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ΡΗ. ΤπΕαΕΙΙ1,Ε59 αμΕΕΚ ΤΗΣΡΤΑΜΗΕΝΤ. 

ΜΗΝ 

ΕῦὉὈΚΕ ΑΝΡ 0η Ν. 

ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΒ. 

Π15 Ῥογίοι οἱ πιγ τοεῖς Τεκίαπιοπί, οοπιρ]είῖης ἔἶο (οδροί5, 1θασῃος {1ο Ἰαπάς οἱ ἴ]οςα 
Φαὐυςογίρους πο, αὖ ἐῑαῖγ οπτ ἀαδίνα, τασεῖνα ἔο πγοτ]ς 1π Ῥογίσης, αξτον πιποἩ πποτο ἀε]αγ ἔαπ 1 

οοσ]ά Ίιαγο πς]ιος. 

Τη (οσο ἄοδρεῖς 1 Ίανο Ἰαά ἔἶο αἀγαπίασο οἱ αδίης Οατᾶ. Μας οἀϊθῖοι οἱ ἴπο Ψαϊσαι ΜΣ., 

απᾶ 1η 5οπιθ Ρραγί αἶφο ἔια εεεοπᾷ εὐτῖοι οί ἴλε «απιο {εχί, ν]ῖοἩ 15 οοπδίάεχαΏ]γ αππεπάεά: 15 γα ΤΗΥ 
Ἰπίοπξίοι {ο Ἠαγο σἶνοη ΠΟΥ α οοπηρατίκοη οἱ ἴλα {εχί οἱ μαι ΜΡ., α5 οἀ]εᾷ Ὦγ Μαϊ, ψ]ί ἔιε 
Ῥτεσσᾶῖπις απ 5οπιογ/]αί οοπίταβΙείουγ οοἸ]αίοη. Ῥαέ α5 ἔλο ΜΑΣ. Ῥτοαρ Πέ Ιπίο ποβῖσο Ὦγ Τϊδεμεπάοτί, 

ἔἶνο Οοᾶες βπαϊᾶσας, 15 Π]κοΙγ {ο Όα ραρ]εμαὰ π]έλοαέ αΏΥ στοαί ἀε]αγ, 1 Ιαάρο ἐλαί 1έ γη] ο Ῥοίίέον 
{ον πιο {ο Ῥτίπς ἴἶιο αἀάεπάα απά οογη]σεπάα οἳ Ἱπιροτίαηος ΙΠ{ο οπο [ῑδέ, Ἰηδίοαά οἱ ἀθα]ίτις γη] ἔιαπι 
Ῥίοσθπισα]. 1πάσσᾶ, Ἡ 1 Ἱενο πον {ο 547, 5ο] απιά ιο] τεαίπσς οἱ Β, αν ρῖνεπ Ὦγ Μαϊ, ἀεοῖαε π 

ἔανοαχ οἱ 5οπιο τοαᾶῖπς, π]]ο] 1 οις]ιέ {Πογοίογα {ο ραὲ 1πίο ἐς {οχέ, Ι ταϊρμί Απά Ειαί πο Οοἆες 

ῬΙπαϊί]οιι5 ροββεδς5ες 5α/Ποῖεπέ πγεϊσμέ {ο ἔανπ ἔπε ἀοαρέα] 5οα]ο. 1 εγείοτο οοπίεπέ 1ηγ5εἰ{, {ον {ια 
Ῥτοκεπέ, π]έ] ποπ 5πο] Ροϊηίς {ος πΙΥ ΟΨΏ 1δε, (γασίης ἐλαί Τ πιαγ Ῥο αΌ]ο πιογε οοπαρ]είε]ν {ο 

Ῥτίπς {ποπη {ογγγατᾷ αἲ α Ῥτορον ἔἴπια, {ΟΥ ἔ]ια 5ο οἱ φαάοπίς οἱ ἔπο Ἰ/ονά οἱ ἄοά. 
Ας ἐΛίς ρατὲ οἳ πιγ ἄτεεῖς Τεδίαπποπί πιαν Ῥο επιρ]ογεᾶ, Ρετ]αρς, Ὦ} ἔοςσο πΠο Ἠανο ποί (ιο 

Τπποᾶπείουγ Ἀοίσα {ο ἔπα ένο {ογπιε (οερε]5 αἱ λαπᾶ, 1 ανα Ίενε πιο ο]γ {ο αοοοιπί οἱ αγ πει 
τηα{οτ]α5, Ὀιέ αἶσο α ϱοπαγα] Ἠςί οἱ ἔῑιο ΜΡΡ., οίο., οἶίσά, απᾶ απ΄ εχρ]απαίίοη οἱ Όλα τηαχ]ς5 απ 

αὐυγογίαβοης ασε 1η {ο {εχί, πιαΥςδίῃ, απ ποῖςς. 

ΜΑΗΚΡ ΑΝΡ ΑΒΡΕΕΒΥΙΑΤΙΟΝΡΒ, 

1. ἴν τβς Τεση. 
” Ιπᾷ]σαῦε5 απ αζάἄᾶίοπ το ἴπο οσπιπιοπ, {ει. 
Τ ΙπάΙσαϊες απ οπιϊκδίοη οἳ 5οιπεϊµήπςσ ἔοαπά 1π 16. 
Ἰ Ιπα]σαίες α τεαᾶῖησ αἀορθεᾶ ναιγίπς ἔτοτη 16, 
” ταατ]ς5 ἴ]ιε σἶοδο οἳ α τεαζῖτπσ οοπηπηεηοσθᾶ Ὦγ 3 ον Ἰ. 
"Ἠγονάς Ῥείνεεπ Ὀτασ]κοῖς 1Π πε {οσῦ ατε 5αοἳ ας 1 ]πάσε 

{ο ὂε οἵ τετγ ἀοπαλύ{α] ααζ]ον1τγ. : 
Οµ(αὔΐοης ἔγοπα πε Ο]ά Τε50. ατο ἀεποῦεᾶ Ὁγ α ἀῑδβετεπέε 

νοε]ς ἔΥρο. 
Τπε παπαῦετεά 5εοζΙοης 1π πο ἄγθεῖς τεσί αγε ἔ]οδο οἱ 

Όλο Ὑαβσαι ΜΕ, ({οπιιᾷ αἶδο π Ἐ οἳ ύ. Ἠακε), Ὀείῃπς Ρτο- 
Ῥαβ]γ ἴλα πιοξῦ απεϊεπό ποίϊα οι οἱ νε ΚΙπά., 

δ Ιπᾷ]σαζες π]ετε 80116 ΜΒ, οἨ γεγεῖοη Ῥερίης αἲίει α 
ἀε[εοῖ; α Βἰπαῖ]ατ τείεγεποε 1π ἔλπε πιατσῖη 5πενς λαέ 
ἀοοπππεπέ 1ὲ τπαγ Ῥο. ς 
Ἱ 5μεσ» πετ α Μ5, οΥ γενβίοι 15 ἀε[εσίῖνο. 

ΠΠ. Τν της 1μβετ-Ηλδνρ ἨλβαΙνκ. 
Αί εαο]ι ορεπίπσ ο ἔλε ῬοοΚ 15 σῖνεπ α οοπξρεσοίας οἳ 

αἱ ἴπε ααζλμοτίϐες αιρ]ογεᾶ ἵηπ ἴαῦ ρατίίου]ατ Ῥογδίοη : 
ἴμο ποϊαβῖοη οἳ ο ΜΑΡ. αοοογάΊης {ο ἴἶα 1βδῦ σίνεν, 

αρρεατίπσ οἩ ἔπε ΒΠτδῦ ραδε, απἀ ἴπο νεγδίοης οἩ ἴ]ε 
οἴ Πεν. 

Ὕ/Πεη α ἀοσοαπιεπὲ Ῥτγεακς οβ ἵπ απγ Ῥατῦ οἱ ἴ]ε ορεΠ- 
Ίπα, 18 15 οπε]οδεᾷ 1π α ρατεη{μεδῖς; {μας (Ο) ος (Τπεῦ.): 
ππει 16 15 ἀείεοεῖτε αἲ ἴμε Ῥεσιηπίης οΓ {1ιθ πο Ῥασες, Ῥαἳ 
6ΟΙΠΙΠΟΠΟΘ5 ἵπ 50Π1θ6 ραχ6 οἱ {Πο ορεπίης, 15 15 επο]οβεᾷ 1π 
Ὀτασκεῖς; μας [1], [αοῦμ.]. 

Ἠ αἴζεν ἴπο ποϊαίῖοιι οἳ α ΜΒ. 15 5οπιαὔπες επηρ]ογες ἔο 
Ἰπάϊσαίε ενας 18 15 παασ] πα Π]αίεά ἵπ ὑλαῦ ρα. 

 πΙζἩ {μα ποἰαίοη οἳ α ΜΑ, οΥ τειβίοπ, α5 57, ο ΞΤΠεὺ., 
Ἰπείσαίος ἐ]ιαξ πε ἀοσαπιεπῦ 1π απεκοη Ῥερῖης α[τετ α 
Πἰαΐας αὖ {μο Ῥ]ασςο {Π μα ὑεχί ππεγο {μα 5απιο ππατ]κ 
0ος. 

α[ ππῖἴ]ι εινα ποἰαδίοη οἱ α ΜΜ. οἨ Υευδίοῃ, ας Ἡ 1), ου Τό, 
ἸπεΙοαξες ἐπαξ βαο]ι α ἀοεαππεπῖ Ῥγεαξς οϐ ππετε 516) α 
τηατ]ς 15 Ρ]ασεᾶ 1η ἴμε Τεσί. 

ΟΕ ιο οἷά ΤμαβΐΠ «ορΙθ5, α ὃ ο α]οπο απε βρεοϊΠεᾷ ἵπι ἴιε 
τηαγσῖτ 1π ἀεζαῖ]; μα τες Ῥεῖης ου]γ οἶζος α5 απσι]α]ες. 

Α τεαᾶῖης σἴνεπ ἵη {πε πιαχσίη πςλουί αἩγ πιατ]ς, ἶ5 απ 
αἴεγπαίίνε γεακἶπσ; ἴπαῦ 15, οΏς α5 Το γγπῖο]ι ἔε αιιέ]ιοχί- 
Ώθς ατο ἀῑνϊάεᾶ Ῥεῦνθεν π]ιαῦ βἴαη15 ἵπ ἔλμο δεσί απὀ να: 
16 ἔμας Ρ]ασεὰ ἵπ ἴμε πιατσίη, Τμεςδε αἰθεγηαίῖνε τεαάΊησε 
ΤΙΔΥ, 1Π 80Π16 63565, ΤεΓ1Τθ α πποτο ἀεία]]θᾶ οοπδἰάεγαὔῖοη: 



Π ΙΝΤΠΗΟΡΟΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΒ. 

80Π16 αἀζΠΠοπα] οπθ5 ΤΠαΥ ποεὰ {ο Ὦο βρεοϊῄεςᾶ, απᾶά πιοτο 
ἀθῆπ]ζο οοΠο]αβΙοΠΒ ΤΠΑΥ αἲ πΠθΒ Ῥο οἶναι. 

ἨΤοτάς π Ῥνασ]εῦς 1π ἴΠο πιανβίη Ιπαρ]γ ελαῦ ἴΠ6γ ατο 
«οππευ]αῦ ἀοιού[ια]. 

Α. τοααϊπο Ὀνασ]κοῦοςί 1π ἴμο θοχῦ απά πιατ]κοᾶ “οπο 1 
ἴμο ππαχβῖη 15 οχοθοςΙπρ]γ ἀοαρίβ], 

Α Ρολδίρ]ο οἱ ποῦ Ππρτοῦαβ]ο αἀάϊμοια 1 σίγεη ἵπ 
Ῥνασ]κοαῦς ἵπ Ὅμο πηαΥσίη. 

Τηο Απιπιοπίαη ΒΕοΒΙΟΠΒ, Ἠβοβίαπ σαΠοΠΒ, απά αποϊθηῦ 
οἹαρίεΥΕ, ποῦ Ὀεῖπρ αΠΥ ΡεοιΠαν]θίας οἱ ἴμα5 εὔΙὔΙοΠ, ἆο 
ποῦ Ἠσγο τθ(Ιγ6 ΑΠΥ βρεοἰα] οχρ]απα βίο. 

ΤΠ. Ὦν ΤΗΕ ΧΝΟΠΕΡ. 
Τῃε τεασῖπσ ἀἱδοαββδαά 15 Βγβῦ ρίαΐίαα : πο αιθΠοτ]θίθς 

νημ]ο]ι βαρροτύ αΠΥ τοπζ(ης Γοζίοω 16, πΠει Όλο Ῥα]απος οἱ 
ενἰάεηοε {5 σίνεπ 1π ἀαἰα]]. 

κ. Ἡ, Ἡ ατα αβεὰ αξβ ἀαποῦίηςρ Όλο Βαππο τευάησβ ἴο ΙοἩ 
ἵΠεΥ ποπ]ά αρΡρ!γ ἵπ ἴμο {οχῦ. 

5. ΙπᾷΙσα{εΣ ἴλο οοπΙπποπ ἄτοε]ς {οχῦ. 
Ια. λε Ἠ]πονὶν εΙνίοη οἳ 1624. 
οὐ. ου δἱ. 5. ἴ]α εἀΙθίοη οἳ Πορενί Φίερπεπβ οἱ 1550: 

{15 αβποη απά ἴμα Ἠ]ζενίν αὖθ 5ρεοϊβεᾶ πνπει ἴΠεγ ἀῑ[ον. 
Οσσαδἰοπα[{ή ει τοίετοπσο 15 πο ο ΒύερΗΕΙΡΣἨ 4{1 εςῖ- 
ἄοη, 1551. 

αΟοπίνα” 18 αβεᾷ ας Ιπίτοάποῖπς μα βἴαθεπιεηῦ οἱ εν]- 
ἄοποο ορβοβαᾶ {ο 8οιπο ναπίαίοη γίο] Πα Ὄθεῃ Τπθή- 
οποες. 

«γν,’ ἴμο νετβΙοΠς ΙΠ ϱ6πετα], ο. αἴ] υπαί Ἠαγο ποῦ Ῥεεπ 
οἶνεὰ {ον 5οπ1θ βρεοῖα] τοαάίηρς. 

Ἰμαῦο. Το Παῦίπ οορῖθς 1Π σοηοτα]. 
Α. πε[εγοποςθ Ἰπο]οβδεά ἵπ α ραγεηίμεΒίς Ιπιρ]Ιας μαι 16 

πιεατίη ποοοχᾷς ντα ἴ]ιε τοααῖπς {ο Πίο 16 ἵδ αρρεπάες ; 
ἴπο γατ]αδίοη, ποηῦ παρά [α], Ῥοῖης βρεοϊβεά. 

(μα ο.) Ππάϊσαίε» Όλαῦ πθατ]Υ αἱ με Ταβίη οοΡρί6βΒ, αἲ] ἵτι 
{αοῦ ποῦ οἶνθα {ου 5οΊπθ οἱ]θΥ ΥθβΙΠΡ, 8ο θα. 

αγε]” (τεΠα 1), 15 αβοᾶ εχ]αιβθ]νε]γ; Όπαί 15, α5 Ιπο]ας- 
Ίησ αἱ ἴλο ΜΑ, απᾶ νθγβίοΏςδ ποῦ οἶνεα {ον 5οππε]ήης 
ἀιπετεηῦ. 

8 αἴθεν ἴ]ο ποϊαθίοη οἳ α ΜΑ. (α8 Β8) Ππρ]θς μαῦ μα 
{αοῦ οἱ 51ος α τευβῖηρ ἆοοβ ποῦ ταοβῦ οη 6κρτοβς ὕδςυμποπγ, 
Ῥα8 ἐ]αῖ 16 15 σαὐ]εναες 6 Φἰζοπίίο οοζζαίογιήο. 

απο νιὰ (αὖ νιάουατ) Ἱπαρ]]θς ὑ]αξ 5ιιοµ 15 αρρατεπ{]γ 
νο τεαθίπσ οἱ ἐλο απλο ὔγ; ορ], {οΥ 5ΟΠ10 ΤΕΔΡΟΗ, 
θδο]αίε οεγύαϊπῦγ οαηποῦ Ῥο ορίαϊπες. 
Ίποη αἴ]ογΙδΙ6Β αὖθ Ιπο]οβοᾶ υπ ζμΙη Ῥτασκεῦς, 16 ἵτῃι- 

ΡΙ1εΒ8 ἐ]ιαῦ {ου ΒΟΙΠΘ ΥΘΗΒΟΠ {ευ οαπποῦ Ῥο αποϊεά οἩ εἴθ]αν 
546. ο, τοο, “η.]. (ποη Παᾳιεῖ). 

Απ αιιὐΠονΙζγ, 1 ἀε[οοῦίνε (Ίεγε 16 πα]σ]ιῦ Ὃο εκρεοζεὰ 
{ο ο {οαπά), 15 τπαγ]κεἆ “Ι. ον “ΠίαΓ.” 

Οσοαβ]οπα]]γ ἴμο αὈΏνενίαίίοη οἳ ο ΠᾶπΊθ ο ΒΟΠΠΕ σο]- 
ΊαΐοΥ 18 νε, α5 βΠοπίαςσ ἴΠαῦ ἴΠο οἴίαθίοι τοβῦς οἨ 15 
ααὐΠοπΙὔγ. 

ο, Τοο, αρΌταεν]αΙοηΒ α[ῦθυΥ ΥΕΤΡΒΙΟΠ5 Ιπά]σαῦο ρανύ]οι]αγ 
εζ1ξου5, οἳ εἶδο τε[εν {ο ΜΑΣ. πΠΙο] Ἠανο Ῥθει οο]]αίες. 

Α{ΐει ἴ]λε ποϊαδίοη οἳ α Μ.,  ἀεποῖος α ῥγίπιᾶ πιαπτν 
(μας 038), απ Όπεη α Παπογα] ΒΠΟΥΡ πγλαῦ πο τοαᾶίηρ 18 
ο ἴ]ιο βαπ1ς ΜΠΡ, π]οη οοιγεσίοᾶ: μας Οἱ πποι]ά ἱππρὶγ 
Όμαῦ Πο οογγθοβίοἩ ΊαβΒ πιαΊε ὮΥ ἴ]α ογἰφίπαί ν]θει; 
Ο3 ΏΨ α οοιγοσξου; 03 γα ελίτ Ἰαπιά οΥ 5εσοπά οοΥΥΘΟΙΟΥ: 
035 που]ά βἰσπΙ{γ βἰπιρΙγ λαῦ ο τοπᾶίπρ (ε5ρεοΙα]]γ απ 
εγαβδΙϐ) ν/αβ αΏ αἱὐογαδίοη. 
με Ῥα]απσο οἳ ενίάεισο 18 ΡΊνεῃ Ρο {4Υ 88 16 αρρεατες ἔο 

Ῥε ποεοθβΡΑΤΥ: αἲ πποβ, αἲῖ ἴμο ἁοοαπιθπΏς απο οἶθεά ττι 
ἀείαῖ]; αἲ Πππθ». ἴ]ιο ]λο]ο οὖν 016 δἰᾶο 81θ βἶναη, γη α 
5αβ]ο]οπῖ ἹπάΙοαί]οι ὠᾖαέ πιαγ Ὀο Ῥ]αοσρᾷ Ιπ λα ορροβῖὔθ 
βοα]ο.. ΤΠ ἀοΐπο 18, ΒΙοἩ ναυβῖοης αγ οἶτεά οἩ 6αοἩ βἶά6, 
χεβρεσΒνα]γ, 35 πιαΥ ο αὖ αἲ] τορανᾶσᾶ ω ρατὶ πιαίογτά. 
Α4 8πηςβ, 8116 βαροτά]παίο απ ]ογῖθΒ ατε βρεοϊΠεά υνΙθ]ι- 

οα{6 Ῥοῖπς Ἱπο]αάσὰ 1π α 6οπυτα] «τε].” {ου βρεοῖα] ΥΘΗΡΟΠΕ, 
ΒΙΟΗ 38 είν Πανίπς Ῥεει ΠποογγθεοῦΙγ αιιοίεά {ον ΒΟΙΠ6- 
ης ἀἱΠετοπῦ. 

Ίπ αἱ] ομδο5 οἳ ναταβίοη, αἲ] λαο Ῥαϊ]βίιο απζΠοτΙ616Β 
ΙΙη Έ]ο 5ροοϊΠεά Ππι 5 (ὐαῦ 1, α5 [αν α5 Παβεβίας {η- 
οἱαβίνο) Ἠανο δει σἴνει, 5ο [αγ 45 ἴμθγ απο ἸΚΠΟΥΥΏ {ο π1θ να) 
5ο ἴμαῦ ἴμοξδθ οΠΙΥ αρροαγ αὖ παρ αδ αφαἴπδί α ναπαΏοῃ. Ἱ 
Α. {ον ἴΠίπσβ οἳ υπ Ἰάπα νη]] ανα ἴο Ῥο πιαπβιοπεὰ 
5εραγαία]γ. 

1ΙΡΤ ΟΕ ΑΌΤΗΟΒΙΤΙΗΕΑ. 

ΤΠοβο αγο αἲ] πο αποϊεπό νεεκ ΜΡΡ. υμαῦ ατο Ἱποιπ 
απά αοοεββῖρ]ο; αι {6ύ; οχοε]]επὸ ἸαΐοΥ οορία»: αἲ] ἴ]ε νεν- 
58ΙΟΗ5 πρ ἴο ἴμο βετεπίἩ οεΠίατγ; αἲ] ἴμο Ῥαΐϊτιβίο οἶσα- 
ΠἼομςδ ο Επβορίας Ιπο]αβίνο. Τη ἴπε {οΠονίπςρ 18 Τ ρῖνε, 
η σοηεγα], Παγά1γ ταογθ ἔλαπ ἴμε παπιεδ οἳ με ἀοσμππθηῦΒ; 
ΠΟΥΘ 1.8 βἰαζος 1η ἴμο {ογπχεν Ππἰτοδποῦοτγ Νοὔῖσο ; ΥΠ] 
{ου ραγΜ]ου]ανς Τ πιαδῦ ασαῖπ τείον νο ἴλο ποοοιηῦ νο] 
σανα ἵπ ἨονπεἈ ὁ Ππἰγοάποδίοπ,” νο]. Ἱν.. Τμο αααίοτε 
ΝΥΠΙΟΗ 1 Ἰανο απποχαᾷ ἴο ἴπε τε-ῖρβιε οἳ {μαῦ νο]. (αἱ5ο 
ῬιρΗβηθᾶ ρεραγαίε[η Ὦγ ΜΕΒΒΙΡ. Ποπσιηαπ απ 09.) σοπζαϊ 
ΒΟΠ1Θ Πο[Ιοθς ΥΠίοΙ Τ οοηδίάος Ἱππροςὔαθ. 

ᾱ.) ΜΒΑ, 
(α.) Το Ὀπισίαϊ 19/9. οἱ ἐᾖο πιοδέ απιοίεέ οἴώδα; ἐ]ιαί 9, 

ἴλιοβο 21ΟΥ {0 ἐ]ιο Νουειιέἠν οετι{11. 
Α. Οοἆες ΑΙοχαπάνΙπς. 
Ῥ. Οοάεκ Ὑαδοππας. Ῥοεβίάα» υπο σο]]αδίοῦβ8 οἱ Βεηπί]ογ, 

Ῥ]χοἩ, απᾶ ἈῬαττο]οσαί, απὰ πο οοΥγεοβίοΏΒ ποῦεᾷ ὮΥ 
Ῥπ]οξία, οι Ἰκποπ]οάσο οἳ 05 Μ. πας Ὄθευ σιθαῦ]γ ἵπ- 
ογεαδεά ὮΥ ἴμο αρρεαχαποε οἳ Οανάῖπα] Μαϊ 5 εαΙδοι5: με 
Ίαγσεν οἳ πυμ]ο]ι (101 ἴμε ἆαΐε οἳ 1867) ννας ἱδδιεά ἵπ 1868, 
ἴπο βπια]]εν (απά πποτε οουγεοῦ) 1π 1859. ἜΤ]μο {ογππευ οἳ 
ἴμοβθ Ἠα5 Ῥδεη τιδεά {ον ἴμε (οβρε]5 οἱ Β6. μα] απά οῦ, 
1οἩπ, ἴμο Ἰαὔΐεν αἶδο 1Π ἴπε Ἰαΐθο; ἄοΡβΡεΙ. Έον α {π]]ει ΄ 
αοσοιπέ, Ι ππαξύ τείεν {ο ΤΙΥ αάαίίίοπιδ ἴο Ἠοτπε, νο]. 1ν. | 
ϱρ.760---705. Αἀάάθεπάα ἔοπι Μαῦ5 εΙΜοΠΒ, 5 Ῥθαχίης 
Ῥοῦ] οἩἨ ἐ]ιο ποῦεβ απά ἴἶιο υοχί οἱ 0, Μαὔθουν απά ῦ, 
Ματς, τηαξδῦ Ὦο σἶνοι αἲ α {αύπτο ὔπηο. 
ἓ Οοάος Βπαϊοις. 1 Ἠανο βίαῦεᾷ 8οΠ16 ραγζίοπ]ανΒ 

τοβροοῦίπσ ὑμίρ ΜΑΡ. ἵπ ααάλίοπε το Ἠονπο, Ρρ. 768, 9, 
απά 7Τδ---Τ84. Ὑθ ατθ Ιπάερῦεᾷ ὕο Ῥτοί. ΤϊδοβοπάονΕ Τον 
γοδοπίης 05 Ῥνθσίοιϐ ἀοουππεπό ἴποπι ἴμο ομβοιν{Ώγ τι 
νγ]ο] Ίο ἔοαπά 15 1π ἴῃο πιοπαβὔοΥ οἳ 6. ΟαἴΠαχίης, αἲ 
Μουπί Βίπαί; απά που ὑμαῦ 18 Ἠαβ Όεει ἀοροβίρεά αἲ Ῥῦ. 
Ῥεΐθιβρινς, πο Ἰοο]ς ἴο πε Β41Π8 βο]ιο]αΥ απιὰ ασρ]οχεν ΤΟΥ 
α Ῥιϊηίεά ο ίοπ οἳ 155 εσύ: οργίαϊη ΒΡΘΟΙΠΙΘΠΡ Ίο Ίπαβ 
αἰγθαᾶγ αίνεη 1η ἴλμο Λοὐδία γηΙοἩΏ Ἡο Πα5 ραρ]Ηδ]ος : 
{γοῦι οΠαῦ νο]απιθ ο τεαθίηπσς 1Π ᾖομπ κε. αγε Ὄθεῃ 
{α]κοη. Τ6 αρρεαΙ5 απάοαρθεάΙγ {ο Ῥε]οπς ἴο μα [ουχί 
οθηΜΗΥΥ: πο εχί 15 οΓ ππασἩ ἴλο απο οματαοίετ α5 τη]ς]ῦ 
Ἠανο Ῥεθι αχροοῦεά {ποπ ἔλπο Ρογβίοη οἳ ἴμο ΟΙά Ἴοβε. 
ῬνενίοιδΙγ ΚκΠοπνΏ: 16 οοπζαίπς ναυγ αποϊοπό γεαά ισα: 
ἔποασἩ πο »ἰαῦο οἱ ἴμο {εχῦ, 45 Ῥτοσθθςἶπρ ποπ 1ο βγςε 
βογ1ρο, 1ΠΝΥ 6 τοσατᾷεά α5 ο67/ λοισἠ. Πβδοβομάογξ οα]]ς 
υμῖς ΝΙΡ. δὲ; {ο μῖ5, Ἠούθνει, 50116 Ίαγο ορ]ασίας, {ποπ 
Όιο Ἱποοπνοπίοπος Πίο 165. πνοιι]ᾶ Ἰπνοῖνο ἵπ οτἰθίοα] 
Ἠνοχ]ςς, ΓΥΟΙΗ Ἱανίης Το πδο ἴγρε ο α {οαπέ 5ο γμο]]γ ἀῑβεν- 
οπὲ; {μιβ, ὑοιρῖ 1π 6, {οπή αχὶ. 1 Ἠανο αδοά δν, 16 18 
οπΙΥ αβ α ρτονἱδίοπα] ἀθβίρηαδῖου. 

Ὦ, Οοᾶος Ῥθσεο ου Οαπζαϊρ]επείς: [Ώ] αβοᾷ 1η Ῥ]ασες 
πνηογο α ΠΟΥΘ τθσεπῦ Ἠαπά Ἠα5 βαρρΙεὰ ἀο[οοί. 

11. Ενασιπθπία Ῥαμπαρβορία Τϊβοβομάοτβαπα: πουυ αἲ 6, 
Ῥεϊονδρινς. 

Ν. Οοάες ῬατραγοίΒ. 
Ένας. ΝΙὸν. Ἐγασιπεπία ΝΠπ]εηδία: α 5πηα]] Ῥαμπιρβοεί 

Ῥογίοι οἱ 6, }ο]η”5 4οβρα1, οἳ αὐοιῇ ο ΒΕΠ ορπύαὔγ, 1η 
ἴμο Βνβ] Μαδοιπι. 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΟΗΒΥ ΝΟΤΙΟΣ. Π1 

Ῥ, Οοἆος ἀαε]ρμονῦγίαπΒ Α. 
ϱ. Οοᾶος ποἰρμοινυγίαπας Ῥ. ΤΗ ΜΒ, Ἰα5δ Ῥθεῃ τθ- 

οχαπη]ιθά ὮΥ Τπομομάονῇ, γο ϱίνος ἵπ Πἱ5 νοεις Ταρῦ. 
(1859) τπαηΥ τεπάῖπρς τοῦ ποβῖσοὰ Ὦγ Επδία]: ιο Ἠανο 
Ῥθοι. Ό]ιοπος ἔαϊκοι ὉΥ πιο; ἔλοιση ἴμο σοπ{οπί αὖο Ἀμοοϊ- 
βοᾶᾷ οαῦ οἱ Κπὶδίοι, {ου νωπό οἳ οὔ]ον απά ΠΠοΥθ θχαοῦ 
ΠΕΟΥΠΙΒΟΠ. ΠδομοπάονΕ Ἰαβ Ιαδῦ εἀϊζεὰ μα ὑοχί οί ῷ 
1π 45 “ Μοπαπασηζα Ῥαογα, νο]. Π1, 

Ἡ. Οοᾶος ΝΙΙοπβίΒ, Τμ Ῥαμπιρβαβύ Μ,, ἀἱδοογεγα 
Ῥγ Ὃν. Οατοῦοη απιοπσβῦ ο Ὀγνίαο ἔοαβαχος {νοπα ἴμο 
Νγίαμ. πποπαβίογία5, τας εο1ίοά ἵπ 18607 υγ Τδο]ιοπά ου. 
Τη “ αἀά ος”. ἐο Ἠοιπο, μρ. 64, ὅ, 1 Ἰανο ϱνεη ΒΟΙ1Θ 
οογγοσβίοης οἳ Ηΐ5 τεπο(πσβ; απά 1 μανο αἶδο τείογγος, ἴπ α 
Γοο-ποῦο, ἔο 5οπιθ οἱ ἔμα ραϊη{α] ὐαζεπαεπός γνη]ο]ι Τήβοβει)- 
4ουΕ ριὺ {ουῦἩ οἩἨ ὕἶιο βαΏ]εοῦ οἳ θ]ς ΜΒ. ἵπ ἴμο 5αρροβί- 
{οι ἰὑλαῦ ΤΙ Πας ὑγθαίοά Πΐπι γη γναπῦ οἱ {αἱΥπθς5. { ἆο 
ποῦ δι {ο πορθαῦ ἴ]ερο ὑμίπσς; Ι οπ]γ εαγ, ὕαῦ 6υέτι {{ 
Τ Ἠαά σοι ππβία]κοι α5 ο απγύμ]πς πΠ]ο] Τ Ρα οἳ υπο 
βαῦ]οοξ οἳ ἐμῖς ΜΒ., Τιβομομάονῇ αἀνίδεά]γ αἱ]ογίεᾷ πια ἴο 
οοπΏ πιο ἴπ ΤΙΥ παϊδίακα, 15 βαο]ι 16 γναδ: αιὰ Τ πνίδῃ ἐμοῦ { 
οοι]ὰ βαδίς{Υ ΤΠδομοπάον ας Τ Ἰας ταῦμου ρῖνο Ἠίπα Όμο 
ογεςἰξ οἳ επγθλίπσ ἐμοῦ Ἡο Ἠα5 ἆοπθ, Τ]λαἨ ουθη δθέπε το 
οἰαίτα αηγΜίης {οὐ ΠΙΥΡΕΙΕ ὑμαῦ ἀοορ ποῦ Ριοροτ]γ Ῥε]οπς 
το πΠθ. 

τ. Τμο Ῥονρίαπ {πασπιοηῦς απ ἴμοδο {οΥΠΙοΤΙΥ Ῥε]οποίπς 
{ο Γοίάο απο οεγζαΙη]γ ραγῖς οἱ ἴ]ο δαπιε ΜΝ. Πο ρατί 
οἳ Τ αἲ Ἠοπιο, οοπίαἰπῖς Πίκο χσὴ]. 20-- κα]. 90, ννας οο]- 
Ἰαβοὰ. ἔον Όσα Αἰοιάὰ ὮΥ 15 Ἠνούμου, Ῥναά]εγ ἩΗ. Αοτά, 
Ἐ.Δ., ο]ιο]αν οἳ ΤππΙῦγ Οο]ασα, Οαπιργίάσο; απᾶ ἴμ]ς οο]- 
Ἰαοτ. νας ΙΙπάΙΥ οοπητηιπ]σαῦεᾷ το πιο {ου 156 1η ΠΙΥ 
ἄτοεις Τοβίαπιοῦ, 

Ζ. Οοάεκ ὈάυΗπεηβῖς. 
Μαμζλουγ.) 

(0) Παίε Ὀπείαϊ ΔΑ. οἱ ερεσίαῖ ἐπιρογίαπες. 

1.. Οοᾶοκ Ἠεσῖαβ 62. Τη ἴ]α Ῥιυμοίλμδαιο αὖ Ῥατίς. 
Ἐ. Οοᾷεχ Ζαογπζμιας. Τίς Ῥαμπιρβεδυ ΜΑΣ. οοπ{αίηβΒ 

Ίαχσο Ῥονθίοις οἳ ἴμπο Βγδὺ εἶονοι οἰἱιαρίεις οἳ ῦ. ικα, 
σα α Οαΐοπα, ἵπ Ὁποῖα] Ιεζειβ α5 γψγε]] αξ πο ἰεσί. Τὸ 
Ῥο]οπββ ἴο ἴλο ΒπΙδΗ απά Ῥογείρι Βϊρ]ο Βοοἱθῦγ, νο 
χοσθϊῖνεά 15 85 α ϱτεβεηῦ {τοπ ἴμε Ἰαΐο ἄοπενα]ὶ Μασαι]αΥ, 
1π 1890: 15 πτας σῖνει το Ἠίπα {π ἴμο Ἰβ]απά οἳ Ζαπΐς, ἵπι ἴλμο 
Ῥτοσθαίης γθαν. 1 Ἰθαχμθά 198 οχἰβίεποο ἔνοπα α Ιοῦῇ6Υ ἔγοπα 
Ὃν, Ραπ] ἃε Ἱασατᾶς, οἳ Ῥεν]π. 1 γναδ ρενιαϊτεὰ {ο δα 
ΜΗἱ5 ΜΒ, αὖ τΙΥ οἵπι αὗοάς, αιιὰ. {ΠΒ 1 να5 αὐ]ο ἴο ἴναι- 
Αογῖωο ἴμπο Β]]]οαὶ Ρονίοη πο {ον πο; λα Ὕ]ο]ε ο 
ΝΗΙ6Ἡ 15 που; Ῥρτϊηῦες αν ο Αἰεχαπάτίαπ Όγρος Ἰοπί {ου 
Όλα ΡάΥροβο ὮΥ ἴμο Τνηδίθες οἳ ἐμο Ῥπ δα Μπαδουπα : 108 
Ῥαρ]ϊσαδίοιι γη], 1 ἐναδί, ἴπκα Ῥ]ασο α8 80ος 5 ΜΕΣΣΙΒ. 
Ὦλαβιβη, Ἰανο πιαᾶο αἰ] χα πθε{α] αγταησοπιθηῦ». ΤΗΙΒ 
Ἀρῥεανς ἴο νε ο οπ]γ ἀοομπιοηί Ἰάιονι πάσα α Οαΐἴομα ἴπ 
Ὅπιοῖα] Ἰοῦζετ» αξ πνε]] α8 λε ὑεχί; 1έ 15 αἶδο πο οπ]σ ΜΡ. 
οοπίαϊπ]ης πο Ε.ΠΙθ ἀἰνίβίοι οξ οἸαρίθις α5 ἴμο Ὑα[ίοα 
ΜΑΒ., απ ἴμαί, ὅοο, ἰπαΙ]ατ]γ παπαροτθᾶ. Έτοια ἴ]ιο {ον 
οἳ ἴ]ο Ιοΐδετς 1Π μα Οαΐεπα, 1 ποισ]μό ἐμαῖῦ ἴμο ΜΑΡ. τααβῦ 
Ῥο α5 Ἰαΐο αξ με οἰσλί] οεΠίατΥ; ]οβε, ΠοπΕΥετ, οἱ ἴ]ιθ 
5αογεὰ ἐοχῦ που] βασσοβῦ α Πἱρ]ον απσιΠζγ, 5αοἩ α5 ἴ]ιο 
οίαέι ορηῦαχγ. ΤΗ6 σεπετα] αὔρεπος οἵ αοοεπῦς απὰ ῬὈτεκ{]ι- 

«1188. ΒθεπΙ Παγα]γ οοπαραδἰρ]ο νηϊἩ 11ο Ἰαΐον ἀαζο; απιά 
Ίλια εοπιρτεςςεᾶ {οττης οἱ με ἄτεε]ς Ιεῦζαυς 5οπιθίΙπαθΒ ἵπι 
Ῥ εαν ἐλαῦ ἴμεγ πιαγ Ἠαγνο Ῥεεπ Βο δε Ίοις Ῥτίου {ο 
να εἰσ]οα οοπίατγ. ΤΠο να]ιο οἳ τμ ΜΑ. ἆοθ τοῦ 
ἀερειιά οἩ 195 αρα, Ὀιῦ οἩ ο 5οοἆποαΒς οἳ 195 {οχῦ. Ἔ]α 
ΜΑ, νναβ απΙΚΠΟΥ/Η Το ππθ Ὑμεν ὲ, Ίμα]κο Ῥεραπ Το Το 
Ῥτϊπζεά : ἴπε {ο]ονίηρ απο ο τοπθΊτισς νμ]ο] βποι]ά Ὃα 
πηοοσὰ Ίπ ο Βιδῦ ομαρίεν απὰ πο Ῥορίππίπςσ ο ἴμα 

(ΟοπίαΙΠς οΏΙΥ ΡογὔίοΠ8 οἱ 0. 

πεσοιά. , ὄ. Οπι. του Ῥείογο βασιλ, οπι. ἡ Ῥείονθ γυνη. 
γυνη αυτῳ. ᾖΤ. ην ἡ Ἐλισ. (νου, 10---18 Βπ. Ίάουπα). 20. 

πλησθησονται. 21. εν τῷ ναῷφ αυτον. (Ίαουπα νετ. 24---27 
ανδρι). 38. οι. ὁ αγγελος. (Ίάοιιμα νου. 25 ειπεν---μη Φοβ. 
νου. 50 αιιά νου. 98 πιί.---95 η). 96. συνειληφεν. γηρει. 
97. του θεου. «1. τον ασπ. της Μαρ. ἡ Ἐλισ. «3Φ. κραυγη 
µεγ. 44. εν αγαλλ. το βρεφ. (45 γέο.) 50. εις Ύενεας και 
Ύενεας. Όθ. ὡς µηνας. 59. τῃ ἡμ. τῃ ογδ. ϐ1. ειπαν. εκ της 
συγγενεια». ϐ3. ὅτι αν θελοι. θ8. ΟΠι. το ῬθΤΟΥΘ ονομα. 
66. ταις καρδιαις ({ασιια νου. 66 και χειρ--- ΤΤ ὑπ.) Ομαρ. 
Π, Ἰ, οππ. δε. του απογραφ. 3. Κυρηνου μέ υἱά. κ. ἕαυτου 
πολιν. 4. Ναζαρε. Τμο Ἠπα] το-οχαπιπαβίοι απά Όγαι- 
βοηρΒοη οἳ ᾱ βεγεὰ βοιηθ Ιπασουγασίας 1 ΤηΥ ΒΥβῦ σο]]α- 
ὔομ:. οἶαρ. Π. 8. 19 οπιϊίδ της νυκτος. 95. 0Ἠι, δε. ΟἨπ. αγ. 
νΗ. 11. ου, ἵκανοι. «99. µητε 1, µη. 

ΧἈ. Οοάεςκ Μοπασθηβίδ. 
Ένας, Μοβα. ῬοιβοΠβ οἳ ῬΒῦ. Φομπ οβρεὶ, γι α 

Οαΐοπα; οἀϊτεά Ὦγ Μαζμαὶ. ΟΕ υπο πι οεπύανγ αρρᾶ- 
ΤΘΠ{ΙΥ. 

Δ. Οοάες Βαπσα]εηβίς. 
Ύ. ὅοάεκ Βατβειίπαδ, οομζαΙΠΊης α Ρογ βίο οἳ 26. οἱ)ς 

«οβρε]. Ο8 υπο εἰσ]ιῦα ορηατγ. 
Θ, Ἐτασιιεπία Τιβομοπάοτβαπα, 

(αι) 6επίαἶπι ὑπιρογίαπέ Λ{9)5. ἴπ 6ιωοῖυο Γείίεη. 

1. Οοᾷεακ Ῥαβίιθοηδίβ. 
35. Οοες ΟοἱρενΗπιΙβ 2844. 
69. Οοᾶες Τιοϊορβίτοικῖ5. ἨΜν. Ἀογίνεπετ Ίαδ οο]]α[εὰ 

ἐς ΜΒ. νονΥ οπγοβα]]γ: Όμο τεβι]{β απο αἀάθά ἴο Πῖβ 
οὐ ιᾷοι οἱ 0οἆ. Απριθηβί. 

(ἄ.) Τε ἴαίον ἴποία[α οὐπἑαὐπίτις ἐἶιε ἄοδρεῖ». 

Ἑ, Οοᾶες Ῥαβί]οσηβίς. 
Ἡ,. 0οἆ. Ῥοτθε[!, 
ᾱ. Οοἆ. Ῥειάσ]ϊ Τ. 
Ἡ. Οοά. Βεϊάςμῖ Π. 
. 0οἆ. ορια». 
ΜΜ. 0ο. ΟαπιρίαΠΡ. 
Β, Οοἆ. Ψαὔσαμας 954. 
Ὅ. 0ο. Ναπίαπιας. 
γ. 0ο. Μοδαιθοη»ίς. 
ἩΓ. Ἐπασπιοπῦς ο Φ0. Τπηςο αὖ Ῥατίβ. 
Ὅα, Α {ου {γαστηεηίς, 
τ, } Ἔννο ΜΒΡ. ορίαϊπεὰ ὮΥ Τιβομεπάοτε: που 1η ἴ]ο 
Δ. Ῥοά]είαῃ, 
Πραρπιοπέιήι Νεαροζίαπωπι γἐδογερέωή. 
πγασπισπιέτ ο ὕπια ἐέἐσιώο. 

(1). Αποηντ ΥΕΕΡΙΟΝΡΒ. 
Παζ. 

γμἱς. Τμο υοιβίοη οἳ ἆεγοππθ. «πι, Α τεβᾶϊπρ οἳ ἴ]ο 
Οοᾷες Απιαζηιις (ἴ]ο αιὐποτΙ σεπενα]]ν {οἱογνες). 
γα]ς.Οἴ. ΤΠε 6ἰεπιεέύπο Ὅεχί. Οἶμει αὈθνον]αβίοης τείος 
{ο ρατὔἱοι]α1' οορίθς. 
ο οἷᾷ ἸμιάπΠ. α. ὃ.ο. ἆ. ο. [Γ1. [12. οἱ. ο”. . Α. ζ.πο. αἲο Όλα 

ΥΘΕΟΥΟΠΟΕΣ {ο Ῥραγβίου]αχ οορίο5 ἔλιας ἀεδίσπαβεα: οἱ “μερα, 
α. ὐ. ο. 81οπο α1θ βρεοῖβοᾶ 1π ἴλμο οοπὔεηῖΒ οἱ οας]ι αρα, 

5η/ίασ. 

Ὀντ.Ονί. Το Ἁγτίαο γειβίοη ἀἰδοονοτεά παπά εαἰτοᾷ Ὁγ 
Ὃν, Οαιοῦοη. Τ]ο αοὐαα] ρα υ]Ησαθίοι οἱ Ὀν, 6025 νο]απιο 
Ίαςβ οπαρ]οᾶ αἲ] {ο ἀδε 16: απ{οτιαπαίο]σ, Ποπγετεν, 16 ας 
Ῥσοπ ο] οῖποὰ Ὦγ ἴ]οδο Νο ἆο ποῦ απαεγβίαπᾶ ὅμο 5αῦ- 
1θοἳ, απ Νο Ίανο αοὐπα]]γ τοραγάες 155 τπογ1ϐ5 α» 4ο[θοῦΒ. 
"μο Ῥεοα]ανΙϐ οἳ ἴμο εσυ οἳ 6. Μαιιμονν 15 ονἰ επί; 
απιά 15 βμοα]ά Ῥο οοππθοῦεὰ σσ] ιο {αοἳ, ὑπαξ Ἁγτίας 
κνγ{θιυ5 ΒαΥ ὑμαῦ ἐν νοιβῖοη οἳ μα βιδῦ 40ΡΡε] γναδ πα 
ἔνοπα ιο οπἱρίπαὶ Ἠεῦρταν εεχί οἳ ἴπο Ἠναηρε]ςί. Τ]ε 
Ἠοαςϊπρ οἳ Βὲ. Μαζζμεν/ς 6 οβ)α] οοπ{αίϊς βοιπθί]ίηᾳ Ῥεοιι- 
Ίἱα1, Πο ας Ῥθοι γαχίοαβΙγ οκρ]αϊπεᾶ. ντ. Οαγείοῦ 



Ἶν ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΒ. 

ὑναπε]αῦθς, “Τ]ιο ἀἰδίίποί οδροί οἳ Μαἰίμονν”; απ οὔ]ιοβ 
Ἠανο σῖνοι οἴ]ον τοπάενίηᾳ»: οπ9 οἱ ἔμοςε 15, “ Τμο (οβρο] 
ος ΜαΜὔ]ουν ορρ[α ποια”. Ῥεγ]ιαρς ΕΠίς ππαγ 6 Π]ιςχαξοᾶ 
Ῥγ {ο 15ο οἳ Όλο οοσπαξο Ἱνονὰ ΤΠ ἐ]ιο ΟΙ Τοβὲ.: ἴπ Ναᾖ. 
ΥΠ. 8 1 τεβᾷ, “Βο ἴπαγ τοιά 1π Ίο Ῥοο]ς οἳ 6 Ίων; οἳ 

6ο αἀἰδίύποιϊγ πουν 5 πνονὰ 01Β 9 Ἰαβ Ῥουι. απάου- 

Βίοοα ἴο Ἱπρ]γ απ Ιπίοτργοίαδίοη ΕΥΟΙΗ ἐ]ια αποϊοπέ Ἠεργουγ 
1Πἱο ἴλο νεγπασι]αν Αγαπιῴαπ; 16 ππαΥ Ὀ6 τιβεᾷ ἴπ πο 
Β4Π16 ΒΕΠ5Θ 1Π ἴμο Ποπᾶ]πσ ο{ ἴμο Οπτείοπίαπ ἱ. Μαήλουν, 
Το 1πιρ]γ α τηείαρῃναςο [ΓΟΠΙ οΠ6 ΓΟΥΙΗ οἳ Ἠθβγουν 1Ἠξο Ῥηγο 
Ἁγγίας : {ΗΒ ΊπαΥ Ῥο οχρνο5θο Ὦγ ἄαπιρλαγελο. 

Ῥγγ.Ῥεῖ. Τα ῬεξΗΙίο Βγτῖας, 
Ὢγγ.Ηο]. Τμο Ηανο]θαπ Ὀγτίαο. Ἅ απᾶ Ἱ ἰσηί[γ Ῥακ- 

Β8Ρ65 ΟΥ πογᾷ» αἀᾶσα οἳ ομα]πεᾷ Ὦγ α τονίβον. 

Μοππρῃ. Τε Μοπηρ]]δίο νογβΙοῃ. 
Τπευρ. Ἔπε ΤΠοεραῖο, 
«400. 11. Α τά Ἡσγρίίατ Υαγβίοη αποῦθά ἵπ ρατῦ οἱ 

Ἑῦ, οἨπ: πο Ἰοσαλϐγ 1π νο] 18 Ίνας αδοᾷ Β6ΟΤΗΒ ΠΠάθ- 
οἰάεᾷ, 

(οἱμ. Τμο οἴμίο, 
Ἁγπη. ΤΗ9 Αγηιθπίαπ., 
01. Τμο Ἠλλιορίο. 

(1) Έλδπιν ΟΠΤΑΠΤΟΝΕ. 

Τ]αοδαο αγε αἲὶ ρίνοι Ὦγ ἴλε αρθγονϊαίοά Παπ1θ5 οἱ {πε 
ΝΥΙ66Υ5, απιά Β16] α γαίογεπος ἴο [λαῖν γνοις αξ ση] Ῥο, Ὦν 
ΊΊΘΑΠΒ ΟΓ ἴλλο {ογπσγ 154, Ιπθε]]Ισ]ρ]θ {ο ἔποδε ασοιιβξοπιθά. 

Ἀγν.Ηϊεν. Τ]ιο Ζεγιιδα]ειη Ὀγτίας Τιθοβίοπανγ. το Ραἰτ]ςί]ο οἴζαἰίοης. 

Ἔποιρ] μα5 πονψ Ῥθου βἰαίοᾷ {ο πηα]κα {ο τοίογοποςς ἵπ ἐς ραγί οἳ πιγ πτοεῖς Τεκίαπιεπέ 

Ππ{ο]]Ισίθ]ο. 1 4ο ποῖ ασαϊπ τοροαί ἔιο Ῥηποῖρ]ο οἱ οπἱβοῖκιη πο] 1 Ῥο]ίονα {ο ο ἔπαο: 1 Ίανο: 
ο[ίοι ἆοπιο {]ῖς αἸνοαάγ, απά 16 πιαγ Ῥο ποσά{α] {ου πιο {ο ἆο 1ξ ασαίπ. 1 ἰπαδέ μας παν Ἰαβοιτε, πουν 

οαγτ]οᾷ οἩ {0Υ ΠΠΔΏΥ Υσα15, Ἠαγο Ῥθεπ, ἵπ πιθαξΙτε αἲ Ἰεαςέ, απάθι {ο σιάσησε οἱ ἄοά, απᾶ ναί ΕΥ 

Ἠανο Ῥουμ {οἱ]ογγοᾷ Ὦγ Πε Ῥ]ερείπς. Τ Ἰαγο κοας]έ {ο 5ογνο ΟἨγ]ςέ 1π βογνίπςσ Ἠ[5 ΟΠανοΝ, η Ίχροιαν 
οοπηοαείεά γη{]ι ἴ]ιο {οτί οἳ Ηοὶγ Βοπϊρίατα, ἔ]ο {οξίίπιοἩγ οἱ ἔἶιο Ἠοὶγ (ιοί. ΊΤ]ογα Ίνα» α Εἴπιο Ἠγ]χοτι 

16 πεοιηθὰ Ἰορε]θςς {ο ραΐπ Ίο αθζεπίΙοη οἱ ἔ]ιοδο γγ]ιοπι 1 πήκ]λεᾶ {ο ἀἶνεσί {ο α ἔγιο αρρτο]ιπδίοπ οἱ 

Ένα να]αε οἱ αποϊοπέ ονἰάσποο ας αρρ]ιθᾶ {ο ἔῑλο Ῥασνοά Τοχέ: ποιυ, πο οπΙγ ας α Ἠθαγίπς Όροι 

ραποᾶ, Ῥαέ λογο 15 α χῶδροη5ο {ου ία] 1 οαπποί Ὠο ἴοο ἐΠπαπ]κα]. 1 Ῥτουί, Ι πιαγ το[ον {ο 

Ὄσαν Αιποιρ”ς {ουγ{] οὐ{ίοπ Ο{ ἔ]λο (οερε]ς, απιά {ο ἔἶιο αγονγοὰ Ρεϊποῖρ]ος οἱ {ιο Ἐον. Β. Τ. Ἡ ρατοοττ 
πΏς {πο Ἠον. Ε. 1. Α. Ποπτ, α5 {ο ο (.γαο]ς Νου Γοδανησπ{έ γ]ίο] {ου Ίανο ἵπ Ῥυοραγαίίοη: {ο Ῥοξ]ι 

οἱ ἔ]ιοςο Τ πιαςί αεἰςποπ]οάσο ταγ οὐ]σαΜῖοης {οΥ πιΣΏΥ αοίς ο Ἰάπάποςς; ἴῑα Ιαέίου Ίνας {ατηΐκ]ιος πια 

πλ γα]παβ]ο αἀάοά γοίογεποσθς {ο Ῥαϊγ]φίίο οξαίίοἨ5, απιά οἴ]ιου οογχ]σοπία; αἲ] οὗ π]ῖσ]ι π], Τ ἐνυςέ, 
Ῥο α5ος ΤΠ {]ιοῖν Ῥ]ασον. 1 ἴἶιι 5οο {1Υ ππονο Ἰκο]]λοοά οἱ {ιο αἀορίίοι οί ἔγαα Ρρηϊπαῖρ]ος οἱ ἑατέπα] 

ογ]εεῖσπι, ἴλαν. 1. οοπ]ά α {ον ΥΕΑ πσο Ἰανο ἐμοισ]ί Ῥγοραυ]ο. 1πΠ ἔἶλο γεδα]έ Τ πιας τιη{είσηος]γ 

γο]οῖσα; εγεπ {ποιισίι πηγ ἄνρεὶς Τονίαπιοπί απά {1ο Ίαροιν οἱ πιγ 1ο Ῥεοοπιε πιεγε]γ οπα οἱ έ]ιο 
α)πιοδέ πηποβῖσσᾷ 5ζαρς Ὦγ π]]ο]ι νο Ἠα]] οἳ Ένας] 15 οπίογεᾶ. Ἠενεγοπίία, Ολα Ώλεη οἱ ποχα 
Ἰαατηῖπς, ππογο βασαοΙἴγ, απά ππογς το]]γ οπάοπγθά πε] ονἶῖσα] ππαζογ]α]ς, 1πΑΥ Ῥο αΏ]α {ο αοσοπαρ]15]ι 
ΠΟΥΟ αι Τ Ίανο ἆοπο ον 6ΥοΥ οπη 4ο. Ῥιί Εἶνας πχιιο] νη]] τοπιαῖη {ο πιο (απά βατο]γ 16 15 οποιις]), 

Ώιαί Τ Ἰανο Ἰοποςί]γ απά ρναγογ{α]]γ {οῖ]οᾷ ἵπ ἴἶιο τὶσ]έ ἀἴνοσίίον, απιά ἶναί ῖς {οἳ] Ίνα πιο Ῥοσιι 
πγΜΟΙΙΥ ππβιοσθβκία1. 

1 απι πον Ῥγεγοηίοά {γοπι ἀνηννίηρ τρ ΤΗΥ Ηδέ οἳ βαηροπίνους; 1 σαπ οπ]γ ασαϊη απ] αἲἲ πο 

Ἰαγο αἶάεά πια: 1 Ἠαγα ἴ]ιο καΏκ[ασίίοη οἱ Ἰονήης ἠλαξ πΙΩΠΥ αγο ΥΥΥ6 {ο 1ρλοπι (ινοισ]ι αππαπησϐ) 
Ώναπ]ςς αὖο οδρεσῖα]]γ ἆπο ἔτοπα ππο, απ {γοπη αἲ] νο ἵπ αΠΥ παΥ Ῥτοβί Ὦγ πιγ Ἰαροιις. 

Ι οππποί ού (ο (οδρε]ς {ο Ίεανο πάΥ Ἱαπάς νλοιξ εχρνεσίης 1ΙΥ ορΗσαξίομς {ο Μν. 

ἨΤΤΠΠΙΑΝ ΟΠΑΙΚ, ἨΊιοδο ο.γο απ αἰέομίίοη Ἠανο Ῥσση. πηοί ναἰπαρ]α {ο πιο 1 γοαζίπς αἲ] ἴιο Ῥτουί- 

»]ιοοίς ΝΤ ἔ]ιο σοΡγ.. Νο Τ ιν ρ]απποά Εἶιο ρτοραγαξίοη οἱ α ἄγοσὶς Ναι Τεδίαπιεπί, Μη. Οπλικ 
Ῥυοροδοά {ο απάογία]κο ιο γοπᾶῖπς οἱ {ιο Ῥγουί-κ]ιοσί5; απᾶ ποη;, α{ζογ πιογο Παν νγοπίγ γοαν5, Ίιο 

ΤΟΠ(6Υ5 ππο Ο]χῖς 5ουγίσο, γ]ήοἩ Ίιο γη], Τ {ααςέ, σοπίππο ΕΠ] ἔνο οοπαρ]αξῖοπ 6 ἔἶνο γγου]κ. 
ΙΤ ΠΟΥ’ ρ]αοο 65 βοσοιᾷ ρογοἩ οἱ πιγ γοοῖς Ῥοδίαπασπέ ἵπ ἔἶιο Ἰαιιάς οὗ πιγ Γἠσπάς. 1 Ἰορο, ὮΥ 

Πιο Ῥ]οσρίπς ο ἄοἆ, Εναῖ ο, {αγέ]λου Ῥοχβίοπ ΠΙΥ Ῥο Ίβιεά Ῥοίογο 4Ἡγ σνοαί Ιπ{ογνα] β1ια11 ανα εἰαρσεί. 

Β.Π 
ῬΙΥΝΟύΤΗ, Ίεο. 2911, 1860: 



ΕΥΑΡΓΤΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ Ν. 

το . / / ῃ . 

ΑΒΙΟΙΡΠΊΙΕς 13 Επειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ὃν ἀνατάξασθαι «Ὁ Ωποπίαπι φπἱάσπι παπ]- 
1ΧΔ, ι μ οοπαἳ εαπί ογάΙπατο ΠΒΤΤΗ- 

1. 88. 69, διήγησιω, περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐ εν ἡμῖν πως Ποπαπῃ 4παΘ ἵπ ποῬῖς οοπηρ]ο- 
ΕΕΓΗΙΚΝΡΌΥΓΛ. θὰ δ πο εαπέ τογπ1, "εἶοιέ ἐγαάΙά6- 

Ῥι]ρ.α ὖ.ο, μάτων, "κασως Ἕσε ο ἡμῖν οἱ ἀπ ἀρχῆς αὐ- γαπί πορῖς απ αὖ Ππ]ίο 1ρ8ῖ 
ντ, Ρ. Ἡ. Φβ ΦΥ γ]άστιαπέ οἱ πηϊπϊκιτί βιογαπς 

ΜοπΙΡΙ. [ΤΜεΡ.] τόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, ἔδοξεν εογπιοΠῖς, ὄνίκαπα ο5ε οἱ απ] 

οί. Αππι. ΑΝ. Κκαμοι παρηκολουύηκοτι ἄνωθεν πᾶσιν ο κα- αδεοσπίο α ῬηποΙρίο οπιη]α ᾱἷ- 
6: Ῥ . ».. Ησεπίοι εκ ονάΐπε Πδί «οί ντο, 
τα θεξῃς σοὶ γράψαι, κράτιστε". Θεόφιλο ἵνα επιγνῷς ορίῖπιε Τ]οοβ]ο, Σιί οοβοΣοβ5 
δν) οογαπαῃ γοχροταπι ἆα αιάρας 
δ πἹςῦ. περὶ .. κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. εγιάζας ος νογϊαίεπη. ; ώρα ορ 
δτπ 2 5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου ἵ βασιλέως ... Εατ πι ἀῑεῦυς Ηεχοβῖςτο 
{ Τμον οδ., "ου ν . ρ . Ξ ϱἳδ Ππάασπο 5ασετάος5 απίἆαπα 

ο. τῆς Ιουδαίας ιερευς τις ὀνοματι Ζαχαρίας ἐξ έφηµε- ποπαῖπε Ζαοματῖας ο ν]εε ΑΡία, 
/ . / ν ν ο ΗΡΑ - , οἱ πχου 11 ἆᾳ ΠΠαδαξ Αατοηὴ, Τ { ρίας ᾿Αβια, καὶ ' γυνη ὶ αὐτῷ ἐκ τῶν ο. 6ἳ ποπιοη εἶας Ἠ]ίδαψος, οἘγαπί 

5 , ον ο ον ιά σ , 115εΙ 1 
Δαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ελισάβετ. "ἦσαν δε ας 

/ » ο ε / - ο σε δα σαι Β ως 

δίκαιοι ἀμφότεροι | ἐναντίον' τοῦ Θεοῦ, πορευόµενοι αν κο 
. - ες κ. ρ ὃς πο ϱπογε]]α. 6Υ8: 

μμ: ἐν πάσαις ταῖς Ἱ ἐντολαῖς καὶ δικαιώµασιν τοῦ κυρίου Ἠμία Η]πις, οο ᾳπος ο5εοῦ Β]ίςα- 
9) ι ν , 5 σα τα / / Ε5.. Ῥοι βεεγο] εὐ αππθο Ῥγουςρείς- 
αμεμπτοι. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθοτι Ἰ ἦν εοπι ἵη ἀἰθυας ουἱς. 5 Ἐαοίιπι 

[ή] Ἠλισάβετ΄ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες 

ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. ν ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 

| . 

Τηςογῖρο 9. παρεδοσαν ΒΏΡΗ. τα]. Ο»ἱᾳ.ἵν. | -δω- | 5. το ονομα] Ο11.το Α. 

ἘΥΑΡΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ἵπ ΑΟΡΤΙΝΔ. 1. 99. ΕΙΚ ΜΡΕΙΓ. 
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ἵπ ΒΕ. 
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓ. 

το. 

Ἐκ ΤΟΥΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ’ 

65. 

ΛΟΥΚΑΣ ἵπ ΑἨΈ (οπι, ΑΧ.) 

(ππ αοαϊσίρας ΗΕ. Ιπκογῖρίῖο ποπ Ἱερίθαγ,) 

1. επιχειρ. 1. (Ῥοβίοα ανταξασθαι 1.) 

--πεπληφορημενων] πληρο φορήηµενων 

εἰς Δ. 

---εν] οτι. Ἑ. 

9. καθως ΑΒΕΒ, τε]. Ογίᾳ. ἵν. 9153. | 

καθ’ ἆ Ὦ. Εις. Η.Ε. 11.4 (91). Ὦ.].. 

1903, 

καν Ἰ. Εις. Τ.Β. | -ὅωσαν ΑΝ. 

---γενομενοι] οτι. ΧΡ. | Οοπίτα, το]. Ίγεπ. 

905.957. ΟΥγἰᾳ ἵν. Ειςδ. Η.Ε. Ὦ.Β. 

(Ύενοµενου 0.) 

8. καμοι] πάά. εξ αΡΙγῖέπο ςαποίο ὂ. αάά, 

οὐ ερ τα 5αποίο φ'. ο. | Οοπίτα, 
γι]ς. ο.ε,{]. (ἱαί α.). ΟΡίᾳ. ἴπί. Πίου. 

11. 98851 
4. ὧν] των Τ3. 

δ, βασιλεως] ΊῬριαοπι, του ο. 

τε]. ΓΗ. Η.] | οπι. ΒΗΗ., 
---ονοματι] ονομα ἩἙ. 

--γυνη] Τρτασπι. ἡ σσ. ΑΡΗΙ.. τε]. | οπι. 

Β0ΡΝ. 1. 58. [. Η.] 
---αυτῳ ΒΟΡΙ{Σ). 1. 98. πι Εωία. 

Τυγ. ο, σἳ.Ι. | αυτου 5. ΑΟΣΡΗ.. τε]. 

γα. Οἱ. δ.εΓ:α”. (1. α.) ἈγτΗε]. νγ. 

τε]. { νά. 

(ξεᾳ. καταχηθης ΔΑ.) 

ΔΑΟΡΡ. 

τΕ 

--Ἐλισαβετ ΔΒ’ΟΡΗ. τε]. «πι. α.(αΠ91) 

6. (Ίι. α. Ἠο, οἱ Υουν. 40, 41, 57). | Έλει- 

σαβετ Ὦ3Σ 8ΕΠΙΡΟΥ. | Βλεισαβεθ Ὁ. 

-ρεΠι Ὑπ]σ.Ἡ. Ποιά. (Απι. νον. δτ). οι/- 

Βγγ.Ηε]. -ραὶ ὐ. (5ΙπαϊΠίον [στο Παβεπί 

Ῥορίεα). 

. εναντιον ΒΟΥΧ. | Τενωπιον 5. ΑΟ 
ΡΕ. τα]. ΟΥγίᾳ. Π1. 9840. (ο βε]εά1ς 

ταρῃ οἱ Οοπιρεβε!). 

ην ἡ Ελ. (Β)ΡΙΙ/ΣΔ. 88. Τιαζε.(1. α.) 
οί. 2841. | [ή Ἐλ.ην 5. ΑΟΕΗ. 
το]. ΒΥΙΣ,ΡΕ(,δεΗσ]. Μεπιρῃ. Ατπι, (Έλι- 

σαβεθ Ὦ.) | οπι. ἡ Ῥ. 69. [1. Ε.] 

--ταις] οτι. 1. 

---ησαν] πηῖθ προβεβ. ὮὉ. ε. 

ου 

οἳ 

8. οτηπία α Ῥεϊποϊρίο 6. | δ. απος Ηίας 6. | 
Ἐ]δαραία 61. εξ πήγα. 



ΑΒΟ2(Ρ)). 
ΜΧΔ. ν Ἀ κ 

1. 88, 09. έναντι τοῦ θεοῦ. 
Ε(ΣΧΟΙΕ/ΚΕῦΥ 

“λ. 

[ετας. 8ΙΠ.] ας ν - 
ὃς ίρ 10 Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος 
Τε 

θυμιάµατος: Ξ 
5Η φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

τρ 

δα 

τε 

6 Στ, 611. ν 
ανν νι ο ξ / / 
επι τῃ  γενέσει 

κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ: 

α γ[α]. 4: δ. 6. πα 

17, Ἠλεία. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ει /  ΕΝΝ » - 2 ο » ΄ 3 - 

ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ 
Ν .ν /. 

Ό κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχεν 
- - Ν . ΔΝ ΔΝ . / 

τοῦ θυμιᾶσαιὶ εἰσελθὼων εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου" 
5 - α. / 

τήν τοῦ λαοῦ. προσευχόὀµενον 
./σ- - ο - / πι 3 λ ο 

ἔξζω τῇ ὥρα τοῦ θυµιάµατος. ΄ ὠφθη δὲ αὐτῷ ἄγγε- 
8 . -- / . 

λος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιὼν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ 
καὶ ἐταράχθη. Ζαχαρίας ἰδών, καὶ 

ὃ εἶπεν δὲ πρὸς ̓  αὐτὸν 
ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία" διότι εἰσηκούσθη 
ε / / Ν ε / . Ζ φ / 

ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἠλισαάβετ) γεννήσει 
«/ / Δ / » - ” / / 

υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα ἳ αὐτοῦ ! Ἰωάνην: 
Ντ) ιά ΣΦ » / λΝ λ ον 

καὶ έσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ 
- / / ον 

αὐτοῦ ᾿χαρήσονται. ὃ ἔσται γὰρ 
μέγα ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου". καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὗ 
μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται έτι ἐκ 

Ἰδκαὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν 
.) Ν / 4 / ΔΝ Ν ε] - 

1σραήλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τον θεον αυτών" 
καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύ- 

µατι καὶ δυνάµει Ἡλίου, ἐπιστρέψαι καρδίως πατέ- 
.ν / / 

ρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, 
γό νν / 86 Ἀ. 

ἑτοιμάσαι, κυρίφ λαον κατεσκευασµένον. καὶ εἶπεν 
Ζαχαρίας πρὸς, τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσοµαι 
τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή µου 

του. 

ε5ί αιιίεπι οι 5αοσγάοίῖο ΠπΠ- 
5οτοίιτ ἵπ οχγάῖπο γἷοῖς 5ο 
απίο ἆααπι, πεοαπάαπι σοΠ- 
βιοίπά παπα 5αοθγάοΏῖ 5βογίθ 
οχΏς αἱ Ἱπορπδαπα Ῥοπογεί 1π- 
5γεδδα5 ἵπ [εππρ]απι ἀοπιῖηϊ: 
τοοί οπιηῖς τη] άο ογαί Ῥο- 
Ῥι]ί οταῦς [οτί Ίοτα Ἰποεηςί. 
Ἡ Αρρατις απίεπη Π απσο]ας 
ἀοπαϊπϊ 5ίαη5 α ἀαχίτῖς αἰιατῖς 
Ἰπορηβί: 26 Ζαοεματῖας (πτρα- 
{πς οδί νιάσοπς, οἳ πιουν Ἱπγαῖς 
5προς ουπα, ΑΙ απίοπη αἆ 
Ἠ]απα αησο]ας, Νο ἔπιοας, 7ᾳ- 
εµατία, αποπίαπι οχαιατία οδε 
ἀερτοσα[ίο ἴπα, ο πχογ ἴπα 
Ἐλξαῦαί Ῥατίοι πρῖ Βἰαπα, οί 
νοσαΏ]5 ΠΟΠΙΘΠ 6115 ΤΟΠΑΠΠΕΠΙ, 
1} οί οτῖέ σαπἴαπι ΠΡΙ οἱ εκα]- 
{αῦο, εἳ πια] ἵπ παῄνίίαίο 
εἶπς σαπάεριαπέ: 15 τίς θΠῖπα 
ΠΊΔΦΠΙ5 ΟΤΙ ἀοπιῖπο: εί 
γίπαπα εί εἶσετα ποπ Εἱ6ί, δὲ 
αρίπία δαποίο τερ]εβίτιγ α- 
Ἠπο ος ιιίογο πιαϊ(τῖς 5παθ; Ι5οί 
πι]ίος ΠΠοναπι ΤςταΠμεὶ οοπ- 
γοχίεί αἆ ἀοπιίπαπα ἀθιπῃ 1ρ50- 
ταπα: ΙΤ 6ί 1ρ8ο Ργαθσσᾶεί απίο 
Ώ]ατα ἵπ δρ]τίτα οἱ γΙτίπτε Ἠε- 
Ἠαε, πἲ εοηγετίαέ εοτάα Ῥαΐγαπι 
Ἰπ Β]]ο5 ας Ιπογεθ]θ]]ος αἆ Ῥτι- 
ἀθπ[ίαπι ΙΠ8ίΟΤΗΤΩ, ΡΗΤΥΑΤΘ ἆο0- 
πηῖπο Ῥ]εβεπι Ρετ[οσίαπι. ΕΒΕ 
αἰκιο Ζαοματίας αἆ απρε]απῃ, 
Ὅπαο Ίος εοῖαπι 2 65ο οπῖπι 
ΞΗΠΙ 56ΠΕΣ, οἱ πχοι Τηθὰ Ῥτο- 

8. εναντι ΒΡΡΗΙ.. τε]. | εναντιον ΔΟΝ 

Χ. 69. ΕΜ, | ενωπιον Τ. 
---του] οτη. 1. 

--θεου] κυριου 88. ο. «39ίΠ. Ίγεπ. 185 
σα. ἀοπίπαπι ἆεπτα οιῇ.  Οοπία. 

γα]ς. 6,6). (1. α.) τε]. Ίγεπ. 185 σα. 
εί εζα, 

9. του θυμ.] το θυμ. Ο. 

---εισελθων] -θειν 1. 

---κυριου ΑΒΟΦΡΗ. τε]. νΥ. Ιγεπ. 185. | 
θεου 6 ἄ). 

10.ην του λαου ΒΟΡΗΙΙΣΧΔ/(989.) ΕΕ 

γι ΜΡΘΟΝΥΤΓΛ. Απι. Ειμᾶ. Γογ. ἄοἱ]. 
(αρ. Ἠ/έδί. εοᾷ απ. Ἡ. οπ]1β 5Ροεἴπιοι 

αἱ δε, ταῖβειτη ογα{.) | Έτου λαου ην 
5. ΑΟΣΡ. 1. 69. Ι. υπ]ρ. ΟΙ. ε/ο”. 
Ῥντ.Ης]. ΜειπρΗα. Απιι. 11. [ὅ.ο,[].ᾳ. 

Ῥγτ.Ῥεί. Ἠ. α.] Ἰ(του] περ 959.) 

-- τῃ ὡρᾳ] της ὡὧρας 69. 

19. ειπεν δε ΔΒΟΡΗ. τε]. Ὑπ]ς. αἱ. Βστ. 
Ἠσ]. τε]. | και ειπεν Ὦ. (ὐ.ο)ε([:) 
ΓΗ. α.] Ἀγτ.Ῥει. 

-- διοτι ΔΕΟ ΓΙ, τα], 
5703, | ότι 03"Δ. 
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Ονίρ. 1. 9903, 11, 

19. αγγελος] α.ά. ἀοπαϊπϊ ο,{]:οἱ.]. Αππι. 
-- Φαχαριας 3. [0 

-- Ἑλισαβετ Οτίᾳ. 1. 9901, 11, ἵν. | -βεὸ 

Ῥ. 
--- γεννήσει ΟΥίᾳ. Ἱ. ΠΠ. | γεννη Δ. | γε- 

νησει Ο. Ονίσ. ἵν. 1190. 
--- υἷον σοι ΔΒΟΒ ε εραῖ. τε]. ἀοίμ. Οτἰᾳ. 

1. ΠΠ, Ίγ. } σοι υἱον Δ. Τα. Άγττ.Ε5ἱ.δς 
Ἠσα]. Μεπιρῃ. Άντι, «401. | οπη. σοι 
Ῥ αγ. 1. Τπευ.Ἠήπι. Οτίᾳ. ἴπι. Ηἰεν. 

11, 9561. 

--- καλεσης Τλδίο. (ποπ Δ.) 

--- Ίωανην 5ἷο Ὦ 5αερίδειπο. Ὦ. | { ΙἸω- 

αννην 5. ΑΟ. τε]. 

14. χαρα σοι ΑΒΟΗ. τε]. Τμαί6. τε]. | σοι 
χαρα Ὦ. ἄοιμ. Αππι «Ἠίμ. Ονίᾳ. Ππί. 

Π1, 9961. 

- επι] εν 69. 

-- Ὕένεει ΑΒΟΡΙΔΕΗΚΜΡΌΥΑΛ | 
Έγεννησει 5. Χ. 1. 98. 69». Γ. 

15. µεγας] µεγαρ 3. 

-του ΒΓΧΔ. τε]. 

τή. 
--- κυριου] θεου 69. Ἐ Ἠιει. 

| οπι. ΑΟΙ,. 1. 98. 

15.πληθησετε (1.9. -ται) επι εκ .. 

Ἱ τσ εκ} εν 13. (εους.ἳ αἲ ντᾷ.) ἵπ πθγο οἱ. 
Ιπ γεπίτο ο. 

16. επι ΟΥγίφ. Π1. 5τ05, 996, (ο 5ομαᾶ. ἄταῦ. 

οἱ Οοπιῦ.) | προς 1. Ὁ. 
17. προελευσεται «ΑΒΕΟ. τε]. Οτίᾳ. ΠΠ. 

ὅτοἈ. 1ν. 1190:9. { προσελ. ΟΠΥ. | πο- 
ρευσεται Ε Η/ι8ι. 

--- αυτου] κυριου Δ. (ρορα]ο Τετ. ἆο 

βΠἶπῃ, 50). 

-- Ἡλιου ΑΒ(”1/)0Ρ. τε]. Οτίᾳ. Π. ἵν. 
Ι Ἡλεια Ῥ.Βολ. Μαἴ(Ἠ ΠΕΙ.) Ἡλια 1.. 

-- πατερων ΠΗἱρρ. Απι. 46 (99). Ογίᾳ. 1. 
1190.5. 1995, | ανθρωπων 69. 

-- κυριφ] Ρταεπι.τῳ ΑΚ. | Οοπίτα, Ογίᾳ. 
1γ. 850. 1120. 

--- κατασκευασµενον ΤΕΚΓΛ. 

18.τον αγγελον] αυτον 6Ο". 
(οουγ.Ά). 

-- τι] τινος ΑΧ. 

πί γιά. 

10. Ῥορα] οχαξ 6ἷ. | 16. βἰοθτατα Οἱ. | ΙΤ. Ἡι- 
οτοά]ος 6ἶ. 

ἐν 



1. 26. 
να]ρ. α. 2. ο. 
ΒΥΣτ. Ρ. Ἡ. 
Μεπαρῃ. 

Εοἴμ, Ασπη, 011. 

{ Στ. δἱπ. 

21. ἐν τῷ ναφ αὖὐ- 
τόν. 

26. Ναζαρεθ, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

προβεβηκυΐα ἐν ταῖς ἡμέραι» αὐτῆς. 
θεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, γώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ 
παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆ- 

σαι πρός σε καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα" καὶ 
ἰδοὺ έί έσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενοςἳ λαλῆσαι ἄχρι 
ἦν ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ ὧν οὐκ ἐπίστευσαν 
τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν και- 
ρὸν αὐτῶν. “καὶ ἦν ὁ λαὺς προσδοκῶν τὸν Ζαχα- : 
ρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναφ. 
ὦ, ἐξελθὼν δὲ οὐκ Ἰ ἐδύνατο” λαλῆσαι αὐτοῖς' καὶ 
ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναφ' καὶ 
αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέµενεν κωφόν. 
ἐγένετο ὧς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι της λειτουργίας 
αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. "μετὰ δὲ ταύ- 

τας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἠλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, 

καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν µῆνας πέντε, λέγουσα " ὅτι 
Οὕτως το πεποίηκεν | κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν 
ἀφελεῖν ! ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώπου». 

ὃ Ὅ Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος 
Γαβριὴλ ἑαπὸ- αν θεοῦ εἰς πόλω κ Γαλιλαίας, ε] 
ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον | ἐμνηστευμένην΄ 

ον καὶ αποκρι- 
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ορβρῖε ἵπ ἀῑερις αἱ. Τί 
ταβροπᾶσης απρο]ας αῑσίε αἶ, 
Ώρο δαν ἀαὐτίμο] αἱ αἀρίο 
απίο ἆσμπῃ, οἱ ΠΙΙβδΙΙ5 ΒΗΠΠ ]ο- 
απί απ ἴο οἳ ηασς ΗΡΙ οναπσο]ι- 
78χο: 3 οἳ ο0σο οτῖς (π0ςΠ5 εί 
ποπ ροΐοχῖ» Ἰοᾳἱ αδᾳπο ἴπ ἀῑσπι 
απο Ίπος Παπί, Ῥτο ϱο αποά 
πο οτθοΓΙάΙδΗ νοτὈῖ5 πιοῖς, απαθ 
Ἱπιρ]ουιπῖατ Ίπ. ΤΟΠΠΡΟΤΟ 510, 
3 Γι οναί Ρ]εῦς οκροσίαης 7- 
ομανίαπα, ος παἰταβαπίας αιοά 
ἑανάατοῖ Ίρ5ο ἵῃ ἴοπιρίο. ᾗ Ε- 
5ΤΟβ5Ι5 αΠἴεπ ποπ Ῥροί[εταί 
Ἰοη1 αι 1]]ος: εἰ οοσπογογιιπό 
απο γΙείοποπα γ]άϊςεοι ἴπ ἴοπι- 
ΡΙΟ: εἰ 1ρ5ο οιπύ ΙπΠπΕΠΕ Π119, 
εἰ ρογππαηβῖς ππαίας. 3 Ες [αο- 
ἑαπα οδὲ αἱ Ἱπιρ]ε εαπί ἀῑες 
οβ]οῖϊ οἶαπ5, αὐν ἵπ ἆοππαπὶ 
5παπ1. 3 Ῥομῦ Ἰο5 απίοτη ἀῑε5 
οοπεορῖέ Ἐ]καδεί πχοτ οἶα5, οἱ 
οεσυ]ιαῦαῦ 56 ππθηςῖρις απῖη- 
αᾳπθ, ἀἶσοπς, φαί δἰο Ποσό 
πεί ἀοπαίπας 1π. ἀἱοῦιις απ {ας 
χοβροχίέ απίειτο οὐρτοῦτίαπι 
ΠΙΘΙΙΠΑ 1Πί6Σ Ποπηίηςς. 

36 Τη ΠΙΘΠ5ο απίθοπι 5εχίο 
παῖςδας οδί απσε]ας ααὐνί]ε] α, 
ἄοο 1π οἰν]αίοτη (α]ασπο ο 
ποπιον Ναζατομ, αά γτβῖ- 
πεπι ἀθβροηδαίαπα γΙγο οπῖ Πο- 

ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου ἵ Δαυείδ,' 
ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 

18. και ἡ γυνη] οπι. και 1. | Οοπίτα, Οτίᾳ. 

ἵν. 1184, 

19. παρεστήηκως Ογίᾳ. ἵν. 1955. | παρεσ- 
τως Ὦ. 

--- ενωπ. του θεου] απίαο ἀοπαίπαπα ύ.οι[. 

αἱ. (Οοπίνα, Υπ]σ. α.ε,/:) 

90. ἧς ἡμερας Ογίᾳ. ἵν. 1183. | ἧμερας ἡς 

Ῥ. Τιαις. 

-- πληρωθησονται ΑΒΟ. το]. | πλησθη- 

σονται Ὦ. ΟΡίᾳ. 1ν. 1183. 
91. προσδοκων] προσδεχοµενος Ὦ. 
-- εν] επι Ὦ. 

-- χρονιζειν] χρονιαζειν Λ. 

-- αυτον εν τῳ ναφ ΔΑΟΓΝΧ. τε]. γι]. 

σ.ε,]:[)-αἳ. ἄοὔΠ. αά νά. Αππιι | εν τῳ 

ναῳ αυτον Β1,. (οι, αυτον α.0.) 
99. εδυνατο ΑΒ3 ΡΕ]. Π/. Μαἰ.. | Τηδυν. 

5. Β:0Γ. 98.εῖς τε]. 

--- αυτοις οτι. 69, 

-- επεγν.] ενεγν. Ίγ5. | πιοςκ ορακεν Δ. 

-- διεµενεν] διεµεινεν Ὦ. Ἰμαι. γι. 

Τει, ὃς Ἠε]. Μεπιρῃ, | διαµενεν Δ. 

Ύγο, 
95, εγενετο] οπι. ΘΥΣ.Εεί, ΕΙ, 

35 καὶ εἰσελθὼν [ὁ 

ΠΙΟΏ ογας ΤοδερΗ, ἆθ ἆοπιο 
Τανίᾶ, εί ποππθῦ νἰχρϊπίς Μα- 
σα, 3 Εν 1ηργθβδιΙ5 απρε]α5 

καὶ τὸ 

98. επλησθησαν] επληρωθησαν 1. Ε Ηἱ5ἱ. 

(επληθ. 5) 

--- απηλθ.] ΡΥασΠΗ. τοτε Τ). 

94. µετα δε] και µετα Ὦ. 
--- ταυτας τας ἡμερας] τας ἧμερας ταυ- 

τας Ὀ. 69. Ὦ. Μεπιρα. | Οοπίτα, τα]. 

-- Ἑλισαβετ] -βεὸδ Ὦ. (ν1ά. νον. 5). 

--- αυτου] Ζαχαριου Ἀπιφ. εί. γιήγ. 

--- αυτην Ογίφ. Π. 9881. (ο δε]. (α. οἱ 

6.) | αυτην Ἱ.. 
90. οὗτος Τκίε(Λλ αρ. Τ1:) 

-- κυριος] ΤῬιπεπη. ὁ 5. ΑΒ. το]. | οπι 

ΟΡΙ.. 98. 

-- επειδεν ΔΒΟΙ,. 19. 58. τε]. 
ΏΔΥΨΕ, εφιδεν Ν. 69. 

-- οψειδος] ΤΡΙΟΠΙ.το 5. ΑΡ:0. 
| οπι. 3 181. Μαἰ.Ὀ.. 1. 

-- µου] αάά. απ᾿ εµου Ἠήί. (ποι Ἠαῦεί 
Ηαἰ,) 

96.τῳ µηνι τῳ ἑκτῳ ΑΡΒΟ. τε]. 

ια. Ονίᾳ. Ππί. 11. 938. | 

µηνι Ὦ ἄΡ, ο. Ρεί).Αἰεπ.αρ. Βοι{]. ἵν. 

99. (εοᾶσπι απίεπι {απιροτο α.δ.ο,[]. 

Τη 1ρ5ο απίσπ (επαροτο ᾖγοπ. 185.) 

| εφειδεν 

το]. 

γπ]ς. 

τῳ ἑκτῳ 

/:96. ὁ αγγ.] οπι. ὁ 69. Ες. Ῥ.Ε.. 9290. 

--- απο ΒΙ.. 11, 69. Ἠ[ο, Βγγ.Ῥείι. οίἩ. 

Σὑύπο 5. ΑΟΒΡ. τε]. Βγσ.Ης]. πέ γἰᾶ. 

Ἆγπ. Έα. Ὦ.Ε.. 

--- του θεου Ἐκ. Ὦ. Β. 

(ἀοπιῖπο ῥ.ο,[]:) 

---της Ταλιλαιας Ει»..Ε.Ι Γαλιλαιαν Ὦ. 

-- {ὶ ονομα Ναζαρ. Εδ. .Β. | οπι. Ὦ. 

-- Ναζαρετ δέ. ὃ. Β5.Βοᾖ.Μαἰ.Ἡ. 955. 

ΚΚΕς, ο. | Ναζαρεθ Εἰ5. Β5.Β:ἱγ.0.1. 69. 

ἘαΗΜΟΌΝΤΑΛ. γμαρ. ὅ.οιί. Μεπιρῃ. 

ἄοιμ. Ον. Ιπι. ΠΠ. 9385, Ἐν. .Ε. 

(. α.) | Ναζαραθ ΑΔ. 

97. εµνήστευµενην ΑΒ3 ΠΕΙ. η1αι.Τ..| Έμεμ- 
σ. Β:ΟΧΔ. τοι. Ες. 

Τ.Ε, | µεμνήσμενην Ὦ. 

| οπι. του 69. 

}ηστευμενην 

-- ὧνομα 1. . 

--- οικου] πάᾶ. και πατριας ΟΕ Η5ιΙ.. 
1. Εις. Τ.Ε. (νῖᾶ. αρ. Π. 4). |. Οοπίτα, 

το]. συ. (ει Τε.) Οἱ. ἴπί. ΠΠ. 95985. 

98. εισελθων] ελθων ΑΧ (οοιτ..) | εισ- 

ηλθεν 1.. 

29. [ας[α βιπῦ πι. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τΝ ἄγγελος] πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Ἀαἴρε, ο ος ὁ 

1. 98. 69. κύριος μετὰ σοῦ εὐλογημένη σὺ ἐν γυναι ἕν. 
ΣΙΕΙΑΠΚΜΡΥΕ κύρ ος ο | γη Ἴ ς ] 

ΛΙΕΗ]. Ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγφ διεταράχθη” καὶ διελογί- 
28. οπη. εὐλογ. σὺ 

ἐν γυν. 

Έα. 7:14. 

5Εσα.ρ:6. 

ὁ Μις, {:7. 

ζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. "καὶ εἶπεν ὁ 
ἄγγελος υαὐτῇν Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν 
παρὰ τῷ θεφ. 3 ὃ καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρύ 
καὶ τέξη. νίον, καὶ καλέσεις Το ὄνομα αὐτοῦ Ἰ]ησοῦν. 

ς οὗτος έσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, 
καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὺς τὸν θρόνον ᾿Δαυεὶδ' 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Ὁὃ ἅ καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
᾿Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ 
έσται Τέλον. 3 Ἐϊπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, 
Πώς ἐἔσται τοῦτο. ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ 

ἀποκριθεὶς ὁ ὁ «ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅ ἅγιον έπε- 
λεύσεται ἐπὶ σό καὶ ᾿δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει 
σοι, διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς 

Του, 

αἆ οαπι ἀῑσί, Ἠανοα, σταξῖα 
Ῥ]οπα:. ἀοπίπας ἵσσοαπα: Ἠεπθ- 
ἀἶοτα {πι ἵπ παπα ίρας. "Ωπαο 
οσα αιά1ςδος, (απτραία οδί 1π 
ΞΟΥΠΙΟΠΟ οἶα5, εί οορϊίαραί απα- 
5 οδοί Ιξία φα]πίαίο. ὃν Τε 
αἲξ απσε]ιις αἳ, Νο έἴπιθας, Μα- 
πας Ἰπνοπῖςή οπίπι οταίαπι 
αριά ἄεαπα, Ὁἳ Έσσο οοποῖρίες 
π. πίογο οἳ Ῥατίες Ελαπα, εἰ 
νοσαὈῖςδ ΤΠΟΠΙΕΠ οἷις Τ6δάτῃ: 
5316 ογ]ί πάσης οἱ [τις α]εῖς- 
αἰππῖ νοσαβίτατ,εί ἀπ Ὀ1Ε Π11 ἀοπηῖ- 
πι Γάοας] εεάεπι 1)ανιὰ ραῦ]8 
οἵας, οἱ τοσπαβ]ε 1π ἆσοπιο Τασοῦ 
π ΠΘΙΟΓΠΗΠΗ, ὅ56ί τοσηΙ οἵτς 
ποπ οτί Ππίς, 33 Ὀϊχϊίι απἴοπα 
πανία αἲ απσο]ατῃ, Ωποπιοίο 
Πο Ιδίπᾶ, αποπίαπα γήβαπα ποπ 
ϱοσποβοο». 35ἩΏ5 τεδροπᾶσΠς 
Ἀπσοθ]ις ἀῑκῖε οἳ, Βρίγίέας 5απο- 
{18 εαρογνοπῖθί 1π {ο, οἱ τίς 
α]εκεϊτηϊ ουππαῦγαδ]{ ΠΡΙ: 1ᾷ6ο- 
απο οἳ ᾳποά παδοθίαγ ΞαΠΟΙΗΤΙ 
γοσαρίταν [πας ἀάΙ. 35 Ἐι οσσο 
Ἠ]καρεί εοσπαία ἴπα οἱ Ίῤρα 
εοποερῖί Πτα Ίπ 5οπεοία πα, 

θεοῦ. 

86, συνειληφυῖα Σγήρει. 
μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ, 

ης ἀδυνατήσειἹ παρὰ τοῦ θεοῦ. πᾶν ῥῆμα. 

Ὁ καὶ ἰδοὺ σας ἡ συγγενής πυρ καὶ 

αὐτὴ ᾿ συνείληφεν΄ υἷον ἐν αὐτῆς, τα οὗτος 

εἴ ο πηθηδίς 65ὲ 5οχίιι5 Π]ϊ 
απαθ νοσαίασ 5ίογο]ῖς: 7 απία 
ποπ οΓ6 Πππροβδϊυί]ο πριαά ἄθιπα 
οπιπθ γετραπα, 58 Εικῖν απίοπι 

΄ ὅτι οὐκ 

58 Έιΐπεν 

38. ὁ αγγελος Ροβί εισελθ. ΑΟΡ. τε]. Υιι]ς. 

α(πῖ γ1ᾷ.)ύ.ο.ε.(5ίο) Ἀγτ.Ηε]. (οῖᾖ. 

«Βε. { οπι, ΒΤ, 1. Μοτηρῃ.εᾷᾷ.οι ΜΑΡ. 

Αππη. Ζο]. (οοπίτα, λΤ8.πις.) | Ῥορί αυ- 

την Δ. 69. Ἐκ. {δ1. Ἀντιρει. 
Αππι. []ςο, 

--- προς αυτην] αάά. ευηγγελισατο αυτην 

και Λ. α.(ὁ.)ο,[)-]. Ἀγτ.Ηε]. | οπι. Υ α]ς. 
ο/- Ἀγτ.Ρεί. 

2.) 

-- ευλογημενη συ εν γυναιξιν ΑΟΡΧΔ. 

(οτη. Πιο χπιρε κεχαρ. 

38, τε]. Ἰμαθ, ΒγτγΡε.δΠσ]. οἴΠ. 

“Βιμ. Έα. Ὦ.Ε. 9995. Τετ. 4ςο Υἱπς. 

γε]. 6 ἀἰφετίο. (ν]ᾷ. νεν. 439). | οπι. ΒΤ,, 1 

Ῥντ.Η]ογ, Μεπιρ]ι,(μίο).  Τ]οῦ,1{πί. 

Αττη, 

99. ἡ δε ΑΒ. Μαἰ.ΟἨ3. τε]. | οπι. Β. Βἰο. 
| ην δε Ὀχ.μέ υἱά. | 1αάᾷ. ιδουσα στ. 

ΑΟ. τα]. Γιά. α.δ.οειι[] ο]... Ἀντν. 
Ῥει.Ηε]. Μεπιρῃ. Ἡ. «οι. «9. 

(απ απἸδεοί Ὑπ]σ.Ο]. εί πι) | οτι. 

ΒΡΗΣ. 1. Μεπιρὴ,(Θεμν.) Του. 

(μπι) Αππι, 

--- επιτφ λογῳ διεταραχθη Β(Τ))Τιπ. 1. 

Άνπι, (εταραχθη Ὦ.) |. Ἡδιεαραχθη 

επι τῷῳ λογῳ Ταυτου” ΑΟ9. τε]. 
(ναί) Ἀγνν. Ῥδί, δε Ἠσ]. (Μοπιρι.) 

(Τ]1οῦ, πι.) (οι) «ί]ι. (οτη. αυτου 

ΒΡΙ,Χ. 1. Ίο, Μοπιρῃ. Του. Αι. 

Αιπι,) { ἵπ Ππίοῖα οἶας α.ὖ.(ε}ῇο).]. 
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5. 

|. 54, ειπεν 

ἄοΐμ. (6οπία, Υπ]ο. 

ραχθη (απίππι Ο3. 

99. διελογιζετο] αἆά. εν ἑαυτῃ ὮΧ. 58. 

Ἐ /ι, Ἀγν.Πσ]σπς. οἴἩ. | αἷά. Ῥος- 

ἴθα λεγουσα Χ. 98. Ε 8. Ἐγτ.Ηε] ης. 

| Οοπίσα, τε]. 
-- ποταπος] ποδαπος Ὦ3. | πάᾶ. αν Ὦ. 

--- ει] οπι. 1. | ει 1. 69. 

οὗτος] Υμ1ς. ο(ε.) | αιοᾶ 

εἱο Ώεπεκἰκ]ςεοί 6απ α.ὐ,[).Ι. απα]ς ο5- 

πεί Ίασο (ἰδία σἳ.) εα]αία(ῖο (αᾶᾶ. οἱ φ'.) 

αποᾷ δἷο ὈεποςΙσ]δδοῦ οαπη /:6ἱ. ἄοἵἩ. 

90. και ειπεν] ειπεν δε 1. 

-- ὁ αγγ. αυτῃ ΔΡΒΙ,. τε]. Ὑπ]ς. ο.ῇ-σ'. 

| ὁ αγγ. προς αυτην Ο. ε. (1ργ.289. 
| αυτῃ ὁ αγγ. Ὦ. 69. ὂμ: Ἁγιν.Ρεί.8 

Ἠσε]. δι. (ι, α.) 

-- Μαριαμ Εν... 9895. |. Μαρια Ὦ. 

1τεπ. 185. 

--- ποταπος.... 

---τῳ θεῳ Ες... | θεου 1. (Ώοπιῖπο 

Ονίφ. Ππι. ΠΠ. 9995,) 

81. συλληψει....τεξει 98. 69. | Οοπίτα, 
Έιρ. Ὦ.Ἐ, ο Με]. ἵπ Ῥε, ὃ7 53, 
ἼΜαγοεί. αρ. Ἔς. 105. (συλληψῃ Οµίᾳ. 
Ίν. 4994.) 

ορα, 

89. οὗτος. Ο)ίᾳ. ἵν. 4393. Εν. Ὀ.Ε. 9995, 

9σ8ἳ, ο, Μο]. ἵπ Ἐν. ὅτοἳ, απ Βίορῃ. κν. 
951. Ματοε[.αρ. Ἐιδ. | αυτος Χ. 

Υπο, ο. πι, ντ. Πς]. 

Μεπρῇ, τα]. [ και ειπεν 1). α. [ῬγτιἙ5ι.] 

δε 

οι.) |. διετα- 84, Ἡαριαμ ΔΒΟ Γ”. τε]. | Μαρια Οὲαί 

νίᾳ. 3. ο. 

-- πως....γινωσκω] 6σσο αποῖ]]α Ὡοπαϊπϊ, 

οοπΏησαί πα]ά 5οσαπά πα γθτρατη ἔπαπη 

2, (εί οσα. 1π Υου. 98). 

--- τουτο] το Ἰα. Ι.ρύάεπι. µοι Β.πιφ.( Βοᾖ.) 

πιαπ.Τεο.(Μα1.)ΟΝ.1. 55. 69. Ἐ Εικ Μ. 

Ὀγτ.Ησ]. (ΜεπιρΗ.) Τμεῦ. Αυπι. (211.) 

ὤγεφ. Τα. 43. ποπ Ἠαῦοπι ΑΡΊΟ"Τ. 
τε]. Τμαΐε, πι. ΑΥτ.Ῥεί. οἱμ. Εις. Ὀ.Ε. 

9205. 

86. ὁ αποκρ.ὸ Ν. 

-- επι σε] οπι. 3γτ.Ρ5ί. 
-- διο Ῥείγ. Αἶει. Ποπ]. ἵν. 47. |. διοτι 

Αι υιά. 

--- γεννωµενον Πἱρρ. ΕΠΙ. Υὶ. 985. (194). 

σγεφ. Τ]αισπ. 4... Ρείγ. οι. ἴις. 1)... 
9995, | γενομενο» ΧΓΤΤ. γεννομ. 98. 

69. ἳ. | αάά. εκ σου Ο3. 1. 985. Υπ]. 

. α.οειπι(θἱ. ντ... Ατπιισοᾷ. 

«Ἠτ1. Ίγει.216. ΠΗἱρρ. ΕΙ. γΙ. 36 (194). 

τει. Τλαωπι. 4. Τετ. αν. Ῥνακ. 26. 
6ρτ. 989. (ρναστα. ΠΠ. 1384.) Ἱπ {ο 

Ῥγγ.ρεί.ΜΡ. Τετ. αἲν. Ματο. ἵν. 7. | 

ποπ Παδοπί ΑΒΟΤ. το]. πι. ὁ, ή ο. 

Βγγ.ΗΠο]. Άγτ.Ηϊον, Μεπιρα. «οί, 
Αππι ΜΑΣ. Ογίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 9510. Πίοη. 

39. οπι. ἄοις πι. | 3δ. παδοείιιΥ οκ ἴο 6Οἵ. | 
306, 5επουίιαίο 61. | δεχίιις ος Οἱ. 



1. 48. 
νι]ς. α. 2.ο. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Ν / . ΔΝ « / / / / Ν . .. 

δε Μαριάμ Ιδοὺ ἡ δούλη κυρίου" γένοιτὸ µοι κατὰ Μανα, Έοσο αποο]]α ἀοπαίηί, 
ΒΥττ. Ῥ. Ἡ. 3 ο ο Εν ος Λας πμῖ ποσα απ γουῦπα 

μυ Ἡ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀαπῆλθεν ἀπ αυτής ο ἄγγελο». Σαππη,  Βὲ ἀἰφοσθοίε 4) ἵ]λα 
ου, ΑΥΤ, . απΠπσο]ας, 

4 ὃ ᾿Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις πανταις ο Ἠποπεμουα απιο. ἡα. 
π ἀἴορια» 1115 αὈΠί ἵπ πιοπίαπα 

ἐπορεύθη. εἰς τὴν ὀρειωὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν ουπι Γοδήπαιίοπο ἵπ οἰγιίπίοπα 

Ἰούδα, "καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ Ταδα, οἱ πανε ᾗν ἆοπλπα 
1 Ζαοματῖαο εἰ ἑαλπίανε Εκαβος, 

ἠσπάσατο τὴν Ἠλισάβετ. καὶ ἐγένετο ὡς ἠκου-. 41 ἳη Γποίαπι οξί πί απ ϊντς 5α- 

τν φ Ἱπαίοπαια ἨΜατίαο Ἐλκαῦος, 
δΕ σεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ ἨῬλισάβετ, οχι]ίανίς ἵπίαης ἵπ αἴογο οἶας, 

9 
και οἱ τοαρ]οία οδί βρίτίίι βαποίο ἐσκίρτησεν τὸ βρέφον ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆν" 

ἐπλήσθη πνεύματον ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, "' 
νησεν Ἑκραυγῃ. μεγάλη, καὶ εἶπεν, Ἠύλογημένη σὺ 

ἐν γυναιξίν, καὶ ὴ εὐλογημένος, ὁ καρπὸς. τῆς κοιλίας 
καὶ πόθεν μας το ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ 

Ἡ Ιδοὺ ) γὰρ ὧς ἐγένετο ἡ φωνῆ 
τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὠτά µου, ἐσκίρτησεν ἐν 
ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος, ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. 

45, φωνῇ µεγ. 

δτ". 
{τ.. { 49 

σου. 
/ 

κυρίου µου πρὀς µε; 

καὶ ἀνεφώ- 

5 καὶ µα- 

Ῥ]ϊκαυσι, 33 οἳ οκο]αππαν]6 νους 
πιασπα οἱ ἀῑκίί, Βοποαίοία ἴτ 
Ιπίον. ΠπΊογες, οὐ ῬοπούΙσίας 
(γοίις νοπίτῖς 1, 2 Ἡτππάο 
Ίου πι τν νοπίας πιαίον ἄο- 
πηϊηϊ πιοῖ α πιο». 3! Έσσο οηῖπα 
πί [ποία οξύ νοκ απ οπῖς 
ἴπαο ἵπ απ Ίθις πιοῖ, οχπ]ίανέ 
ἵπ σαιά1ο ΙΠ{ΑΠΕ 1π. πίοχο ΤΠθο. 
35Ώ1 Ῥοσπία «πο ογεάΙά1ς 4πο- 
πΊαπη ΡρογβοΙοπίασ θα ᾳπαθ ἀῑσία 
5απί αἱ α 4οιπῖπο. 

καρία ἦ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελα- 

ληµένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. 

ὅ Ὁ Καὶ εἶπεν Μαριάμ., Μεγαλύνει ἦ ψυχή μου 

τὸν κύριον, . 

ασ ο / 48 θεῷ τῷ σωτῆρί µου, 
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά µου ἐπὶ τῷ 

α » / 9 κ Ν / 

ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ την ταπεί- 

46Ώ/ αἲι Μανῖα, Μασπῖβοαε 
απίπια, πΊοα ἀοπαῖπαπα, ἵΤ ος εκ- 
π]ιανίς αΡρίτίία5 τηθι5 ἵπ 4θο 
βα]έαγί ππθο, Σαπία τεδροσῖέ 
Πιππ]ναξοπα αποϊ]]αα εαπο: οσσο 

Αἶει. αρ. ἄπΙεξῦαοἩ. είν. 4ἶει. Εις. 

Ῥ.Ε. Τονί. αν. τας. 97. 

86. ἩΏλισαβετ Εις. αἆ Βίορῃ. 1.95 

Ῥ. 693. Ονιᾳ. Ιπέ. ἵν. 4665. 

-- συγγενης Β0 3 Χαίς, τε]. Εις. αᾶ ΒίερΗ. 
1.991. | συγγενις ΑΟ2ΡΤΙΔ. 69. ΕαΗ. 
ΒΥγ.Πσ] ης. γαεσὸ. (νά. Εις. αἆ 

Βιορῃ. 1. 2556, συγγενιδα.) 
-- συψειληφεν Β1.. Τωπί. Μεπιρῃ. | Γσυν- 

ειληφυια 5. ΑΟΕΡ. τε]. Ἀγτς,Ε5ἱ.δς 

Ἠσ], 
--- γηρει ΑΒ. Ρο. Μαι.ΟΏ1ΝΔ. 1. 98.69. 
ΤΕ Γι αΠΚΜΟΥΤΑ.| Ίγηρᾳ 5. Ὦδ. 

--- μην] Ῥίαεπι. ὁ Α. 

-- εστιν] οτη. ]. 

97. αδυνατηση θ9. 

--- παρα του θεου Β(1)Ι,. (Ροβί ῥ ῥημα Ῥ. 

Λι.) | Ίπαρατῳ θε 5. Α0Ο. τε]. 

παρα θεῳ 1. 
98, ΟΠ1, αἱ ῥημα σου ὁ (ντ. ἵπ νετ. 94). 

ο. 

5. | -βεθ 

--- ειπεν δε] και ειπεν Ὦ. α. 

Τιαὔΐ, τε]. Ῥγτ.Ησ]. [Ῥντ,Ε εί. ῃ)) 
-- Μαριαμ ΔΕΟ”, τε]. | Μαρια ϱ"Ῥ. 

--- απηλθεν] απεστη Ὦ. ἀιξορεείι Υπα]ο. 

θ.ο.ει{ς[] ο). (1αί α.) 

89. αναστασα δε Ἐν. αἆ Βιερῃ. 1.225. | 
και αναστασα ΑΙ. 

-- Μαριαμ Εις. πἁ Βίερῃ. | Μαρια Ὁ. 

--- εν ταις ἡμεραις ταυταις] οσα. Γ. 

(Φοπίσα, 

89, ταυταις Ἐιδ. πὰ Βίαρῃ. | εκειναις ΠΧ 

πέυἰά. Μεπιρῃ. 
-- Ίουδα Ἐκ α ΒίερΙμ, |. σαάα Ὑπαὶς. 

Γπάσπο ὀ.6.([1. (1. α.) 31. ἁπάπο 

οι. ΟΙ. ἴπι. ΠΠ. 9998, 
40. Ώλισαβετ ΟΥίρ. Ιπέ1. Ἔς. αἆ ΒίαρΗ. 

1.995. | -βεθ Ὁ. 
41.τον ασπ. της Μαρ. ἡ Ἐλισ. ΒΟΥΡΙ.. 

1. 69. Τμαίε. (11. αι). Αππιι ΟΣἱ. ἵν. 1481. 
ονίᾳ. ΠΠ. ΠΠ. 9995. 17. 258. | {ἡ 

Ἐλισ. τ. ασπ. τ. Μαρ. 5. Α6Ο’. 985. Ε 

είς, τε]. Ὀγττ.Ροι.δε Πο]. Μεπιρῃ. αοίῃ. 

ΑΒι]. (ἨΏλισαβεὸ Ὦ.) 
το βρεφος εν τῇ κοιλιᾷ αυτης ΟΥί0. ἵν. 

1493, Ογίῃ. Ιπί. Πῖ. (εν αυτμ ἜΤμεῦ. 
ΛΗπέ.) | εν τῃ κοιλειᾳ της Ἐλισαβεὺ το 

βρεφος αυτης Ὦ. | βρεφος] αάά. Ῥγαο 

σαμάϊο Ἀγτ.Ηο]πας. ἵπ ϱαιάῖο Οτιᾳ. 

Τπι. ΠΠ. 9421, 
--- Ἑλισαβετ αἆ Ππ.] -βεὸ Ὦ. | 

Ονίφ. ἵν. 

49. ανεφωνησεν ΑΡΒΓ. το]. Οψίᾳ. ἵν. 149339" 

{ ανεβοησεν Ο. 95. 60. Β. 
-- κραυγῃ 1. Ονίᾳ. ἵν. 14915. Δὲς. | 

άφωνμ σ. ΔΟΓ. τε]. Ἱμαίτ. Ἀγτν.Γ5ί. δε 

Ἠο]. (Ο)1ᾳ. 1ν. 1490, ἵη ΙπίευΡς.) 

Οοπίτα, 

ο τ-- συ] σοι 1Η. 

45. ελθῃ] ελθον Δ. 
--- προς µε] προς εµε Β. 

| 44. εν αγαλλιασει] Ῥοδί το βρεφος ΑΟΔ 

ΡαΗΚΜΡΘΙΥΓΛ. ο. Ἀγν.Ηε]. Μοιπρῃ. 

αοιμ. (Λ11.). Ορίᾳ. ΠΠ. 9881. (ο 56µ. α 

ει 0) Οἱ. Ππι. ΠΠ. 9444. |. Οοπία, Β 
0381. 1. 69. Ες. Ὑπ]σ. ὅ.οι[{]-σἳ. (1. 

α.) Άντι. Ο)ἱᾳ. Π, 4961, 1ν. 853, Ονίρ. 
1πι. ΠΠ. 9365, 9405, | οπι. 58. | απίο 

εσκιρτησεν ἈΥτ.Ρ8ί,. (α44. μεγαλγφ.) 

44. κοιλιᾳ µου] καρδιᾳ µοι Μ. 
45. και ΟΥίᾳ. Π1. 9801. οπι, ΟΣα1 νἱά.(μα8. 

οὐ.) 
--- µακαρια] αάά. ο5 α.σ.ε]. |. Οοπία, 

γαρ. 0.5. Ογίᾳ. Π. (αάά. ἴα 3Η1:) 

-- αυτῃ Απιι ΟΥἱᾳ. ΠΠ. | ηυὶ Ὑπ]σ.Ι. α. 
2.6.6). 0. 

46. Μαριαμ ΔΒΟ". το]. ΜοππρΗ. | Ταρια 
Ου. γΥμ]ς. ο...  ϱ]ουβεαί Ἰλοπιί- 

πι Ματία”. Τετ, 4ο Απ.96. | Ἐ]ίσα- 

Ῥεε α.(0.)1. Ίτεπ. 935. “ Ππνοπῖίασ Ῥεαία 

Ματία εἰοιί ἵπ αφπαπ(ἶς οκοπαρ]ανίῦτι5 

ταρθνΙπἹις Ρτορ]οίατο, Ἀοπ οπίπ ἴρ- 

ΤΟΤΑΙΠΙ5 απο. βοοππά πι αἰίος οοᾷῖσος, 
εἰ Ἠαοο νοιρα ἸΗσαθεί ναοϊποίαγ.” 

Ορίᾳ. ΠΠ. 9405. Ἰπίουργείο ἨΠετοπγπιο. 

47. επι Ογίᾳ. Η1. 9411. (ο 56]. αν. εἰ Οοπιῦ.) 

εν Ὁ. 

48. επεβλεψεν] αάά. κυριος Ὦ. | Οοπίτα, 

Ονίᾳ. πι. ΠΠ. 9413. 

40. αᾳτιαο ογοᾶἰαϊδαά 6Ί. | 5υὲ ΗΟί 6. 
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ΑΒΟΡ[ΗΙ. 
1Δ. 

1. 98, 69. 
ες ον Ὁ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 
μακαριοῦσίν µε πᾶσαι αἱ γενεαί" .. ὅτι ἐποίησέν μοι 
ἡ µεγάλα΄ ὁ δυνατός. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 
καὶ τὸ ἔλεος οος, εἰς γενεᾶς καὶ γενεὰς” τοῖς 
φοβουμένοις αὐτόν: 5' ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι 
αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοία καρδίας 

"καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψω- 

Ὀπεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθών, καὶ 
3 ἀντελάβετο 

ὃ καθὼς 

αὐτῶν' 
σεν ταπεινούς" 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς' 
Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, 
ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ 
τῷ σπέρµατι αθτοὸ εἰο τὸν αἰῶνα. 56 Ἔγμεινεν δὲ 
Μαριὰμ σὺν αὐτῇ τὧς' μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν 
εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 

6 5 Τῃ δὲ Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν 
αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. Ὁὃ καὶ ἤκουσαν οἱ περί- 
οικοι καὶ οἱ συγγενεῖν αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος 

1. 49. 

οπίπα οκ Ίιος Ῥομίαπα πιθ ἀῑσοπέ 
ΟΠΊΠΟΣ Ροπογαιίοπς, ""ηπία [ο- 
οἷς πμ] Ἱπαρπα, ηιιὶ Ροίςης ε»ί, 
ες αποίιπα. Ποπιθῃ θἶας, 90 ϱἱ 
πι]βογ{οογάἶα θἷιις ἵπ ῬγοσοπίοΒ 
εί Ῥτοσεπίο5 Ππιοπίβρας θι1Πῃ, 
6 Ἠοοῖς Ῥοϊεπίίαπα ἴπ Ῥτασμίο 
5ποι ἀῑδρεσεῖί ΞΙΡΟΥΡΟΡ πιοπίο 
οοτά1ς η]: ὁ 4 εροξαῖέ Ροΐοπίος 
46 εο]α εἰ εχα]ταν]έ Ἠπηῖ]ος, 
5ὐρειιγ]επίος Ἱπιρ]ογίτ Ῥοπ]5, οἱ 
ἁἰγιίος ἀῑπηϊςϊε ΊπαπΠςς, 51 8ς- 
εορῖί Τενα]αὶ Ῥιογιη ΒΠΠΗ 
ππεπιογατῖ παϊδογ]οογάῖας, 55 βἷ- 
ομί ]οσυίτς οδί αἆ Ραΐτες ΠΟΣ- 
ἴχο8, Αὔταπαπη εἰ ςεπηπί οἶπδ 
ἵπ εαθοπ]α. 55 Μαπςίν απῖθοπι 
Ματία ομπα ἴ]α απαξῖ πποπείρας 
ἠδας, οί ΥΘΥεγεα ος ἵπ ἁοπηππι 
ΒΠ8ΠΙ, 

5Ἱ Ἐ]εαδοί]ι απιέοπη παρ] [ιτ 
εδί ἴεπιρα5 ρατίεπά1, οἱ Ροερενῖό 
Βαπα,  55Ώ5 απἀἰσγαπί νἱοϊηὶ 
εἰ οορηα!1 ος απ]α πιασπίβσα- 
γίς  ἀοπιίηπς τηϊςογίοογάΙατῃ 

τὸ έλεος αὐτοῦ 
59 

. αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῃ. 
"καὶ ἐγένετο ἐν σῇ ἡμέρᾳ τη ὀγδόῃ” ἦλθον. περι- 
Τεμείν τὸ παιδίον: καὶ ἐκάλουν αὐτὸ επὶ τῷ ὀνόματι 

τοῦ πατρὸς. αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 

μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχο ἀλλὰ κληθήσεται | 
6ι 

καὶ 

συγγενείας. ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι 

Ὁ καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ 
Ἰωάνης” : 

εἶπαν᾽ πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν Σὲκ τῆς 
σου 

δπαπα στη 1]]α, εἳ εοπᾳγαία]α- 
Ῥαπέας αἵ. 5 Βὲ [αποξαπι οξε {π 
ἀἱο οείαγο νοπετιπί οἰτοιπιοί- 
ἀθνο Ῥπογατη, οὐ γοσαπί απ 
ποπηίπο Ῥαΐτίς οἷας Ζαολατίαπι. 
5ο Ἔῃ τεςξροπάσπς πιπίογ οἶιιδ 
αἰκίι, Νεαπαφπαπα, 5εᾷ γοσα- 
Ῥΐσαγ Τοµαππες. δι Ες ἀῑκοταπέε 
αἆ 1]απα απία Πεπιο οδί 1π οοµ- 
παίίοπθ ἵπα απ γοσείατ Ἠος 

/ 
τουτῳ. 

48. αυτου] αυτης ΔΑ. οοΥ.1. 

Α9. µεγαλα ΕΒΕ", |. Ίμεγαλεα σ. ΔΑ. 

χε]. (-λια ΟΡ”. 98. ΕΞΚΟΗΤΙΓ. Ῥκα]ε, 
Τιπῖς.). |α4ᾷ. ὁθεος Ὦ. | Οοπίτα, ΟΥίρ. 
πι. 1, 9415, 

50. εις γενεας Α(Ιπ Τμπιοπο ἰοχίπ) ΒΟΡΙ;. 

98. τε]. πι. Για, α.ὐο-. Υττ.Ῥεί.δ 

Ἠε]. Μεπιρῃ. οἴμ. Αππηι ΟΥίᾳ. Ιπί. 
1. 9415. | εις γενεαν 1. 69. ΕΜ. Ῥεα]ί. 

Τις, Τ1].(οἱ.)Ι. Αι. |. απο γενεας 

Α Ἱπ Ἀπο Ῥεα]ιο, ὙΨπὶρ.ΟἸ. Του. 

21π1. 

-- καιγενεας Β0Τ,.. Απιι µία. Ῥγτ. ρε. 

Μοπαρῃ. | και γενεαν 1. 69. ΕΜ. Ῥκα]ε, 
Ῥωίο, Πῇ.(6ἱ.)ἰ. | Έγενεων στ. Α (ο) 
0Ο. 855. τε]. α.θιο. Ἁγτ.ΗΠε]. «οιμ. 

(Ρη:) Ονίᾳ. Ιπί. Π. | εις γενεαν Α 

η Ππο Ἑρα]ί, (Υπ]σ.Οἰ) Τμου. Μπι. 

(Αν) {και γενεων Λ. (οσα. 6.) 

51. διανοιᾳ] διανοιας ΓΗ. 

50. εις τον αιωνα Α(Πς)ΒΩΟΤΙΔ. 88. το]. 

1γοπ. 185. | ἕως αιωνος Α(ῑπ Ῥεα]ι))Ο. 

1. 09. ΕΜ. Ῥρα]ί, Τατ, 

60. Μαριαμ] Μαρια Ὦ. 

-- ὡς 1. 1. | Γώσει σ. ΑΟ, τε]. 
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ᾖοπι. 

Ῥ. 09. α.ὐ.ει[:α'.1. Μεπιρῃ.ΜΕ. Ίου. 

πι. Ορίᾳ. Ιπί. 9455, |. Οοηίΐτα, Υπ]ς, 

ο. Μεπιρῃ.εᾶᾶ.ε ΜΒΕ, τε]. 

57.τῃ Ονγίφ. Πῖς 9421, (ο βοᾖ. α. οί Ο.) | 
της 69. 

χρονος] αἀᾶ.και 689. | Οοπία, Ονίᾳ. 1. 
58. οἱ συγγ.] οπι. οἱ Τ. 

αυτης] οπι. Τι. (αυτου 693. ο0ΥΥ.Ι.) 

αυτῃ] αυτης 69. 

«εγενετο] αά. δε ὮὉ. Μεπιρῃ. 

εν] οτι, 1, 

τῃ ἦμερᾳ τῃ ογδοῃ ΒΟΡΙ.. 955. 69. 

(αίε.) Αιπῃ, | ἔτῳ ογδ. ἡμ. 5. ΔΑ. τε]. 

α.(πί γ1ά.) 

- Ίλθαν 3. 

-- εκαλουν] ελαλουν 1 

Ζαχαριαν] τρια Τ. 

60. κληθησεται] Κκλησεται Ἱ. | αᾶᾶ. το 

ούοµα αυτου ΟΡ. Μεπιρμ.ΜΡΒ.δ.ΥΥ. 

Γ 6οπίσα, ΑΡΟΤ, το]. Μοπαιριβε]νγ. δε 
ΜΒ», Του. 1πι. τε]. 

61.ειπαν ὮΤΙΔ. 1. | Ίειπον 5. ΑΡ6Ο. 

το]. 

-- ὅτι] οπι, 1. 

νι]ρ. ) 

α.δ.οιο, [].0ἱ.1. (Οοπίσα, 

61. εκ της συγγενειας ΔΒΟ"ΤΙΔ. 98. Λ. 

Μοπιρῃα. 491, |. Τεν τῷ συγγενειᾳ ς.. 

ΟΛ.) τε]. Τμαί. (οπι. {3.). Ἀγττ,Βεῦ. 

δΠσ]. «οΐμ. Απ, (εν τι συνγενεα 
Ῥ.) 

--- τῳ ονοµατι τουτῳ] το ονοµα τουτο Ὦ. 
69.τοτιαν] οτιο αν Τ. 

-- θελει Ν. 

-- αυτο ΒΗ. 58. 69. Ἐ. | αυτον σς. 
ΔΟ,, τα]. Τιαίξ. 

ϐ68.πινακιδιον ΑΒΟΤ.. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 1185. 
ΙΓ πινακιδα Οἳ αἱ υἰά, Ὦ. (ΠΙΝΑΚΙΟ 

Μορ.) νἱά. Ονίᾳ. ΠΠ. 5τ0ὺ. 
-- λεγων ΟΥ). ἵν. | οπι. Ὦ. ο. 

- εστιν] εσται Ο. Ἱ. Ὁ. ντ Πσ]πιρ. 

Ο)Ιᾳ. ἵν. 863. |. Οοπίτα, ΑΒΙ). τε]. Υν. 
ΟΥίᾳ ἵν. 1185. 

-- ονομα] Τρτβοπι.το 5. ΑΒ. τε]. | 
οπι.το Β Μαϊ]. Ογἱᾳ. ἵν. ϱῖ5. 

-- αυτου] αυτῳ 1. Οτιφ. ἵν. 863, (Οοπίτα, 

1185.) 
-- και εθαυμ. παντ.] Ῥτασπι. Και παρα- 

50. α Ῥτοσοπίο ἵπ ργοσοπ]ος Οἵ, | 54. τοσογᾶα- 
ἐς τηϊδεχίσοτᾶίας 8ααθ 6. | 58. νοσπραπί 6ἱ. | 
Ῥατῖς αἱ 0, 



1. τδ. 
Τα]σ.α. 0. ο. 60 
8717. Ε. Ἡ. 
Μοαπιρῃ, 

6οἵμ. Ασπη. 411, 
65. πινακίδα 

λεῖσθαι 

σαν πάντεν. 

θεὀν. 

66. ἀκούοντες 

4 Αη 

αὖὐτο 
/ 4 . / {ο κ 

λέγων, ' Ἰωάνης ἐστὶν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ Ν ας ΔΝ . - Ν / Ἀ / 

ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι κα- 
Ὀ) καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν 

/ 

καὶ ἐθαύμα- 
64 ο / Ν Ν ΄ 3 ο 

άνεφχθη δὲ τὸ στόµα αὐτοῦ παρα- 
χρῆμα καὶ ἡ γλὠσσα αὐτοῦ» καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν 

"καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περι- 
οικοῦντας αὐτούο" καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ιουδαίας 
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 

πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες, 
Ν - / 

Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἐἔσται; καὶ 

”/ . - 

ὄνομα αὐτοῦ: 

5 ια) . - 

κυρίου ἦν µετ αὐτοῦ. 
ο ε Ν . / 

τ Ἱ Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύ- 
ε / να 5 / / / 68 τι» 

µατος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων, Ἠύλογη- 
τὸς κύριος ὁ θεὺς τοῦ Ισραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ 
ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 
ἑκέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν 

. -- 

αυτου, 

το 

74. ἐχθρῶν [ἡμῶν] ́ 

αὐτῷ 

3 καὶ 

ἳ οἴκῳ | Δαυεὶδ, ! 

μ ἐχθρῶν Ἶ 

ὃ καὶ 

"γὰρ" χεὶρ 

κ γειρεν 
παιδὸς 

0 . ο. ν / με ον 
καθως ἐλάλησεν διὰ πομαποο το μναγιη 

ἀπ αἰῶνος προφητών αὐτοῦ, 
ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 

ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ µνη- 
σθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 

᾿ σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν 

"ὄρκον ὂν ὤμοσεν 
πρὺς ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν 
᾿ἀφόβως ἐκ χειρὸς 

ε / / 

ῥυσθέντας λατρεύει» 
ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη ἐνώπιον αὐτοῦ 

ποπηίπο, ο Τηπποραπέ απέοπι 
Ρατ οἶπςδ αποπι γο]]θί γοσατί 
ουπα, Ες Ῥορία]αις Ῥασί]α- 
16Πὰ βογὶρρῖν ἀ41σςπδ, ΤΟΠΒΠΠΕΒ 
οδί ποπιοπ οἶαπε. Ἐν πταιϊ 
βαπίέ απ]νογεϊ, δὲ Αρετίπτη οδῦ 
Ἀπίθιη 1]σο 95 οἷας εί Ππσια, 
εἶπβ, οί Ἰοηποῦαίας Ὀεπεδίσσης 
ἀσατη. δ Ὦτ [ποῖις οδί ΙΠΙΟΣ 
51ρος ΟΠΙΠΕΡ ΥΙ6ΠΟ5 ΘΟΓΗΠΙ, 66 
5πΡρες οπηπῖα πποπίαπα Ταάσαο 
ἀἰνα]σαδαπίας  οπιπία γετῦα 
Ἠαος, οδοί Ῥοδιθγαπί ΟΠΠΠΕΒ 
απ απἀἰσγαπί ἴπ οοτάθ 5πο, 
ἀἰσσηίςσς, Οπίά Ῥαίας Ῥιοτ Ιδίο 
ον Ἐτοπίπα ππαπα5 ἀοπιϊπί 
οταίῦ οπι 1110, 

ἔθεντο 

σι Ζαολατίας Ῥαΐετ οἶτβ 
πιρ]είας οδὲ 5Ρίπέα δαποίο εξ 
Ῥτορπείϊαν]έ ἀἱσοπς, δὲ Βεπεᾶῖς- 
π5 ἆοις Ι5τα]α], απ]α υἰεαντς 
εί [σος τεάσπιΠοποπι Ρ]εβί 5παο, 
ὅρος ογοσῖῖ οογπα 5α]αῖῖς ποῬῖβ 
1π ἆοπιο Ὠανία ραεσῖ εαἲ, το δἰ- 
οπί Ἰοσπίς οδί Ῥογ 05 5απείο- 

ε. ταπι ασ α- 5αεοπ]ο 5απί Ρτο- 
Ῥ]είατατη εἴας, 71 βα]πίοπι οκ 
Ἱπ]πηϊοϊς ποδίτίς οἱ ἆαθ πιαπα 
οπιπΊππα απὶ ΠΟΒ οὔεγαπῖ, Ταἆ 
{αοϊοπάαπα παςογιοοτάίατη οτη 
ραΐτίρις ποδί]ς ϱ{ πιοππογατῖ 
ἐαβιαπποπΗ 5πἱ 5αποῖῖ, 15 1ηεία- 
ταπάαπα αποά Ἱπταν]ί αἆ Αὗτα- 
Ἠαπα ραΐγεπα ποδίτατη, ἀαίαταπα 
«ο πορῖς Τ4 πό οἶπο ἠπιοτο 4ο 
τηπΠ ΙΠΙΤΗΙΟΟΥΙΙΑ ὨἨοβίτογαπα 
Ἠογαιί βογνίαπηιις ΠΠ ᾖ5 η 
εαποβίαίο οἳ Ιπεβθα οογαπι 

χρημα ελυθη ἡ γλωσσα αυτου Τ). α..0ἳ. 

{ Οοπίτα, τε]. Υπο. ο.ειῇ. Οτίᾳ. ϊν. 
1185. 

64. ανεφχβη δε] αἀᾶ. και Ἐ. 

-- παραχρηµα και ἡ γλωσσα αυτου ΑΒ 

(). τε]. πας. (ο.)(ε.)/ῆ. οι. τε]. 

Ονίφ. ἵν. 1188. | οσα. Ὦ. α.δ.Φἱ.1. | οπι. 

αυτου Ο (αἀ4.Οὐ.) ο. | παραχρ. και 
ελυθη ὁ δεσμος της γλωσσης αυτου Ἱ. 

65. και εγενετο] εγενετο δε ΑΙ. 

--- επι παντας φοβος ΑΒΟ. τε]. α. τε]. 

Οτίᾳ. ἵν. 1143. ]. φοβος µεγας επι παν- 

τας Ὦ. ὐ.ο. | ἄπιου «προς οπιπες Ὑα]ς. 
εί. Ἀντν.Εευ.δεΗς]. Αππι. (αάά. απα]- 

οπίος Ἠπου Ατπι.) 

--- αυτους ΟΥἱ0.ῖν. | αυτον Ὦ. οἴμ. 

-- παντα Ογίφ.ῖν.1140.1150. |. οπι. 1, 
Βνγ.Ε δέ, «δη. 

66. ακουσαντες ΑΡΒΤ;. τε]. | ακουοντες 0 

(0. Μεπιρη.ΜΕ. οἴΠμ. Αππι. (οπι. ϱ.) 
-- τῷ καρδιᾳ ΔΒΟ. τε]. νγ. 

διαις Ὦ1,. ε. Αιπιαρ.αὖ. 
-- αυτων] εαυτων Ἑ (ἴ6δίο Ψετοε]]οπῖο 

Ίπ βιρρ]οπ 15.) 

-- καιγαρ ΒΟ"ΡΤ,. (Τα) ἉγτΠς]ιπις. 

|. ταις καρ- 

Μοππρμ. «οίμ. 

66.ην] οπι. Ὦ. {. | απίο χειρ 1. 

--- μετ αυτου] μετ αυτων 695. (εοΥ. 
της.” 

67. επροφητευσεν «ΑΒ3ΜαἰΟἩ,. 1. 98. 

(επροεφητ. Λ.) | Γπροεφητ. 5. Β'. νε]. 

Ἔις. ἵη Ἐ5. 05. (προφητ. Β'αα. 11. 

Το) | ειπεν ὮὉ. 

-- λεγων] οτι. Ὦ. | Οοπίτα, Ογίᾳ. Ιπί. 
11. 9453. Ες. ἵη Ῥς. 

68. κυριος Ὑπ]σ.Οἰ. εἰ ΊΙγεπ.186. Οτίᾳ. 
Ιπι. Π. 9455, ας. Ὦ.Ε,. 968. | οπι. πι. 

Σία. α.ὐ.ο,[:0ἳ.1.. Ἐν. ἵπ Ὦς. δτθς, 
--- Επισκεψατο Α. (αά, ΠΟ Απ.) 

69. οικῳ] Τρταθιη.τῳ 5. ΑΤ. Ῥκεα]ί, Τα- 

τίο. τε]. | οπ, ΒΟ0Ρ, 1. 88. 69. Μ. 
ΜεπιρΗ. (οΐµ. Έις. Ὁ.Ε. 9580. Ἱῃ ἘῬς. 
στον. 

--- παιδος] ΤῬΙβοπι. του 5. ΑΟΒ. Ἐν. 
Τα. τε]. Ες. .Β. ἵπ Ἐ5. | οπι. ΒΡΤ.. 

Τ0.των ἅγιων Οτίφ.11.Τ98.. Εις. .Ε. 
35595, ἵπ Ῥς. 5Τ05, | οπι. των Ὦ. 

-- απ᾿ αιωνος] ΤΡΙαεπ. των 5. ΑΟΠ. 

Ἐ5. Ταχ. το]. Τμαε. Ἀγττ.Ε5ἱ.δΗε]. | οπι. 

«Ἐϊπ. | Ἀοπι, γαρ 5. 

ΑΟΥ3Η, το]. ε. Ἀγττ.β5{.δΗο].ἰκί. Απ. 

Ῥ. Ρε], Μαἰ.ΤΔ. 98. 69.  Οτίᾳ. ΠΠ. 
7983, Εις... ἵη Ὦς. Ιπροφητων αυτου 

απίο των απ᾿ αιωνος Ὦ. α.ὐ.ο][-0ἱ. 

Ῥγτγ.Ῥ5ι,δεΠε]. (Μεπαρῃ.) Ίγεπ. 186. | 
Οοπίτα, Υπ]. νυν. Ειδ.Ὀ.Ε. ἵη Ῥε. 

(π πίτο(πε Ίοςο ο.) 

71. εξ] εκ χειρος Ὦ. (οπι. πιοΣ.) | Οοπίτα, 
1γεπ. 1968. 

Τ9. µετα των] μετ’ αυτων Δ. 
-- και μνησ.] οΠΙ. και Ὦ. | Οοπίτα, Ίτεη. 

185. ΟΥγίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 9453. 

74. αφοβως ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 9491. (ο εο]εᾶ. 1. εξ 
Οοπι).) | -βος ΗΡΥΥΕ. 

--- εχθρων] Ίρταοπι.των 5. ΑΟΠ. Ἐ9. 

Τατίο, τε]. | οπι. Β. Βομ. Μαἰ. 1. 1. 38. 

69. Ονῖᾳ. Πῖ. | Ῥτασπι. παντων των Ἱκ. 
1344. ἡμων 5. ΔΟΡΗ. Ε5.Τα5. τε]. 

(μαι). Ἁγον.Εεί,δεΗο]. ΜεπηρΗ, οἴμ. 

Απτπη,Ὀκο. ἆῆι, Ορίᾳ. Πῖ. | οπι. ΒΙ.. 1. 
69. ε. Αππι.Ζοµ. Ίγεπ.186. Ογἱᾳ. Ιπί. 
ΠΠ, 94810. 

--- λατρ. αυτῳ....τ. ἡμερ. ἡμων γεν. 75] 

οπι. 

66. Ωπἱς, ραΐας Ο. | οτ. τερ]εία5 61. | 68. ἆο- 
τηῖπα5 ἀεις 6Ο. | ῬΙεδῖς 6τ. | Τ1. οἀεταπί ποβ Οἵ. 
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Α Β(0)5[ΡΙ(3). 
1Δ. 

1. 98. 69. 
[ ο ο 

75. πάσαις ταῖς ἡ- 
μέραις 

77. ἁμαρτ. ἡμῶν, 

78. ἐπισκέψεται. 

πο 

9. Κυρείνου 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

πάσας τὰς ἡμέρας ' ἡμῶν. Ἱ' καὶ σὺ ᾿ δὲ’ παιδίον ο 
προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ" προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, [Τ τοῦ δοῦ- 
ναι γνώσιν σωτηρίας τῷ λαφ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἆμαρ- 
τιῶν αὐτῶν, "' διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν 
οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, '' ἐπιφᾶναι 
τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθηµένοιι τοῦ 
κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. ος Έὸ 
δὲ παιδίον ηύξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι; καὶ ἦν 
ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξζεως αὐτοῦ πρὸς 
τὸν Ἱσραήλ. 

δὁ Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθεν 
δόγμα παρὰ -Καΐσαρος σος ἀπογράφεσθαι 
πᾶσαν τὴν οἶκουμένην. “ αὕτη Ἰ ἀπογραφὴ πρώτη 
ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Ἐυρηνίου. ᾗ καὶ 
ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν 

1. 16. 

1Ρ8ο οπππῖρας ἀἴθῦις ποςίνῖς. 
5 Ἐν απ Ῥαος. Ῥτορ]μοία α]Εῖβ- 
βἰπηϊ γοσαβοτῖς: Ῥτασϊρῖς θηΊ πα 
απίθ Γποῖοπι ἀοπηϊηϊ ραγαγθ γἷας 
εἶαπδ, Ἱτας ἁππάαπι βοϊοπίαπα 
βα]0ἶς Ῥ]ερί οἵαβ 1π τοπιςεῖο- 
ΏςπΙ Ῥεσσαίογαπα εογαπι 78 ρε 
γίβοθνα ππςογ]σογζ]αο ἀοὶ ποῬ- 
οἳ, ἵπ απῖρας γἰείανίς πο 
οπΊθῃς οκ αἰίο, ΤΙΠ]ΙΠΙΠαΥΟ 
5 η] 1η {οπουσῖς οἱ ἴπ απιῦγα 
ππογ[ῖδ εθἀσπί, αά ἀἰπσεπᾶος 
Ῥεάσξ Ποδίτος5 Ιπ γίαπι Ρας. 
ο Ῥπου απίοιη ογοξοερα{ οἳ 60Π- 
{οτίαδαίας. ρἰτίία, εί οταί Ίπ 
4θδογέῖς πδᾳιιο ἵπ ἀἴσπῃ οδίθη- 
5ἰοπί5 5ο αἆ Τ5γαΠα]. 

1 Ἐποίαπη οδὲ απίοπη Ίπ 4ἱο- 
Ῥα5. 5 οχς οὔΙσίαπα α Οα6- 
8419 Απρηςίο πας ἀοξοβροτοβιτ 
ππίγεγδας ογβῖς; "Ἠαες ἀοδοτίρ- 
Πο Ῥτίπια [ποία οδί Ῥγασδιάο 
Ῥγτίας Ογτίπο: ὁ6ί ἴραπί οπι- 
ης πί Ῥτοβίστοπίτχ 5ἱησια] Ίπ. 
5παπΙ. οἰν]αίοη,  Ἱ Αβοοπώις 

8, ἰδίαν πόλιν. { ἑαυτοῦ” 

πε Γαλιλαίας Ἱ 
4. Ναζαρὲθ 

/ 

πολιν. 
» Ν ” - 

 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς 
ἐκ πόλεως ἹΝαζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, 

. α Ν Ν 5 

εἰς πόλιν ἶ Δαυεὶδ” ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι 

απίοπα οἱ Τοδερ] α (αΠ]ασα 4ο 
οἴνιίαίο Ναζατεί] ἵπ Ἱαάπεαπι 
οἰν]ίαίοπι Ώαν]ά ᾳπαο νοσαίας 
Ῥοίμ]οσπι, ϱο αιιοᾷ ο55οί ἆο 

7δ.πασας τας ἦμερας ΔΟΡΗ, Ῥεα]ι, Τα», 

τε]. α. Ίγεπ. 196. (πασας ἧμερας ΟΡίῃ. 

Η1, 9491) 1. πασαις ταις ἥμεραις Β1.. 

(ια ί.) 

-- ἡμων] ΤῬιαθπι, της ζωης ασ. Ι. 69. 

ΠΟ]ΗΜΡΘΓΛ. Ανπι, Ο21ᾳ. ΠΠ, 9491, | οπ. 
Α Π. ]. οἱ ἵπ ΠΠ. ρδα]ς. ΒΟΤΡΗΤΙΔ. 98. Ἐ 

ΚΌΥΥΓΕ Ῥ9. Τις. Τωέ:, Ἀγτν,Ρεί,δεΠς]. 

Μοπηρμ. οίμ. «ἆδΗι, Ίγεν. 186. Ογίᾳ. 
Ππι. Π1. 9455, 

76. συ δε Απ ΠΠ. ῬΕ.Β0ΡΗΤ,. 58. Μεπρ]ι. 

| Ἔοπι., δε 5. Α Μία, Ῥε. Ταν. τε]. Ταῖε. 
Ἀγτ,Ε5ί.δςΗσ]. ἀοίμ. Αππι. 911. τει. 

186. ΟΥίᾳ. ἵν. 1173. ΟΥἱᾳ. Ππι. Π], 9435, 

--- κληθησει, προπορευσει Τ. 

--- προ προσωπου ΑΟΡΠΗ. Ῥ..Τηή5, τε]. 
1γεπ. 186. Οτίφ. ΠΠ. 9431, (ο βο]αᾶ, (1. οἱ 

Οοπιῦ.) | ενωπιον Ὦ. Ονίφ.ῖν. 

7Τ. αυτων ΒΡΤΙΔ. 98. 69. τε]. ματ. Ἁγιν. 

Ῥει.δεΠο]. Μεπιρ],βεμνν, οἱµ. Αππι, 

οἆᾶ, «ίι. Ίτεπ. 186, | ἧμων Α (ία ος 
Ἱπ βπ. Ῥεα]ι.)ΟΕείο. 1. ΜΟ. Ῥε. Ταν. 

Του. ΑππηιΜΡΘΒ. πιοογπη Εάν ο”. 
” 

(1.6. επι αἆ βη. γος, "Τ6ΠΙΙΒΞΙΟΠΘΠΙ 

Ρἱ5 5ο.) οτι. Το. Μεπιρ].Ύγ. 

78. δια σπλ. ελ. θεου ἡμων] οπ. Ἐ. 

(σπλαχνα ὮΙ ΤἨ. σπλαγνα ΤΑ ΤΙ) 

--- επεσκεψατο ΑΟΡΗ. 5. Τι. το]. Τμ. 

Ῥγτ.Ης]. Αππι,Ἴεο, Τι, ποπ. 185.819. 
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3” 

| επισκεψεται Ὦ. Βομ. Ρ]ο. αι. 

ΑιπιιΖοἩ. (δι. ντ. Εεί. 

επεσκεψαται Ἑ. Ε{γ. 
αἴο. (6. ὑμας ἡλιος ΑΤΠΙ.) 

78.79.ανατολη εξ ὑψους επεφαναι 1. (οοἩ- 

αοιμ. 

επεσκεψαιται Ἰ, 

βροχῖῖ πο5 ΟΥίΟΠ5 οκ αἱίο οἱ αρρανπῖν | --Κυρηνιυ ΟΠ. 1. 858. τε]. 

115 ααἲ ἵπ (οπευτῖς αἱ απιῦτα ποτέ] 

εοάεραπέ οἱ ἀῑτοχίε Ῥεάςς ΠΟΒΙΓΟΒ 1π 

γίαπη ραςῖδ. Τοπ. 185.) 

79. επιφαναι] πά. φως Ὦ. 

-- κατευθηναι Λ. 

80. ηυξανεν] ηυξανετο Ὦ3. 

-- τοις ερηµ. Υ. 

1. δε Εις. .Β. 9419, ῃ οπι. ΔΑ. 

--- Αυγουστου] Άγουστου ϐϱ6’Δ. «ἄοιμ. 

| αάά, του 1. 58. Ες. Ὦ.Ε. |. Οοπίσα, 

Ἔγιδ. ἵπ Ὦ8. 6495, 6455.. (α Οᾳ6δαχο 1ορο 

1.) 

---απογραφεσθαι Έιρ. ἵπ Ὦ8. 549. 648ε | 

απογραψασθαι 1. 69. Εδ. Ὦ.Ε. (οτη. 

αἆ απογραφεσθαι γον. ὃ. 6.) 

9. απογραφη] Τρταεπι. ἡ 5. ΑΟΠ. το]. 

Μεαπιρῃ. μου. ἔις. ἵπ Ὦς. 6499. 5455, 

(ἀπογραφῆς οὔσηο ἴν τῇ Τουδαίᾳ τότε 

πρώτης ἐπὶ Κυρηνίου «Τμβί. Ἐν. Τ8.) 

Γοπ. ΒΏ. Γις. Τ). 0. 9419. οοᾱ. οἱ εἰ. 

--- εγενετο] Απῖεο απογρ. πρωτη Ὦ. Οτίᾳ. 
11. ΠΠ. 9455, | Οοπίσα, Τα8. Τ.Μ, 1η Ὦς. 

5495, 6495, (οπῃ. ὐ.[α. |) 

9. ἧγεμοπευοντος Ες. Ὦ.Π. 

Μοπιρη.). | 

|. ἡγεμονου 

οντος Δ. | ἠγεμονευσαντος Εις. ἵῃ Ὦς. 

5455, ] (αᾳααο Επεία οδ δαῇΏ οἱο, ΟΥ. 
Ιπι. Π1. 9441.) ]. πιοκ της Συριας ΟΠ1, 
ΒΥτ.Η]ογ.Ἐ 

οιςἱ, Τη. 

78. ΑΡ. 1.54.46, Ες. Ὀ.Β. ἵπ Ῥς. | Κη- 

ρυνιου Δ. (Κυρινιου 69. Κηρηνιου Ν.) 

ΓΚυρεινου Ἑ.Βο]ι(Ά Μα). Τα. Ονίᾳ. 

11. (Κυριν. Β”. Μα.) | Κυρηναις Ἀγτ. 

Ἠσο]μπιρ, (αεοὸ. «ΚΥΡΙΝΟΟ Τ]ου, 

πι. ΚΥΡΙΝΝΕΟΟ Μεπιρῃ. 

8, ἑαυτου ΒΕΡ,. Έως. Τ.Ε. 9414. [ Τιδιαν 
σ. ΑΟ. τε]. Ἀγτ.Ησ].πιρ.(ἀγαεοο. 

--πολιν ΑΡΟΗ. το]. 15. Ὦ.Ε. | χω- 

ραν Ο3. | πατριδα ὮὉ. 

4. της Γαλ.] οΠ1. της Δ. 

--Ναζαρετ δί. δ. Ὦ5. Βοᾗ.Μα1.1,. 999. Ἐ] 
Ί8ς. α.ο. «ιδ. Ττ. 78. | Ναζαρεθ Πα. 

Ῥ5. Βιψ.Ὀ. 1. 69. ΕάΗΜΌΝΓΛ. Υι]ς. 
ιο) Μοππρα. ἀοἱμ. Ες. Τ.Ε), 8413, 
αἆ Βίορῃ. 1.226. | Ναζαραθ ΑΟ0Δ. 

--την Τουδαιαν Ἐια. Ὦ.]). αἆ Βίερῃ, | 

γην Ίουδα Ὦ. (α.)ο. 
--εις 95.] οπι. Δ. 

---δια το ειναι....Κ. πατρ. Δα.] Ροβί εν- 

80. ἵπ ἀοβοτίο πι. 
3. α Ῥταοδίάο Οἵ. |. 4. ἵπ οἰνιίαίοπα 6. 



1, 
τα]σ.α. 0.ο. 
ΒΥ1Σ, Ῥ. Η. 
Μεπιρῃ. 

οἴμ. Ατπα, ΑΠ. 

ὃ Ε" τα 
σ ε 

ε Μαί{.5:1. 

Βι μη 
ε 

δΡ 

19. [τὸ] σημεῖον 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

αὐτὸν ὃ ἐξ οἴκου καὶ πα “ Δανείδ”, 
σθαι σὺν Μαριὰμ πῇ Ὁ ἐμνηστευμένῃ - αὐτῷ 
ση ἐγκύφ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς 
ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 

" ἀπογράψα- 
Γ οὔ- 
δἐκεῖ, 

γό 3/ 
καὶ έτεκεν 

/ /΄ 

τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν 
ΦΧ Ν . ’ 3 νὰ 3 1 /΄ / » 5 

αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν ἳ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν 
- / - / 

αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλυµατι. 
. λα. αλ 

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυ- 
λοῦντες καὶ φυλάσσοντεν φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ 

9 τὴν ποίµνην αὐτῶν. καὶ [ἱδοὺ ] ἄγγελος κυρίου 
΄. - / 

Σἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαµψεν αὐτούς" 
ον . / / / 0 Ν 5 5 α 

καὶ ἐφοβηθησαν φοβον µέγαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβείσθε: ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι 
ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ῆτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 
ο ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον, σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς 
κύριος, ἐν πόλει ' Δαυείδ’. "καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ 

. ε / / ἓ) ” λ/ 

σημεῖον' εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον και 

ἆοπιο οἱ Εαπ]ία Ὠανίά, ὅτε 
Ῥτοβιογοίας σπα ἉΤατία ἀσβροι- 
εαία. ΟΙ πχοτο ῬασρηαΠίθ, 
5 6,5.) Ἰσξαπα οδὲ απίοπη οΤῃ 
εβδοπέ Τρί, Ἱππρ]οςί βιιπί ἀῑσς τί 
Ῥαχογοί, Ἰ ος Ῥοροτίε Β]ατη 5ιι- 
τη. ῥηπιοσοπίίαπα, οἳ Ῥραπηϊ5 
απ Ἰπγο]ν]τ εἴ του πανΙξ οατα 
ἵπ ρταοδίρίο, απἷα πον εγαῦ εἶδ 
Ίουι5 ἵπ ἀῑναγδογίο, 

8 6,10.) Τη Ῥαδίονος ογαπί 1π 
χοσῖοπο οπάεπι νἰσ]απίος εἴ 
οπειοΙοπίος γἰσ]]αδ ποσιῖς 5ι- 
Ῥτα στοσοπ εππῃ. Ὁ Εί οσο 
απσο]ας ἀοπαϊπῖ βίος Ἰαχία 
1108, εἰ εἰαγίτας ἀαὶ οἰγοιιπα [ια] 5ῖς 
Ἠ]ο5, ο ἑππαθγαπί ΕΠΙΟΓΕ 1ηᾶς- 
πο, 0 Ἡν ἀῑκιι 115 απσε]ας, 
Νο]ια «ππετα: 6ος οπΊπη οΥαπ- 
σο]ίπο νοῦῖς σαπάἴαπα ππασπ πα, 
ηποᾶ ας οπιπῖ Ῥορι]ο, οἱ απία 
ηαίιι5 οδί νοβῖς Ἰοάϊῖο εα]ναίοτ, 
απῖ οδε Οὐπίκίας ἀοπῖπας, ἴπ. 
αἰνϊιαίο Τλανίᾶ. !3 Εί που γοῬίβ 
ἴσημπ: Ἰηγοπίοις Ἰπ[απίοπα 
Ῥαηπῖς Ππγο]αίαπα ο Ροδῖατη ἴ. 
Ῥταθρίρίο,  ὁ Ες εαρῖίο [πεία 
οδί οιπι απσε]ο παπα] τά ο πα Π]- 
Παο σαο]α»ῖς Ιαπά παπα ἆααπῃ 
οὐ ἀἰσσπίααπα, 13 α]οτῖα 1π αἰῖς- 

/ 

κείµενον ἐν Ἱ φάτνη. Ὁ Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο 
πε. σὺν τῷ ἀγγέλφ πλῆθου ἳ στρατιᾶν | οὐρανοῦ”, 
19. οὐρανίου 

αἰνούντων τὺν θεὺν καὶ λεγόντων, '' Δόξα ἐν 

κυω 50 ΠΠ. νον. 6. Ὦ. |. Οοπίτα, Ες, 
Ῥ.Ε.. πα Βιαρῃ. 

δ. απογραψασθαι ΒΟΙ.5.. το]. «Γης. Τν.τ8. 

Εως. Ὦ.Β. 9413, (α4 Βιορ]. 1. 956. απία 

εις πολ. Δ.) | απογραφεσθαι ΑΏ. 98. 

(ν4. νου. 1.) | απογραψεσθαι Δ. 

---Μαριαμ Εις. Ὀ.Β. | Μαρια Ὦ. Έιτς, 

Ὦ.Η. εοᾶᾱ-. πά Βίερῃ. 

--έἔμνήστευμενῃ ΑΡΑ Βει.ΠΗ.ΟΟΊ.Έ. | 
άμεμνηστ. 5. Β:0 Γπιαπ.τεο. τε]. Ες. 

Ὢ.Ε. αἆ Βίορῃ. (οπη. α.δ.ς,) 

--- αυτῳφ] 2οπι.Β.αρ.Π1(Ἠαβεί Πα) | 

Ἰαά4. γυναικι σ. Αθιευίά. τε]. 

Ὑπ]ο. α.ὐ.οι[]. Ἀντ.Ης]. οι. Αι. 
Ἔις. Ὦ.Β. ο. (5εᾶ απ.) | οπι. Β0 αἱ υἷα, 

Ῥ]ωΞ5. 1. Ῥεγις. δι. Ἀγν.βεε. Μεπιρη. 

Τμεῦ, ηῑπί. Αππιι Έις. Τ.Ε. εοᾷᾱ. απ 

ΒίαρΙ. (ππος εγγυω Ῥ.αρ. Π/.) 
6. εγενετο δε εν τῳ ειναι αυτους εκει Ἔς. 

Τ.Ε, 9453. (αυτ. ειναι) | ὡς δε παρεγει- 

νοντο 1). 

--Επλησθησαν Εις... | ετελεσθησαν 

Ῥ. 

7. αυτης] οπι. ὁ.ο.[οἳ.1. ᾖΌοπµα, γπ]α. 
α. εφ”. 

--ϕατνμ] Τ Ρίαεπι, τη «. Δ. τε]. Ἐις. 

1.Ε.. 8423, ο. (ν]ά. νοτ. 16). |. οπι. ΑΒ 

1.5. ἄοιμ. Αν, ιδ. Ὀ.Β. εοᾷᾱ. 
(φατνηδη" Οτι Δ.) 

7. διοτι] διο Ἐ3. 

----αυτοις} οπη. α.ὐ.ο-αι[]-Ι. | Οοπίτα,  αἱς. 
{. Εις.1).Ε. 

8. και ποιµενες ΑΒ. τε]. Ὑπϊς. ο. γ}. 

Ἠε]. νν. Ες. Ὁ.Ε). 9493. |. ποιµενες δε 

Ῥ. α.δ.ε,[ι[]:σἳ. Ἀντ.Ῥεῖ. 

---χωρᾳ τῃ αυτῃ παρ. ο. Ἀγτ.Πε]. νν. 

Έλις... | αυτῃ χωρᾳ 55. 69. Ἑ. α.δ. 

ο[-6ἱ. (Θντ.βεί.) ] χωρα] χαρα 3 

άΓ. Ίτῃ αυτῃ] ταυτῃ 13. 

--ϕφυλακας] Ῥϊαεπι. τας ὮὉ. 

Έα. .Β. 

---την ποιµνην ἜἘις.Ὦ.ἩΒ. | της ποιµνης 

1. | τῇ ποιμνῃ ΒΗ. 

9. ιδου ΑΙ). τεἰ. Ὑπ]ς. α.δ.οι[. Ἀνττ. 

Ῥει.δε Πε]. Μεπιρῃ. | οπι. ΒΙ/Ξ. εἰ. 
Ὀντ.ΗΠίον. μες. Ἠπι. ἄοἶμ. Αντι 311. 

Ἔις. ).Ε.. 9493. 

--- κυριου 19.] οπι. Ὦ, 6. (οί Φυτ.Ε5ἱ.) 

--δοξα] δοξαν Α3. 

--- κυριου 95. ΑΒΡ. τε]. α. Ὑν. (θεου Ἐ. 
γπαϊρ. ο.ε. Ἀγτ.Ηε]πης. Ἔιδ. Τ.Ε.) 

[οτ. Ὁ. 0.1. 
--“ϕοβον µεγαν ΑΤΡ. τε]. νν. Ἔις. Ὁ.1., 

/σφοδρα Β. (αᾶά. τά. Μοπαρ]ι,) 

10. γαρ] οπι. Ἑ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. ἵν. 

15, Ονίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 9454, Εις. .Β. 

9490, 

--- ευαγγελιζωµαι ἘΙ. 

αα 

|. 6οπαα, 

10, εσται] αάά. και Ὁ. | Οοπίνα, Οτίᾳ. ἵν. 

Έπς. Ὁ.Ε. 

11. ὁς] ὁ Ἐ. 
--- κυριος ΟΥίᾳ. ἵν. Ἐκ. Ὀ.Τ.. 

ᾱ. (1.388. «δι Ώοπιίπιις 6. 

παϊπΙ νυν ΗΙοΓ. 

19.το ΔΡΡ. το]. Γις. Ὀ.Ε. 5450, | οπι. 

Ῥ. 
--- σηµειον] πάά. εστω Τ. 

-- εὑρησητε Λ. 

--- και κειµενον ΒΡΙΩΞ. 1. 89. Β. Υα]ς. 

ύ.σιε [ιο .  Ἁγος.δί. δε Ἠς]. Μεπιρῃ. 
εἆ.οι ΜΘΕ. «οι. Αιπι. 401. Ονιᾳ. 

Ππέ. ΠΠ. 9503. Εις. Ὀ.Β. |. οπι. Ὁ. | 
ἈΟπι. και σ. Α. ται. ᾱ. Μεπιρῃ, 

ΜΒ, 
-- φατνῃ] Τριποτη. τῃ ο. Ἐν. (νά. 

γοτ. 16). | οπι. ΑΒΡΡΙ/ΞΔ. 1. 69. ΕΕΣ 

αΠΜΤΕΒΌΟΝΥΓΑ. ο. Ειδ. Γ.Ε. 

(π, 989). 

19. ουρανου Β Μαϊ Ὀ3. | Τουρανιου σ-- 

ΑΡΣ Μαϊ Γ"Ρ. τε]. ἴτεπ. 186. Εν. Ὦ.Β. 

1630. 9490, 

--- αινουντων Ἐς. Τ.Ε. δἱ9. γιά. ΟΥᾳ.ῖν. 

103, 

ες 

Ῥο- 

[ αιτουντων Ὦ3. 

5. Ῥταθσησίο πι. | δ. 5αρετ ϱίοσετα 6ἷ. 
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ΑΒ Ρ(Ρ)ΓΕΙ. 
1(Ξ)ΣΙΔ. 
1. 98, 69. 

Ἐ(ΗΚΜΒΊΠΤΓΛΑ 
[ΓΕ], 

14. εὐδοκία 

δ Ἐ 

πι 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 
« / 6 σος Ν ΝΑ ο. . / 3 3 θ ΄ { .ε 

ὑψίστοις εῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις ἵ εὖ 
/ 

δοκίας. 
τ ΄ -ν . - Ν 

10 15 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τον 
οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, | καὶ οἱ ἄνθρωποι]. οἱ ποιμένες 
εἶπον πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δη, ἕως Βηθλεὲμ 

ὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα σρμας τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος 
6 

ἐγνώρισεν ἡμῖν. καὶ | ἠλθαν" ὃ σπεύσαντες καὶ 
ο / 

: ἀνεῦραν. τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ 
βρέφον κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ. 17 ἰδόντες δὲ ἡ ̓ἐγνώ- 
ρισαν΄ περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ 
τοῦ παιδίου τούτου. Ὦ καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 

ν Ν ω / 

ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων 
ν Β / 619 «ον 4 /” / / λ 

προς αὐτους. ἡ δε Μαρία πάντα συνετήρει πά 
ῥήματα ταῦτα συµβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς." 
2) 

καὶ Ἰ ὑπέστρεψαν' οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ 
- Ν ν - Ὁ 5 

αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον 
Ν . η ον . / { 

καθως ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 
Πή 16 νο 2 / οι 2 Δ - 

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ πε- 
ος ορ 5 ” Χ ” 5 2 ο 

Ριτεµειν Ἰ αὐτον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ [ησοῦς, 

μα. 15: 

εἰπαῖς 6ο, οἱ ἵπ ἔοιτα ρανκ ἵπ 
Ἰοπηϊηῖρας Ῥοπαο γο]απία[ῖς. 

15 Ἐν βποίαπα εδέ τῇ ἀδοσσςο- 
χαπῇ αΏ εἶ προ] ἵπ οπο]ατη, 
Ῥαδίοτες Ἰοηποῦαπέις αᾱ Πην]- 
οσπι, ΓγαΠΒΕΚΠΙΙ5 πδαιιο Ῥεί]- 
Ίεπι οἳ νϊιάσαπηας Ίος γογριτη. 
απο Γαοίαπα εδί, ᾳιοᾶ ἀοπ]- 
ης οδίοπα1ξ ποβῖς. 15 Ἠέ γοπο- 
ταπ{ Γοπβπαπίας, δἱ Ἱπνοποετιαπέ 
Ματίαπι οἱ ]οδορῃ εὐ Ιπ[απίοπι 
Ῥοδίέαπα 1π Ῥτασβίρίο. Ἱ γι- 
ἀοπίος απίεπι οοσπογογαπί ο 
γαιδο αποά ἀῑσίατα οαί 1]]]5 ἆθ 
Ῥιοτο ος, 18 ες οπιπες απ 
ααζ]οταπί πηγα ὶ 5απί οἱ 4ο Πῖς 
απαθ ἀῑσία ογαΠί α ΡδΙΟΙΙΡΙΙΒ 
Ἀά 1ρεοξ:. 15 Ματῖα απίοπι ο0Π- 
5ογτναραῦ οπιπῖα νοτρα πες 
εοηίογοης 1π οογᾷο πο. Ἄ Ἐι 
χανεγεί 5ΙΙΠέ Ῥαδίοτος, σ]ογ]]- 
οαπίος αἱ Ἰαπάαπίος ἀἆθιπαῃ 1π 
οπιπῖρας πας απαἰογαπί εί ν]- 
ἀοταπέ ἶοιί ἀἰσίαπι οδι απ 
ορ, 

31 Ἐ: Ροσξίᾳπαπι οοπςαπηπιαἳ 
βαπί ἀἱσς οο{ο πῖ οἴγοπππσ]άς- 
χοίαχ, γοσαίππα θ5ἱ ΠΟΙΠΟΠ εἶπς 

14. εν ανθρ.] Ῥτπεπι. και γττ,Ῥ5ε,δςΗς].1. 16. Μαριαμ] Μαριαν Ὦ. ιδ. Ὀ.Ε. ος. 

-- τμ φατνμ] οτι. τμ Ἡ. οἵμ, ΑΙπῆ. | 

ουρ. Ὦ. (211.) |. απ αυτ. οἱ αγγ. 
Μοπιρῃ. Ἰοπι. εν Υπσ.ΟΙ. α.δ.οο, εις τον ουρ. 98. 69. Υπ]. (ὐ.οιο) 
201. Ορ. Τη. ΠΠ, 946ε-4-. Ίγοπ, 186. 0 ωσἳ.() Ἀγιν. Ῥει. ἃ Πο]. Αν, Οοηίνα, {γ15. Ὦ.Ε.. 
ΗΛ. 8055. |. Οοπίτα, πι. Γογ. αἱ. το]. Ογίᾳ. Ιπι, ΠΠ. 9474. (απσο]ας ὀ.οιοι[]. | ΙΤ. δε] οπι. Ἐ 
Ογίᾳφ(ιοτ.) «ρε. Τλαιμπ, 

γ{ά.Ἱπβια, Οτίᾳ. Ιπι. Πϊ, 9461. 
--- ευδοκιας Α ἴπ Ίου Ἴοσοο. ἡΓαἱΤ). Τιαιε. 

αοΐἩ. Ίτεπ.196. Ονίᾳ. ἴπι. ΗΙΕΤΟΠΥΠΙΟ 

1. 946513. ΠΠ, 809α,  α]ονίη ἵῃ α]εῖς- 
εἰπιῖς Ώσο, οἱ ἵπ ἵοτα ρα, οπα.... ῖς 
5εγπιοπῖρης. ρ]οτίβοανεγιπέ: απὶ επο 

Ῥ]α5πιαίῖ Ίου ασ Ἰοπηπίρις 5.1ή Ῥθ- 

π]σηἰταίοπα βα]α(ῖς ἆς οασ]ο παὶςῖε,”. Γον. 

187. “Ρας οπῖπι παπι ποῃ ἀαί Ώο- 

πΙΙΠΙ5 84ρΟΥ {οΓΤΑΠ1 ΠΟΠ οδί ραχ Όοπας 

νο]απίατῖς,”. ΟΥίᾳ. Τπἱ. 1, 9461. | Γευδο- 

κια 5. Απ ΠΥπΙΠΟ πια ἰμ(ἶπο.Ῥ ΜΗ α{ΡΤ, 

ΣΑ. Ῥεα]ι. Ῥητίς, 1. τε]. Ἀγτγ.Ῥει.δεΗς]. 

1518. (15.) 

(είπησ. ἀταοοὸ) Μοπιρ]μ. Άππι. 8]. 

Ονίᾳ. 1, 9τ43.. Π. 7140. Ίν.150.. ἄτερ. 
Τιαωπ. θὰ. Έα. Ὦ.Τ. 1685, 9450, (1, 

98.) Ἀεὰ οκ Ἰής, Όετα Οτὶσαπῖς Ἱοσο[ῖο 

(αἳ αὖ ἨΙεΓοηγππο Ἱπίονργοίο Πᾳ πο) οδὲ 

ευδοκιας; 41πο γοκ 4ποφπο Τπ νγ. Γου- 
εἰίππ. ἵαπαπαπι σοι. αρροβϊβοπῖς Ἰσοία, 
ορί. 

15. απ᾿ αυτων εις τον ουρανον οἱ αγγελοι 

ΑΕΡΡ. το]. (αι) Μοπιρῃ, οι, (Ορίᾳ. 

ἵν 159.) 1γμ5. Ὦ. Τὸ. 9490, (Τοπι, απ᾿ αυτ. 

α. γἱὰ. Ἱτίοί,) | οἱ αγγ. απ’ αυτ. εις τον 
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1) |. απ᾿ αυτ. οἱ εκ των ουρανων αγγ. 
Ἰὁ 

15. και οἳ ανθρωποι ΑΡΡ. το]. Ἀγτ.Ης]. 

αοιμ. 911. { οσα, Β]ω5.. 1. Τναί{. Θντ.Ῥεῦ, 

Μεππρ]ῃ. μου. 1111. Αππιι Ογίᾳ. Ππι. ΤΠ. 
Τμ, Ὦ.Β. (οί ΠΠ οἱ) 

--- ειπον ΑΕΡΡ. τε]. ο.ε. νυν. Ογίᾳ. Ππἱ. ΠΠ. 
Τις. Ὦ.Τ. (ειπαν 1.Ξ.) | ελαλουν Β. 

Ὑπ]ς. {. (ἳ. 95.) | Ἱοᾳποραπέας αἲ Ἱπ- 

γϊσσπα οἱ ἀἰκοτιαπί α.ὖ.[].(οἳ.)1. 

-- αλληλους Ἐιε .Ε. | ἑαυτους 69. 

-- δε] οπι. Ξ 

-- ἕως Εις. Τ.Β. ῃεν Λ. |αᾷᾶ. εις Ῥ. 
δωμεν Ἔς. .Β.  ειδοµεν Ρ(Μ.) 

Ύεγονος] Ύεγονως Ὦ3. (Ύενοµενον 

{ις. Τ.Ε.) 

-- ἡμιν] οπι. Τ. 

16. ηλθαν Β3Τ} Μαί1.Ξ. | ᾷηλθον ετ 

ΑΡ"ΡΡ. τα]. Εις. Τ Ἡ. 845ε, 

--- σπευσαντες Εικ. 1).Ἠ. | σπευδοντες 

Ὦ. | πιστευσαντες Ἐ. 

--- ανευραν (3 Π. Μσζ). (ευραν 15.) | 

ἆανευρον στ. ΑΡ’ΡΙΕ, το]. |. ευρο» 1) 

5.) 1. 69. Εις. 1).Β. 

---τε] οπι. Ῥ. Τις, 

Μεπιρ]ι, ως. .1. 
Ἁγνγ, Ρ5ἱ, δε Πε]. 

-- εγνωρισαν ΒΡ]ωΞ. τε]. ἔις. Ὦ.Β. 

9455, |  διεγνωρισαν 5. ΑΣΕΝ, τε]. 

---τουτου ΑΒΡΗΠ. τε]. Υπ. ὅσα. 
Ῥγτ.Ηο]. Τ]ου.1πί. ἄοἱμ. Εαν. Ὁ.Ε. 

Γ οτι. Ὦ. 1. Λ.αρ.Τ. α.ε]. 9γτ.Ρδί. 
ΜοιηρΗ. Ατπιι 18. 

18. οἱ ακουσαντες εθαυµασαν» ΑΡΕ. τε]. 

{ιν Ὦ.Ε. 9495, (οπι. οἱ 1.) (εθαυμαζ. 

Ἐλαέντᾶ,) ] οἱ ακουοντες εθαυµαζον 

ὮῬν. ο({) 
19. Μαρια ΒΡΗ. Μεπρμ..δ ΜΒ. | 

1 Μαριαμ 5. ΑΕ. τε]. Μεπιρῃ,βομν;. 

ΜΕ. 

--- παντα συνετηρε ΑΒΡΗ. τε]. Ἔις. 
αρ.1Ί. |. συνετ.παν. ὮΧ. Τναῖς. ΒγΙτ. 

Ἔ»ι. Πο]. δι. |. (παντας 69. συνε- 

τηρη Ὁ.) 

---ταυτα] οτι. Β. 

συµβαλουσα 3. 

αυτης] ἑαυτης Ἡ. 95. 

. ὑπεστρεψαν ΑΡ. οι. ἡΓαἰ,ΏΡ(Ἠ)Ι,Χ. 
Δ. 1. 9δ. (69). ΕΙ Τι αΗΚΜΡΟΥΓ 

επ ο ο .  . ἱ. νι μα ωω. 

14. οπι. ἵπ απίε Ἱοπαϊπῖρας 6ἵ. |. 15. αποᾶ 
Γεοῖς ἀοπαῖπας εξ οβεομαϊε πι. |. 51. οἴγοιιπι- 
οἰάρτοίαχ Ραετ Οἱ, 



ΠΠ. 28. 
να]ρ. α. 0.ο. 
Βυττ. Ρ.Ἡ. 
Μεπιρῃ. 

6οἴι. Ασπι, ΔΕΠ. 
{Τοον. 15: 4. 

{Ξ 

ΕΕΣ.Ι3:5,15. 

δεν 
Ἀ [ου.19:8. 

υ 

25. ἄνθρ.ῆν Τ 

Πε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι 
αὐτὸν ἐν τῇ κοιλία. 

12 ὉΕ Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ πο τοῦ καθα- 
ρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον ' Μωυσέως”.ἳ ἀνήγαγον 
αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, : 
θὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι 6 Πῶν ἄρσεν δια- 
νοῖγον μήτρα» ὤγιω τῷ κυρίῳ κληθήσεταν 4 

29 
κα- 

καὶ 
ὁ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον. ἐν τῷ" ο. 
κυρίου, 'Ζεῦγος τρυγόων ἢ δύο μεοσσοὺς περιστερῶν.ὶ 
μ {0 Ὅ Καὶ ἰδοὺ ην ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾧ 
ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ 
εὐλαβή», τον παράκλησω τοῦ Ἰσραήλ: 

καὶ πνεῦμα τῆν ἁγιον΄ ἐπ᾽ αὐτόν: Ι καὶ ήν αὐτῷ 
πι ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ. ἁγίου μὴ 
ἰδεῖν θάνατον Γπρὶν ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου. 
π' καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐν τῷ 
εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ἰησοῦν, τοῦ ποιῇ- 

ᾳ » ΔΝ ΔΝ Ν . / . / ΔΝ 

σαι αυτους κατα το εἰθισμένον του νοµου περι 

Τορ5, αιιοᾷ γοσαίππη οδὲ αἩ 
πησο]ο Ρας απαῖα 1 ἴΕΓΟ 
σοποιροτείας, 

3 Ἡτ ροδί(παπι Ἱπιρ]οιί επ 
ἀἱσδ ραγσαοπῖς οἷας οσππά μπι 
Ίοσοιι Μοξί, απἱεταπ{ λατ Ίπ 
Ἠτοτιδα]εία. τας βἰσιεγοπί θαπι 
ἀοπιίπο, 3 εἰοπί 5ογΙρίαπη οδῦ 
Ἰπ Ίσσο ἁοπιῖπί απ]. ΟΠΙΠΘ 
πιαβοΗππα αάαρογίοης νι]- 
ΥΠΑ ΞαΠΟ(ΗΠΑ ἀοπαίπο γοσαβῖ- 
αν, οί αἱ ἀαγοπί Ἰοβστα 
βοσπό πα. αιοᾶ ἀῑσίαπη οδε ἵπ 
Ίερο Γἀοπιπί], ρα ταγύατατη 
απ ἀπος ρα]]ος οοἱαπι αγαπη. 

35 νι οοσο Ποπιο εταί ἵπ Ἠ[ο- 
ταβα]οπα. ομῖ ΠοππθΠ ΒΥΠΙΘΟΠ, 
εί Ἰοπιο Ιβίο Ἰηδίας οὐ Ππιογα- 
{18 οκροσίαη5 εοπβο]αίοποπα 
Ίδγα]ο], οἳ ρίπέα5 εαπσί5 εγαῦ 
1π 6ο: 3ὖ οὗ ΤΟΣΡΟΠΗΡΙΙΠΙ αε6θΡθ- 
ταῖ αὖ ρ]τῖμα δαΠοίο, Ποῃ. γἶδιι- 
ΤΗΤΩ 86 ΠΠΟΓΙΘΠΙ Π]δί Ῥχ]μ5 γἱάθ- 
χοῦ Ομγίκαπα ἀοπιπί,  ᾗ Ἡε 
γοπῖς ἵπ δρ]πία ἵπ. (οπιρ]απη: 
ες οαπα ἱπάποσνεπε Ῥπεγαπι 
Ίοδαπα Ῥατοηίος οἶαςδ πί {πος- 
τοπί 5εοππό απ οοπβιεἑἵπετα 
]ερῖς Ῥνο «ο, 3 οἱ 1ρ5ο ποεορίέ 
ειπα 1 π]ηα5 δα5 οἳ Ὀεποδίχίς 

ος. 98 
αυτου, 

Ν ουν δα / ον . Δ ” [4 

καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας 

Ά(αρ. 1) (ὑπετρεψαν ἩὮ. οἴπεστρ. 69.) 

Γεπεστρεψαν 5. 
50. καθως] αάά. και ᾱ. 

ελαληθησαν Δ'. 

--- αἲ ΒΠ.] αἀά. αὖ απσε]ίς Ἀντ.Πος,τἩ. 

9]. επλησθησαν ΑΡΗ. τε]. Ειβ.αᾷ Βίορῃ. 

ἁγΙ, 909. | συνετελεσθησαν Ὦ. | επλη- 

ρωθησαν 98. 

-- ἡμεραι] Ῥαοπι. αἱ Τ. 99. 69. (1μ5. πἆ 

Βιερι.) | Οοπία, ΑΡΗ. τε]. 

-- οκτω] οτι. Ες. αά Ἑτ. [Ῥτασπι. αἱ Ὦ. 

-- του περιτ.] το περιτ. Χ. | Οοπία, 

{ρις. πἆ Βίερῃ. χγ]. 2535. 
-- αυτον ΑΒΗΙἘΧΔ.Ι. ΕΤΕΙ ΚΡΟΛ. 

α. ΒΥτ.ΗοΙ. Μεπιρῃ. «οῖμ. Αππι, 

Ονίᾳ. Ππί. η. 941... Εις. αἆ Ῥτερῃ. | 
Ίτο παιδιον 5. Ὦ. 98. τε]. 6. Ἀγτ.Εεῦ. 

(βην.) ΟΡ. Ιπι. ΠΠ. 9411. ] αυτο το 

παιδιον Ἐ. |. (ας οἰτουπιοϊάετείας πι. 

Ἰμία. ΣΟΥ. Του. ὅ.οι[[]:οἳ.Ι. |. αάᾶ. ριος 
γπ]σ. ΟΙ. ϱ”.) 

--- και {6 εκλ. ΔΒΠ. τε]. ε. Ἀγιγ.Ρεῖ.δε 

Ἠε]. Μοπιρῃ.1.ΜΕΒ. τε]. | οπι. Ὦ. 69. 
Ἰμπίε(οκο, 6.) Μεπιρ].Ἠ.εεΒεΠ. ΟΥνίᾳ. 

απι. ΠΠ. 9474. (Οοπίσα, Ἱπβα,) 
--- Εκληθη] ωνοµασθη Ὦ. 

τῷ κοιλις] κοιλιᾳ µητρος Ὦ. 

99. αἳ ] οπι. Β. 126].(αῦοπε ζεί. οἱ Τα.) 
--- του] οσα. 93 Πε, αἱ, Βε]ι. 

99, αυτων οδί. 8. ΑΒΗ. τα]. Βγσν.Εεί.δς 

Ἠε]. Μεπιρ]βομνν. Του. {μἱ. οι. 

ΑνπιιΖζοµ. πι. Οτἰᾳ. ἴπί Πἱ. 94Τ8.(αἱ- 

βογίο ποἨ. ο“ οἷιις”) 9481. | αυτου Ἑ. 

Αππι, κο, | αυτης Εἰο. | εἶπρ Τίς. 
| οπι. Μεαπιρ]. 7. ἴγεπ, 1857. 

--- Μωυσεως ΒΡΗΞΧΔ. 88. 69. ΚΥ. | 

αΜωσεως 5. ΑΙ.. τα]. 

--- αυτον] οἳ Ύονεις το παιδιον Τησουν 

Χ. 
-- παραστησα Τ.. 

-- τῳ απο κυριῳ] οτι. Ὁ. 
98. νομῳ] Ῥυπεπα. τῳ ὮΕ Η/εί. | Οοπαα, 

ΑΡΗ. τε]. 

--τῳ απίο κυριῳ] οτη. Ὦ. 

94. του δουναι] το δουναι Λ. 
-- εν τῳ νοµῳ κυρ.] οπι. Ὦ. 

-- τῳ νομῳ Β)1.. | Ῥοπι.τῳ 5. ΑΕΒΕ, 

τε]. 
--- νεοσσους ΑΡΗΤ,. τε]. 

αΠΡΥΛΗΣ, 

96. ιδου] οιπ. Ὦ. Ὦγτ.ρεΐ, ἄοιμ. «41. | 

Οοπίγα, το]. γν.Ησ]. νν. 

--- ην] Ροδί ανθρ. Β. Υιαἱς. ὂ ο. (8υτ. 

Ῥαι.) | Οοπµα, ΑΡΗ. Ι.είο. Μσίο. 

χο]. Ῥεγ. α.σ.α. Ἀγν. Πε]. | οσα. Ἐ Η/έει. 

--- Συµεων] Σιμεων Ῥ.Βί]/.ε.ςἠ. Ὑαὶς. 

Οἱ. ο. |. Οοπµα, ΑΒ.ΛΙαἰ.Ὀ(Ἡ Συ- 

μαι... δἰς). τε]. Απ ία, α.δ-ει[. 

|. νοσσους ΡΕ 

95. ευλαβης] ευσεβης ΙΓ. Ἀγν.Πς].πις. 

μέ υἱα, Ανπη, 

-- του Ἱσρ.] τῳ Ἱσρ. 1. 1. 

--- ην ἅγιον ΔΒΗΙΙΧΔ. 58. 69. ἘαΗΠς 

ΜΒΌΥΓΑ. ε. | Τάγιον ην 5. Ὦ. 
(πια). (Βγνν,Ῥει.δΗς].) ἀοίμ. Ανπι. 

Γοπι, ην 1. {δΠ. 

96. και ην αυτῳ κεχρήµατισµενον ΔΑΒΗ. 

το]. Ὑμ]ς. αι. Ἀγτ.Ηε]. (εί κεχρηµα- 

τισμενονπι(.) Υν.μ{ υἱά. (κεχρισµατισ- 

µενον 69.) | κεχρηµατισµενος δε ην 
Ῥαν. δο(ε)[ (1) (1γεπ. 905.) 

[4081]. [ει ἀῑσμιπα εναί ΠΠ Ἀγν.Εεί. 

Γ πεδροηδιπα. αοοορεταί ΟΡἱᾳ. Ππι ΠΠ, 

94905, 

-- ὑπο] απο Π.. 
--- πριν αν ΒΗΕ ΗΓΙ. | Ἱπρινη 5. ΑΡ. 

1. το]. | πριν 69. | πριν η αν Π(Ι)Ν. 

90, (πρινηνα Τ.) 

--- τὸμ] ιδειν 69. Ικ. (ιδει Τ.) 

--- κυριου] κυριον Λ. ὐ.ο. Μοιπρῃ. | Οοπ- 
μα, Ὑμἱς. α.οιι[] ο). 

97. εισαγαγειν ] εισαγειν Δ. 

--- ειθισµενον (ηθισ. ΑΝ. 58. Υ.) | 
εθος Ὦ). 

98. αυτο] αυτον 69. ΜΌΓΛ. 

24, οἵπ. ἀοταϊπϊ «4ππ. 

22ύ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
. / Ν κ ιο - 

ὀριων  Γαὐτοῦ], καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὺν καὶ εἶπεν, '' Νῦν 
3 / ος ο / Ν νεα 

1. 98, 69. ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά 
ἘΕΗΚΜΡΌΥΓΛ, θο 5 το να ; ν 

σου ἐν εἰρήνῃ, ὃτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί µου τὸ 
ἂν ος λ /΄ ’ 

σωτήριόν σου, ὃἱ Ό ἠτοίμασας κατα πρὀσωπον πάν- 
των τῶν λαῶν, Ὁ' φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν, λαοῦ σου Ἰσραήλ. Ὁ Καὶ ἦν ἵ ὁ πατὴρ 

ςΞ αὐτοῦ" καὶ ἦ μήτηρ. ΓΣθαυμάζοντες ἐ ἐπὶ τοῖς λαλουμέ- 
νοις περὶ αὐτοῦ. ; καὶ εὐλόγησεν, αὐτοὺς Συμεών, 
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν µητέρα αὐτοῦ, Ιδοὺ 

ο - - ΄ - 

οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλών ἐν 
α 5 Ν Ν ” .ν ε / 35 Ν 

τω 1σραηλ. καὶ εἰς σημείον ἀντιλεγόμενον, (Ἔ καὶ 

σοῦ [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαίαι) 
ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν Καρδιῶν διαλο- 

Π. 29. 

ἄσαπη οἳ ἀῑκϊε, Ὁ απο ἀϊπημῖς 
βοζνιΠα ππη, ἀοπηίπο, 56ΟΗΙ- 
ἀππα γετρπι παπα 1π Ραςθ, 
ὃν ᾳπ]α ντάσταπὲ οσι]1 πιοῖ 5α]ιι- 
{ατα ἵπαπα, 3] ᾳποά Ῥαταςα απία 
ῥαοίοπι πηνία Ῥορα]ογατη, 
51 Ίήπποπ α τεγε]α[Ιοπεπι 56η- 
ὕππι οἱ ρἰοπίαπαι Ρ]οῬῖς ἴπαο 
1ετα]α], ὃ Ἐν εταί ραϊεν εἴις 
οἳ πηαίος πηγαπίος επρον Π]8 
απας ἀἰσσραπίιχ ἆς Ἰ]ο, ὅἱ Ἐν 
Ῥοποιἰκτῖ 115 ΒΥΠΙΕΟΠ, οἱ ἀῑκ]ε 
αᾱ Ματίαπη πιβίγοπα εἶας, Έσσςρ 
Ῥοβϊζας ονί Πίο ἵπ ταῖπαπι οἳ 
ΤΕΡΙΥΓΕΟΠΙΟΠΕΙΑ πηπ]τογατα 1Π 
Ἰκγα]ιο] οἳ ἵπ εἰσπαπι οῖ 6ΟΊ- 
ἠαάϊσσίανς Ὁ εῦ παπα 1ρδίαδ 
απίπιαπη Ῥοτιναπςδῖν σ]αᾶτας, 
υ{ τεγε]οπίας εκ πιπ]ῖς οογά]- 
Ρα8 οορἰταΠοπςς. 

γισµοί. 
Δ 14 

ἐκ φυλῆς πήρν 
96. ἔτη ἑπτὰ μετὰ 

ἀνδρὸς 
παρθενίας αὐτῆς" 

5 Καὶ ἦν Αννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, 

αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις 
πολλαῖς, ζ(ἤσασα Ἰ μετὰ ἀνδρὸς τη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς 

Ὅ' καὶ αὐτὴ χήρα τέως" ἐτῶν ὀγδοή- 

ὅ Έι οταί ΑπΠα Ῥτορμοαῖςδα, 
βία Ῥμαπια], ἆς ίνα Αδου: 
Ίπος Ῥτουθεδεναι ἵπ ἀἴεριας 
τη] 5. οἱ ν]χογαί ο Υἴτο 510 
Ἀπηϊς 5ερίοπι α νγσϊηϊίαϊο 5πα, 
5τ οί Ἠαος γ]άπα πδηιιθ αἆ «ΠΠΟΡ 

28. αυτου ΑΓ. τε]. Ὑπ]ςσ. ο, αΙ. ΑΥΓ. 

Ῥει.δΗε]. Μεπιρῃ, οί. Ανπι, 40Η, 

1γεπ. Ππί. 40.905. | οπι. Β1,. α.ὐ.1. Ίγε. 

ἀγ.40. Γῇ:] 

--- ευλογησεν] ηυλογ. ΓΓ. 

91. ἧτοιμας Δ. 

--- παντων των λαων Ἔδ. Τ.Ε, 613. 4290, 

(οπι. των 1.) | παντων των εθνων Έλις. 

1Π 5, 9994, 

Τιϊοσηςο, 

Όδ,εις αποκαλυψιν] αἲ Ἰαειαπι γτ. 
Ἠσ]μπιρ. 

|. παντος του λαου Ἐκα]ῖ. 

--- εθνων ΑΡΒΙ,. τε]. Ίγεπ. 137.905.955. 

οἷα. εἴ οὐ. Ἐκς. Τ.Ε. δί ἵπ 5. 499, 

1Η. 590. 1 οπι. Ὦ. | οε]ογατη ὀ.ε. [γεπ. 

250.Η95. 

95. ὁ πατηρ αυτου και ἡ µητηρ ΒΡΤ. 1. 

Ὑπ]ς. ϱἳ. ἈγτΗς].Μβιπις(αρ.44ἴεγ.) 

ἨΠεπιρα. Τιεῦ.ῆπι. (Αππι) Ονίᾳ. Π. 

9511. ἀἰδετίο (ο ΜΕ]. .. εἰ 0.) εἰ αρ. Οταπη. 
Ίπ]οο, Ογἱᾳ. 11. Π]. 9500. 95 10-ο.(ἰκετίς.) 
(Πο ΠΗίογοπ. απ αάῑε,  Τάοσί ἔα πίτα 

Ἱπιριάσπίία ασος Ἰη (γαοσῖς οο1αίριιβ 

α]καία οοπίθιιάα5, 41ο ΠΟΠ 5ο]άπι ΟΠη- 

Ἡ6Β Ῥοπο τασσΙπο {πασίαίογος ἵπ εαῖς 

γο]α η ίῦας. γοφπεγαπες 5οᾷ ποππι]]1 

ο Ἰμαπ]ς, Πα αἱ 1π ἀτασσῖς Ἰα- 

ΒΡΒΗΤΙΣΟΥΙΠΙ, 

αποφια 

Ῥοια, 

ηππςο 4ο οκοπαρ]ατΙογΙΤη γαγῖοίαίο (γας- 

ἴανα, παπι οπηπο εἰ Ὑειογὶς οἱ Νονας 

Ῥοπρίαγας Τηδιπαπποπίωπα ἵπ. Τπῖπατη 

ΒΟΥΠΙΟΠΕΠΙ οχἰπἀο ἰππησ]αίαπα εἷε, 
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Ἄσο ποσσςςο οδί 

ει 

| 

πιπ]{ο ΡΗΣΙΟΣ τπαπητο ογεᾷοηάα 5ἷς Γοπιῖς 

ππᾶα, Ύπαπη τν]. Αν. Πε]νιάῖαπι 6. 

(ἱ, 919). (ρατεηίος οἷις γτ.Ηε]σης. 

εα.) | Ἡ Ἰωσηφ και ἡ µητηρ σ. ΑΧ. τε]. 

α.ὐ.οιει[[-ο... Ἁγνν. Ῥει.Πο].εκε.(ος.) 

Μεπηρη.ΜΡΣΝ. ἄοἴΠ, ΗΠ, 6190. (1ο- 

5ερΏ. απίοπη Ῥαΐογ εἶις ας πιαίον οἶις 

4811.) (ρπασπη. ὁ Α.) | α4ά. αυτου 

Ροδί µητηρ σ. ΑΙ. α.ὐιο[]ο.ί. 

ΒΥχγ.Βεί.δς Πο]. Μεπαρμ. Τμευ. οἱ. 

Άτπι, ΕΠ. 619), | οπι. Β. Ρι{η.Μ1αἰ.Ὀ. 1. 

98. Υπ]. ο. Ονἰᾳ. Ππί. ΠΠ]. {εη. 

98. επι] αἀά. πασι 1. 3γτ.Ης]. 

83. ευλογ.] ηυλογ. Ὦ. 

-- Μαριαμ] Μαριαν Ὦ. Μοππρι. Ἡ). 
--- αναστασιν] Ῥιάθι. εις Ὦ. Υπ]σ.ΟΙ. 

Ονίᾳ. Ππί. ΠΠ. 9515. 9590, |. Οοπίτα, τε]. 

-ππ. τε]. Πἱρρ. Ετ.(56.). ΟΥγίᾳ. ἵν. 8965, 

Ορίᾳ. Ιπί. 1. οσ00. 0. 9514, Εις, Τ.Ε. 

885ῦ, ἵπ Ῥε. 765. Τεν. ἂς σαν. Οι. 95. 
--- πολλων] αάά. εθνων των Ονίπ. ἵν. 

9965, | Οοπίτα, Εις. Ὦ.Β. 

8δ.δε ΑΕ. τε]. α.(α.)ε. Ἁγτν.Ρ5ίε.δΗς]. 

Ο,ἱᾳ. Ἡ. 6950. 1 οπι. ΒΙ, γαρ. ὐῇ: 

«31. Μεπιρα. Ανπιι 1. Ορίᾳ. Ιπι. 
1]. 9ο0ἱ, 9515, 9550.6. 

---αν αποκαλυφθωσιν]ανακαλυφθωσιν Ὦ. 

-- εκ ΑΡΙ, ται. Ὑπὶρ. ο Άγν.ΗεΙ. 

Μεπαρῃ, ΟΡἱᾳ. πι. ΠΠ. 9501, 95159, 9526, 
{.οπι. 1). α.ὐ.οι[]. Βγτ.Ῥεί. ΑπΠ.ΜΡΕΒ., 
Αδιµ. ΗΠ, 9613, 

96. ην] οτι. Τ). ὁ. Ἀγν.Ρεί, | Οοπίτα, το]. 
Ἰμαϊ, πι νυν. Ογἱᾳ. πι. 11. 9580, 

8θ.προφητις ΑΒΕ. τε]. | προφητης 1.. 
1. 98. ΕΚΤΌΤ. Μεπιρῃ, 

-- αὑτη] και αυτη Ὦ. πι. (8γτ.Ρ5ἱ.) | 
Οοπίπα, τε]. 

--- πολλαις] αυτης Θντ. με. 301. 

-- µετα ανδρος ετη ἕπτα ὮῬ.Βει μα 

(411)ΗΞΧΔ, 95. 69. α. Υπ]ς. α.ε/ ο!" 
πι. Ὦγτ.Ηο]. Μοπρα, ἄοιμ. (18) 

(α44. του Πίο ανδρος Ἑ.Β11ψ.οί πρ. 1]. 

Ῥ Μαι. | αάά. αυτης Ἑ" ΜΙαΙ( 11.) 5ο 

Ὑπ]ς. ὁ.ο.ε,[.ο). | Οοπίτα, α.[ [].]) | ετη 

ἑπτα µετα ανδρος ΑΙ. [. Ἀγτ.ρεῖ. 
1γεπ. 4}. 40. | ζετη µετα ανδρος ἑπτα 

5. 1. το]. ὀ.ο. Ατπι. 

87. αὐτὴ ες, ρίτέαπα Ίεποπῃ Παρεπί ΕΤ 

ΚΜΙΟΤνίο, (Ἴρδα 6) αὕτη (5. το]. (οπι. 

Αντι) 

-- ἕως ΑΡΙΟΞ. 59. Υμ]ς. {65 Μεπιρῃ. 
Τηιεῦ. | Τὡς ασ. Χ. το]. Ῥγον. Εκεί, δεΗ 1. 
Ἂγπι, | ο]. Ὦ. α.δ.οιει. οι. «ιΙι. 

---τεσσαρων] -ροιν Δ. 

--- αφιστατο (αφειστα Β3 Μαϊ 1.) |1α1ά4. 

αποςσ. ΑΝ. ΥΕ]. πα ΕΠΙ. 695. | οπα. Ὦ Πε]. 
Λο. Μαι. Ὦ (γ.ΤΞΕ ἨΓει. Μοππρῃ. 

--- ἱερου] ναου Ὦ. 

-- νυκτα] νυκταν 69. ΑΊΥ. | νυκτας 
τα 

-- μεραν] -ρα ΑΓΤΙ 

98, και αυτη ΑΒ.ΒΟΝ.ΜαΙὈΙ ἘΝΔ. 98. 

ΜΟΠΙΡΗ. (4511.) | και Γαὗτη”' αυτῃ 5. 

1. 69. το], ματ. Ἀγνν,Ρεί,δΗε]. οιμ. 

94, οἳ 1η τεδιχτεσβίοπετα 6ἳ. 



1. 44. 

Ὑα]ε. αι ὅ.ο, κοντα τεσσά ων. οὐκ ἀφίστατο ἵ τοῦ ἱεροῦ, νη- 8511. Ῥ. Ἡ. δε 2 » 

Ἰεππρῃ, στείαις καὶ δε εσυ λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν": 
οἴἩ, Αυπι, 2881. Ἴ ον ἶμ ρ 

96 καὶ ἳ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

αὐτῇ τῇ ὡρα ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ 
-ί / - - - 

Σθεῷ', καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχο- 
µένοις λύτρωσιν ! Ἱερουσαλήμ. 

15 90 Να ἳ 4 / / Δ ὃν Ν / 
Καὶ ὡς ἐτέλεσαν Ἱ πάντα τὰ κατὰ τὸν νὸμον 

/ ς / . Ν / 3. 

κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν [ αλιλαίαν, εἰς ) η η 
40 ΔΝ Ν / / Ν 

το δὲ παιδίον ηὔξανεν, καὶ 
σοφίᾳ” » καὶ χάρις. θεοῦ 

3 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ 

99, ἐπέστρεψαν 

--- Ναζαρέτ. 1 
στ 

” - 

40. σοφίας εκραταιουτο 
9 3 . 
ην επ αυτο. 

ἑαυτώῶν' Ναζαρέθ." 
ἳ πληρούμενον ! 

ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 
9 Φ / ο / / 

16 3Ὁ Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ! ἀναβαινόν- 
ε) . Γ ν ε / Ν Ν 3/, - 

αὐτῶν [εἰς ὃ Ἱεροσόλυμα] κατὰ τὸ ἔθος τῆς 
Ὀ] ΄ Ν ιά / ον 

Ἄὃ καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑπο- 
/ Ν / . ο . η « 

στρέφειν αὐτους ὑπέμεινεν [ησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερου- 
/ ε) 

σαλήμ., καὶ οὐκ 
λ ο ρα τη 

σαντες δὲ αὐτον 

/ 
ας ο. των 
43. ΟΠΙ. εἰς Ἱεροσό- 

λυµα ἑορτῆς, 

4 3/ ε ο / » .ν 

εγγνωσαν Οι γονεις αυτου. 
3) 2 ο αλ ελ ς / 

εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ, ἦλθον ἡμέρας 
/ Ν 3 [ή Ν - / 

ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσιν καὶ 

οοιορϊπία απαίίποῦ, 4παθ ποπ 
ἀϊκεσάσυαϊ 49 {οπιρ]ο Ιο]π]]ς 
ο ομδοστα Ποπ] θς 5οΓνΙ6Π5 που - 
τ6 ας ας, δὲ Βί Ἠασο Ίρσα οτα 
βαρετνοπίοης σοπβτουαίιγ ἀο- 
πΙΙΠοΟ εἰ Ἰοηποραίαν ἆο 1ο 
οπιπίυα5 απ εκροσίαναπί τθ- 
ἀσππ[ίοπθια Ἠιογιδα]οπῃ. 

3 Ἡι παπί Ῥοι[εσσγαπί οτηπία 
5οοππά απ Ίόσοπι ἀοππί, 16- 
γουθί δαη{ ἵπ ἀαἱ]αεατα 1π οἰγ]- 
ἰαίοπα βπαπη Ναζατδιῃ, Ὁ Ῥιον 
απίοπι ογοςοσβα! οἳ εοπ[οτίαβα- 
ζας Ῥ]επις εαρίοπίία, οἳ σταξ]α 
ἀεῖ οταῖ ἵπ Πιο. 3 Ὦι Ἱραπι 
Ῥατεπίες οἷιι5 Ῥ6υ ΟΠΙΠΟ5 ΠΠΙΟΒ 
1π Ἠιοεταδα]επα 1π ἀἱς 5ο]]οπιπῖ 
Ῥαδο]αθ, 

/ 

ΓΕ πολιν 

33Έ1 ουπη [ποία5 ο556Ε ΑΠΠΟ- 
γατα. ἀποάςοῖπαι, α5εθπάσπΙῦιΒ 
Ἠ]15 ἵπ Ηἰογοσο]γπιαπα 5οοή- 
πι οοπειαιπάἵπαπα ἀῑοῖ Γεειῖ, 
3 οομδιιπηππαήσαιιο ἀἴοθιις. ΙΤ. 
χε(Ιγοπί, Τοπιαηςῖς ριογ. Ίοδι5 
ἵπ Ηιογαδα]οπα, εἰ ΠΟΠ ο0σΠΟ- 
γετιαπῦ ραχοπίος εις. Ἰ ]χ]ς- 
Επιαπίες απίσπα Ί]]απα 6996 ἵπ 
οοπαίαία, νοποταπί Ίτογ ἀῑοΙ, εί 
τοφαγοῦαπί οπτη Ιπίςν οοσηαίος 

4. / 
νομι- 

Άππ, | (τρ 5εᾳ. απίο αυτῃ Β.Βίψ., 

Οοπίνα, Βε].εῖ αἰ. οπι. τῃ Δ.) 

9δ.θεῳ ΒΡΙΞΝ3Σ(Τ7.) α. ἈντΗσ]πης. 
Μεπιρῃ. | Τκυριῳ σς. ΔΔ. τε]. Υα]ς. 

.ο.ει/ῇ. Ἀγιν. 5. δε Πο]. ἐκ.  ἄοιμ. 
Άνπι. 401. 

--- προσδεχοµενοις] δεχομενοις Ἐ Ἠ/9ι. 

-- Ἱερουσαλημ] Τβτασπι. εν «σ. ΑΓ). το]. 

Ῥντ.Ηο].[οπι. εν Ὦ. ο]. Μαι,Ξ. 1. Υ αἱσ. 

α.ὐ.ο.ε Γι]... Ἀντ.μει. Μοπιρῃ. Τ]εῬ. 

Μπι. οιμ. Αντι. «δι. Ίγεπ. 187. | 
(ρτας] Ὑπ]σ.ΟΙ. α.ὶ. | Οοπίτα, πι 

Σωία. Γογ. ὁ.ο.ει[).ς”.) 

99. ετελεσαν] -σεν Η. 

--- παντα Ῥ.ΜΙαι.ΤςΧΕ Η/ίεί. | Γἁπαντα 

ς. ΑΥΤ. τε]. 

--- τα κατα ΑΒΞΧΝ. τε]. | οπι. τα ὮΤΙΔ. 
1.αρ. 1. 69. Αττη, 

--- κυριου} οτι. 1. Τ. 

--- ὑπεστ. ΑΓΤ.. τε]. | επεστ. Β.Μαἰ.Ξ. 
--- πολιν] Τρτασπη. την 5. ΑΡΣΞ. τε]. | 

οσα, Β. Βοᾗ.ΛΙαἱ Ὀ3. 1. 

-- ἑαυτων ΔΒΡΤΙΞΧΔ.1. 955.69. ας 

ΜΟΥΤείε, | αυτων στ. 1 ΗΒΕΛ. 

-- Ναζαρεθ Είσ. Ὦ.Πομ.( 11. Μαι.) Ξ. 

69.ΡΒαΗΜΟΥΤΓΑ. Υ]ς. ὁ οι. Μεπιρῃ. 

ἄοιμ. Ἔδ. αἲ ΒίερΙ, χνὶ. 255. |. -ρατ 
Α| -ραθ Δ. 6. | Ναζαρετ δἱ. 5. Β"1. 
ΜΗαἱ1,Χ. 1. 98. 199, α. 

-- α Ππ.] αἀᾷ. καθως ερεθη (ερηθη”) δια 

του προφητου ὅτι Ναζωραιος κληθησε- 

ται ὮὉ. α. 

40. παιδιον] αάᾶ. Τησους Ὦ. 

-- πυξανεν και εκραταιουτο ὙΥπ]ς. α,β. 

σἱ--' Ονίᾳ. Ππἱ. ΗΛ. 95 90-3-ε. 9040-60. | εκρα- 

ταιουτο και ηυξανε (-νετοἈ) Ὦ. ὐ.οιε. 

| Γαἀἀ. πνευµατι 5. ΔΑ. τε]. {. ντ. 

Ἐει,δΗο]. ἄοιμ. ἆδια. (νιά.1. 80) ] 

οπ. ΒΡΕ, ὙΥπὶς. α.ὐ.ο.εβ:ο. Ἀντ. 
Ἠϊοτ. Ἠεπαρῃ. ΤΠΕΡ, ἠῆπί. Αιπι, (νιᾶ. 

6ο. οκο. Τ]οσᾶ. 984.) Ογίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 

9053, 9545. (αάά. εαποίο 4911:) 

-- σοφιᾳ ἨΒ.. 58. | Ίσοφιας 5. ΑΓ). τε]. 
--- επ᾽ αυτο ΔΡΒΙ.. τε]. |-επ᾽ αυτῳ Χ. 69. 

ΚΟΌὈ. | επ᾽ αυτον Μ. | εν αυτῳ Ὦ αγ. 

4]. και επορευοντο] επορευοντο δε και Ὦ. 

--- οἳ γονεις αυτου Νἱς. 6./. | 1 οδερ]ι ο 

Ματία α.).ο,[]-ς).1. (α4 4. τπαίο οἵτις ο,[]:) 

--- κατ] κατα Ὦ. 

-- τῇ ἑορτ.] Ῥϊαοπι. εν Ὦ. Τμαίί.(οχο. α.) 

Ἀγτγ, Ρ5{, ὃς Πε]. 

| 49. ετων ΑΒ. το]. Υμ]ς. ο.,/ῇ-οἳ. Ονίᾳ. 

1η. Π1, 9541.  αυτῳ ετη ΤΤ,. α.δ.Ι. Ατπη. 
-- δωδεκα] δεκαδυο Ἱ. (.1β. ῃγο πιογε Τ).) 

--- αναβαινοντων αυτων ΑΒ.ΑΕ.Μαί 

1/Ν. 38. Κ. (Παναβαντων αυτων -. 

ΔΕ. τε].) (Τμα({6.) νν. | ανεβησαν οἱ γο- 

νεις αυτου εχοντες αυτον 1). (ο.ε.) 

---εις Ἱεροσολυμα ΔΟ. τε]. Τωα:τ. Ἀγτ.Πς]. 

αοθι. Ασπι, 401. | οπι. ΡΕ. Ὀγτ.Εεἱ. 

ΜοιππρΗ, μου. πι. 

-- ἕορτης] αάά. των αζυμων ὮΧ. α.ο. 
οτι. τε|. Ὑμ]σ. ὁ.. νν. 

489. τελειωσαντων ] τελεσαντων ΙΤ). 

45. ὑπεμεινεν ΑΒΟ. τε]. | απεµεινεν ὉΧ. 

1. 98, 

--- Τησους] Ῥτασπη. ὁ 69. 

τσ ὁ παις] απΠίο Ίησους Ὦ. Ὑπ]ς. ο. 
Μοπιρα. ι, |. Οοπίαα, τε]. ὐ. Ἀγττ. 

Έει.δς Πο]. ἄοἰμ. Αππι, (οπι. α.ει) 

- εν] εις Τ αρ. Τ. 

-- Ἱερουσαλημ] Τῆλ Ἐ. 
--- εγνωσαν οἱ γονεις Ὦ.Βεᾖ. Ματ. Ὀ.. 1. 

95, ναἱσ. α.ε. Ἀντ.Πςο].πιρ. 9ΥΧ.ΗΙευ, 

Μεπιρῃ. Τμοευ.Λ{πί. Αππι, 

]ωσηφ και ἡ µητηρ σ. ΑΟ. τε]. ὐ.οι. 

(οσα. Ἀγιν.(Ῥετ.) δε Ηε].ικί. οἴμ. 

2911. | (εγνω] εγνωσαν Δ.) 

44. νοµισαντες δε ΑΒΟ. τε]. πρ. (α.) 

Ῥγγ.Ηε]. Μεπιρῃ,ῷοΠνν. | νοµιζοντες δε 

ΧλΛ. (οπι. δε Μεπιρῃ.Ἡ. Ατιη.) | και 

[ὁ.οιει[ιῇ]. Ἀντ. εί. 

| Σεγνω 

νομισαντες ὮὉ. | 

αοῦμ.] 

--- ειναι εν τῷ συνοδιᾳ ΒΤΏΤ.. 1. 95. Ἰωα{ς. 

(Μεπιρῃ.) (Ἐή.) | Τεν τῃ συνοδιᾷ 

ειναι 5. ΑΟ. το]. Θγτ.Ηε]. (οι.) | 

[Ῥντ.Ῥεί. Αππιι] 

-- ἥμερας] Ρορί ὧδον Ὦ. Τμαίν. Θγτ. 0. 

δΗς]. [ο] 

-- ανεζητουν] εζητουν ΜΓ. (νιᾶ. Οτίᾳ. 

ΠΠ], 9561. ο 5ε]ος. αγ. εἰ Οοπι.) 

-- συγγενεσιν ΔΒΟΤ. τε]. | ουγγενευσιν 

1:ΧΔ, 1. 98. 69. Λ. 

38. πεάεπαιροπεπα Ί5γαςε] Οὔ. | 49. οτι. ἵπ αηίθ 
Ἠιετ. 6. 
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ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ. 
- - 5 Ν / ς / 

εἶξιαν. τοῖς γνωστοῖς 3 καὶ μὴ εὑρόντες ! ὑπέστρεψαν εἰς 
3 ε λ α / 5.” 6 / 

1. 88, 09. Ἱερουσαλὴμ : ἀναζητοῦντες αὐτὸν. καὶ ἐγένετο 
ΦΕΙΑΗΚΝΡΟΥΓ 

Δ. μετὰ΄ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζό- 
μενον ἐν μέσφ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν 

ρ καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς" "ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ 
/ - .ν 

:ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν 
σε 2 - 48 κ σα ον . / ια 

αὐτοῦ. καὶ ἰδόντεν αὐτον ἐξεπλάγησαν" καὶ | εἶπεν 
» / 

6 δυτ. στι. πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον, τί ὃ ἐποίησας 

51. Ναζαρέτ, 

--- Γταῦτα] 

65. σοφίᾳ καὶ ἡλι- 
κίᾳ 

ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι 

ὅτι 

ἡμῖν οὕτως: 
ἐζητοῦμέν σε. 

αμ να 
ἐζητεῖτέ µε; 
δεῖ εἶναί µε; 
ε ΄ » -- 1 Ν / . τα Ν 

ἐλάλησεν αυτοίς. καὶ κατέβη µετ αυτών, καὶ 
5 3 / Ν. 9 ς / ” - 

ἦλθεν εἰς Ἰναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσομενος αὐτοῖς. 
/ ο / ΄ εδ - 

καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα 
Ε ἊἎ / ο ος 9 ν ω / κ ως 
ἐν τῇ καρδία αὐτῆς. καὶ Ιησοῦς προέκοπτεν Ἰ ἡλι- 

3) καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί 
οὐκ δειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρὀς µου 

. 5 - Ν :. ον 
Ὀ καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ 

1. 45. 

οἱ ποῖος, 35 οί ποπ Ιπγοπίρπίθς 
χοστος»ὶ βαπέ ἵπ Ἠϊεγαβα]επι 
τοηαϊγοπίος οι. Ὁὃ Ἑν (αοαη. 
εδ Ῥροςύ (πάπα Ἰπγαπογιπύ 
Ἠλαπα 1π. ἵοπιρ]ο 5οἀσηίοπι Ιπ 
ππθάΙο. ἀοοίοτατα, αιπάΙοπίσπη. 
Ἠ]ος οἱ Ιπβοιτοσαπίοπα:. ἰ7 Ον 5) 
εαροβαπῖ ααἴοπι ΟΠΠ65 ο 
οι απ Ἰοβαπί προς ργπά σπυία 
οἱ τορροηςῖς οἶας, 3 Ετ γίάσπίσς 
απιπαϊγα δι βαπέ, (Ον 10.) ος ἀῑχις 
1ηπ{6υ οἷις αά ἴἶ]απι, ΕΠΙ, απἱά 
{οοῖκῖ ποὺῖς [5ῖο]2. οσσο Ῥαΐοι 
ύπας εἰ οσο ἀο]οπῖας 4πα6γεῦα- 
πηις {ο, 3 Βὲ αἲί αἆ 1195, Φα]ά. 
εδί αποά πιο ᾳπαετοῦα{5ὸ πο- 
αοϊευατῖ5 απῖα 1Π Πῖ5 πας ρα[τὶς 
πποί 5απῖῦ οροτίοῦ 1Πο 0550 2 
5ο Ἡι 1ρδῖ ποιπ Ιπίε]εχεγιαπε 
γεραπα απο ουσίας εδ αἲ 
Ἠ]ο», 5 Τε ἀῑξοσπαίς ουσ εἶδ 
οἱ νοπῖε Ναζατοίῃ, οἳ εγαί 50 - 
αἴσις 115: αἱ πιαίαν οἷις οοΠ- 
εουναῦαί οπιπία γετνα Ίπος ἵπ 
οοτάο απο. 5" Βί ἹΊερας Ῥτο- 
οἴεραί φαρίοπίῖα Γει] αείαῖο οὔ 
σταῦία αραά ἆσοιπα οἱ Ποιηίπος. 

44. και τοις γνωστοις}] οπι. ΤΑ. 

--- τοις γν.] Τρταθπι.εν σ5. ΟὈ. τα]. {: 

Αγπι. | οπι, ΑΒΟΤ, 58. 69. ΚΜΤΊΣ. 
(ααίε.) 

45. εὑροντες] εὑρισκοντες Ὦ. | Ταἀἀ. αυ- 

τον 5. ΑΟ’. τε]. α.ὖνί. Ῥγιτ.Ε5:.δς Ηε]. 

Μοπαρῃ. Τµεῦ. οιἩ. | οπι. ΒΟ3Ρ1.. 

1. 98. Ψαἱς. ο.ο.[]:0ἱ-1. Αιπι. Έλ. 

-- αναζητουντες ΒΟΡΙ,. 1. 88. 69. | 

Ίζητουντες 5. ΑΧ. το]. 

46. εγενετο] οσα. Ἐ Ἠί9ἱ. 

-- µετα ΒΙ,. 1. 99. | μεθ 5. ΑΟΡΣ 
Δείο, τε]. 

-- καθεζοµενον (τες. Τήαπι, 64.) | οπι. 

ᾱ. | καθηµενον Ὦ. 1. (απίο εν τῳ ἱερῳ 

Ῥ.) 
-- εµμµεσω ΑΤΙ/0Ο. 

-- και ακου.] ΟΠΠ. και Ὦ. Τα. Μοπιρ]ι, 

ΤΠΕΡ. | Οοπία, τε]. Ογίᾳ. Πμἱ. Π1, 993, 

-- επερωτων Η3. | επερωτουντα Χ. 

47. παντες οἱ ακουοντες αυτου | αἆ ΒΠ. 

νογ. 69. | οπ1. οἱ ακου. αυτ. Ὦ. 

48. ειπεν προς αυτ. ἡ µ.αυτ. ΒΟΡΤΙΧ. Ἱ. 

(α.)ε,{. Θγν.Ἐδίε. αοίμ. ΑΟπι. 11. Τπρ. 

αυτ. ἡ µ. αυτ. ειπεν ο. Α. τα]. (ἀῑχίε 

τηα{ογ οἶτις αἲ Ί]απι Ὑπ]ς. 0.ο, ΜοπηρΗ. 
αᾱ Ἰ]]απαι ἀῑκΙέ τπαίου ο]ιις ΘΥΥ.Ης].) 

--- εποιησας] -σεν ΔΑ. 

-- τδου ὁ πατ. σ. καγω Ὑμ]ς. αἱ. ντ. 

Ῥοι. ΜΕ. το], | οπι. α.ὐ.[]1. | παπη οἳ ρτο- 

Ῥίπαιϊ (μῖ εἰ ορο 6. (οἱ συγγενεις σου 

2Οκ αἱ υἱά:) | οσσο οσο οἱ Ρίου ἔπας 8Υ1. 

ῬειἹπαρν. | οσσο ραΐος Ππιι5 οὐ ργορίπη τί 
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ἤ ὶ ία’ καὶ χάριτι παρὰ θεῴ καὶ ἀνθρώποι κίᾳ καὶ σοφίᾳ χαρ ρ α ρ ς. 

εί οσο Ἀγτ.Ησ]. (203.) 
οτι, 

48.καγω ΑΒΓ. τα]. | και εγω Ο3αἱ γιά. 
1.. 1. 99. 69. 

--- οδυνωμενοι] πάᾶ. και λυπουμµενοι Ὦ. 

α.οι[].ο).Ι. Ἀγτ.οτῖ. | Όοπία, Υμ]ς. ᾖ.ο. 

Ἁγττ. εί. δε Πε]. τε]. ΟΡίᾳ. Ππί. Π. 9519. 

--- εζητουμεν] ζητουμεν Ἑ. 

49. και ειπεν] ειπε δε 69. (οπι. και Ἀγτν. 

Οτί,δεΡεέ.) 

-- ὅτι εζητειτε] ὅτε ζητειτε Δ. 

--- Ἄδειτε ΑΟ. τε]. Ψπ]ς. ο]. νν. ΟΥίσ. 

{πι. ΠΠ. 9555. 9655, | οιδατε Ὦ. α.δ.ο.ει]- 

α. Ίπεπ. (στ. εί Ἱμαι. 99. ΟΥγἰᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

9545, Τεγί. αἄν. Ἐνακ. 26, | ιδητε 69. 

-- ειναι µε ΑΕΒ6Ο. τε]. | µε ειναι Ὦ. 1. 69. 

1. Ίγεπ. Οτίᾳ. Ππι. Π. 95δὺ, 9541, 
9655, (9565430.). Τεγί. αἂν. Ῥτας. 26. 

50. και αυτοι ΑΒΟ. τε]. (μας) Βγτ,Ης]. 

τα]. |. αυτοι δε Ὦ. ο. ἈγτγΟτι,δεΓει, 

Μεπιρα. ΟΡίᾳ. ἴπί. Π]. 95603. 

--- ελαλησεν] ειπεν 1. Άγιον. Οτί,δεΡεί. 
51. και κατεβη μετ’ αυτων] οπι. δ.. 

-- και ηλθεν ΑΡΟ,. τε]. μα Ῥντν. 

Οτι,Βει,δεΗςε]. τε]. (αὓ 1π]έ.νου. «ἆδ01.) 

Ονίᾳ. Ππι, Π, 9563, { οπ, ΟΥΡΕΣ Ἠ.ι, 
Μεπιρῃ, 

-- Ναζαρεθ Εἰσ. ΒΧΠΙ.ΜαίΤ). 1. 69. Ἐ 

αΠΜΟΝΤΑΛ. γι]. ὅ.οεί Μεπιρῃ. 

ἄοιἩ. ΟΡίᾳ. πι. ΠΠ. {. Ναζαρε οί. 9. 

Ἠ2Π.).Μαἴ ΤΝ. 88. ΊΚ9Βς. α. | -ραθ (Δ. 
Γ-ρατ Δ. | (α. 1. 03.) 

--καιή ΑΒΟ31,, τα]. (αι) Άγτ.Ηο]. 

/6εςς πο Βγτ. αοιμ. Δνπι. | ἡ δε ΟΡ. 69. ΒαΗΜ. 
ο. Ἀγιτ.Οτί.δεῬει. Μοπιρῃ. Οτίᾳ. Ιπί. 

Π1. 9568, Ειδ. πἆ Ῥτορῃ. 1. 938. 

δΙ. παντα τα ῥηματα ΒΟΙΙΧΔ. τε]. Υπ]σ. 

.ο.ει[[] οἱ. Ορ. Ππέ Π1. 9565, | τα ῥημ. 
παντα Ὦ. (α.) | τα ῥημ. ἁπαντα ΑΠ. 

(παντα συνετ. τα ῥημ. Εις. πὰ Βίερῃ.) 

[ οπ1. τα ῥηματα Ἑ. 

---ταυτα ΑΟ. τε]. αρ. ὐ.ε[ οἱ. 
Θνττ.Οτί,Ρ5ί Μ5.διΗσ].(Μεπιρῃ.) ἄοἵΠ. 

«Έππ. Ονίᾳ. Ιπί. ΠΠ, 9563. Εις. πᾶ ΒΙερΙ. 

[ οπι. ΒΙΓΜ. α.ε. 8γτ.Ε5ίπαργ, ΑτΠη. 
-- εν τῷ] ΡΥΔΕΠΙ. συµβάλουσα »ίο Χ. 

59. Τησους] Ῥνασια. ὁ Λ. Ονίφ. 1. 5141, 
6055. 

--- προεκοπτεν] προεκοπται Τ. (-πτει 

ΜΤαρ.17:) | αἀά. τῃ Β. | αἀά. εν τῃ 

1, ΟΥίᾳ. ΠΠ, 5141. |. ποη λαθεπὶ ΑΟΝ. 
τα]. Ογίᾳ. η. 1995. 

-- ἡλικιᾳ και σοφιᾳ Ὦ,. α.δ.οιοῖ. Ἀγτν. 
(Οτι) δ Ρε, (Βντ.Π]ον.) Μορ], (ΟΥ. 

11. 1998, προεκοπτεν ἠλικιᾳ προεκοπτε 

σοφιᾳ.) ΟΥίᾳ. Ιπί. Π. 67585. ΠΠ. 8δ.. Ἐο- 

ἰογίπι (απ Ογἱᾳ.3) αρ. ἨΙετοῃ. ΠΠ. 455. 

(τά. Ῥουί]. 11. 469.) Γ1811.] ]. Ἔσοφιᾳ 

και ἡλικιᾳ 5. ΑΡΒ6Ο. τε]. ας. {ῇ:σα.. 

Ὦγγ. Πε]. ἄοιμ, Αντι. (ἵπ οο]]. Ἠΐειι). 
Ονίᾳ. Ην 5141. ΟΥίᾳ. ἴπι. Π. 9501, 

-- ανθρωποις] Ῥταστη, παρα Ὁ. | Οοπία, 

τε]. ΟΥγίφ. 1. 1995, 9143, 

46. Ἱηζογτοραπίθιη οος Οἱ. | 45. ΕΠΙ πι | 
οπι. δὶο ἅππ. | 50. πᾶ εος 6. | 53. σπι. εξ 35. Απ. 



πι ᾳ 
γα]α. α. 0.0. Ἐ΄ 

Βγτν.[6]Ρ.Ἡ. ς 
ΠΠοπιρη. 

θοδ,Ασπι. δι. 

ΤΠ. τῆς 

ο ου τῆς 
1 ΝΜαίέ, 91-19. 
Ι Μας. 1:2-8. ο τεος 

δε ἐπὶ { Ἰωάνην” 
ζ ο] 

α 

πε 

ὁ Έρα, 4913-06. φήτου ”, 

ερο τσ 

η 

καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τετραρχοῦντος τῆς 

᾿Αβιληνῆς ρα. 

Ἶ 

1Τ Ἰ Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας 
7 Τιβερίου Καΐσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου 

Ἰουδαίας, καὶ 

Ηρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ίτετραρ- 
χοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδοο χώρα», καὶ 

ὁ Έ ” 

Γαλιλαίας 

"Αννα καὶ Καϊάφα, | ἐγένετο )ῥῆμα θεοῦ 
τὸν Ἰ Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ' 

περίχωρον τοῦ Ἱορδάνου 
κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιών': 
3 ὡς αδεια ἐν βίβλῳ λόγων Ἱ Ἡσαΐου τοῦ προ- 

ἡ Φωνῆ βοῶντος, Ἐν τῇ ἐρήμιῳ ἑτοιμάσατε 
τὴν ὁδὸν. κυρίου. εὐθείως ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 
᾿πᾶσα φάρωγξ πληρωβήσεται ἑ καὶ πᾶν ὃς κο βοὺ. 
νὸς ταπερωθήσεται: καὶ ἔσται τὰ, σκολιὰ, εἰς ἵ εὐθείας” 

καὶ αἱ τροχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 
ε σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 

ὃ καὶ ὄψεται πάσα 
Ἰ Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπο- 

1 (6,5.) ΑΠΠΟ απίσπι απΙπίο- 
ἀθοῖππο Ἱπιρογϊ Γ1υογ Όαεδα- 
18, Ῥτουιχαπίο Ῥοπίίο Ῥηαίο 
Ἱπάπσαπα, {οίγατο]τα ααἴοπῃ (ᾱ- 
ποσο Ἠστοᾶο, ΡΠΙΗρρο ππίσπα 
{ναϊίτο οἵπς {είτατο]α Τίπτοαθ οἱ 
Ττασ]λοπ]]ά1ς τοσ]οπῖς, ες Τιγ- 
καμία ΑΡί]παο {οίχατσµα, "50 
Ῥηϊποῖιρίρις. ασοσγάοίππα Αππα 
οι Οαἱαρμα, Γποίπι οδί νοτΏιπα 
4οἳ «προ Τομαπποη Ζαε]ανίας 
ΒΙαπα ἵπ ἀθβοτίο, ὃ 1.) οί 
γοπῖί ἵπ ΟΠΊΠΕΙΗ ΥΟΡΙΟΠΕΠΙ ΤΟΓ- 
ἀαπῖς Ῥταθάίσαης5 Ῥαριίρπιαπαι 
ῬασπίζοπιΙας 1π ΤΕΠΙΙΡΣΙΟΠΟΤΗ 
Ῥεσςῦ αἴογαπα, 3 ἶοις ορια 
οδί ἵπ Πῦγο ΞΟΓΠΙΟΠΊΠΙ Ἰδαίαο 
Ῥτορλοίαο, Ὑ οκ σ]απιαπίῖς, ΤΠ 
ἀοβοτίο Ῥαγαίο γἶαπι 4 οπη]ηῖ, 
τοσίαδ {[ποῖίο βοπίας οἴιςδ: 
5 οπιπίς γα]ῖς Ἱπιρ]ερίίατ ο 
οπιπῖ5 πποἩς εὐ οο]115 Ππα]]α- 
γήύας, οἱ εταπί Ῥτανα Τη Φῑτεσία 
οἳ αδροτα ἵπ γίης Ῥίαπας, ὃ 6 
γἰὰοὺ]έ οπηπίς οπγο 5α]πίανο ἀεῖ. 
1 4,5.) Ῥϊεσυαί οἵϱο αἆ έατρας 

ή 
επι 

1. δε] οπι. ΧΗΚΣ (πάάα.) Ατπ Οτίᾳ. 

1η. ΠΠ. 9565. 9570. Ες. .Τ. 9051. 9981. 

4986, | Όοπωα, ΜΒΕ, τα]. Τα. 9ΥΤΣ. 

Ου. Ρεἱ. 
--πεντεδεκατῳ .. 
----Καισαρος] αάᾶ. Λυγουστου Χ. | Οοπ- 

σα, Ογίᾳ. Ππί. ως. 

--- ἡγεμονευοντος ΑΡΟ. τα]. Ῥγτγ.ΟΥί οἱ. 

δεΗε]. Ένας. Ὦ.Β. 9984. |. επιτροπευ- 

οντος ΤὮ. Εις. Τ.Ε. 9654. 4959, (ρτο- 

ουναπίο Τατ.) 

---- τετραρχουντος {6γ. (δἱίο 9γτ.Ηο]πης. 

6γαεεὸ.) Ες. Ὦ.Π. 9658. | τετρααρ. Ο. 
{εν. (ΤΕΤΡΛΑΡΧΗΕ (εν. Μεπιρῃ.) 

---και τετρ. της Ταλ.] οπ. Ὁ γ. | ΟΌοπ- 

αα, ΟΤἱᾳ. Ιπι. 11. 955. Ἔης. .Τ. 9653, 

---της Γαλ. Ἡρωδ. Β0],δίο, τε]. Οτίᾳ. Ιπί. 
11. Ες.ὮὈ.Ε. 9654. Ἡρωδ.της Γαλ. ΔΙ. 

---Ἱτουραιας] Ἱάππηπεαο Μεπιρῃ. Ἠ7. εί 

Μ5. | (τετ. τ. Ίτουρ. δὶς Ὦ (γ.) 

---και τετραχονιτιδος Ἰ. ο. (Μεπιρῃ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΤΗς.) 

---Αβιληνης Ἀντ.βεί. Ατπι Ἔας. Τ.Ε. 

(Αβειληνης ΑΒ. οίἩ.) | Αβιλώης ο 

ΑΜΥ. γπϊς. οἳ- ἈΒγτΗςε] πρ... 

 Μοπιρὰ, |. Αβιλλιανης ὮἨ. α.ὐ.(ο.)/. 

(09 1. Αβιλλινης 3. |. Βαυίαπες 
Αι. [τοτε] (της Λβιληνς τε 

1. οἱ 5πρτα ΠΠ. -η- αἳ -τραρχουντος αἲ 
Ίρεα Ῥεῖηια τησ τας γ1ᾷ.) 

2. επι ΑΒΟΡΙΙΧΔ. 1. 55. 69. ΤάΗΚΜ 

ΤΙ ΡΌΝΥΤΓΑΛ. Εις. Ώ.Β. 9654. 9984, | 
1:επ᾽ ς.. 

9. αρχιερεως ΑΡΒΟΡΙ/ΣΔ. 1. 35. 69, Ἐ 

Έ Η/Μ. αΠΚΜΒΌΥΓΛΑ. ᾖ.ε, 1. Ες. 

Ὦ.Ε. 5. |. Ταρχιερεων σ. Οτίᾳ. Ππί. 

11, 9σΤ5, (Τα) ΜοιπρΗ. (οίμ. 

-- Αννα] Ανα Ἡ. 
-- Καιαφα ΑΡΤΙΔ. το]. πι Ει]ά. Μεπιρῃ. 

Έως. Τ.Π. δἱ. (Καηαφα Ἰ.ο. Καιαφα 

ΒΥ. Πσ].της. (γαεεὸ.) | Καια ΟΕ. 
γπ]ς. ΟΙ. α.νοί. Ονίᾳ. πι, ΠΠ. 9575. 

(6αρμα ει) 

---θεου] κυριου Ὑπ]ς. ο. Οἶσπι. 407. Οτίᾳ. 

τπι, ΠΠ. |. Οοπία, Ογίᾳ. ΠΠ. 90Τ5. (ο 561.) 

Ίν. 1275. Ες. Ὦ.Β.. 4385. 

---επι (επι. 407. Εις. Τ.Ε. 4285. 

Ίν. / προς Δ. Ονίᾳ. ΠΠ. 

--Ζαχαρ.] Τρτασπι,. του ο. 15. 69. α. 

Έις. Τ.0. { οπι. ΑΒΟΡΙ/ΝΔ. 95. ΕΕἩ 

ΚΜΡΠΥΓΛ. Οἶεπι. 407. ΟΥΙφ.1ν. 1975. 
| αἀά. “οἱ ργαεΙοαρας””. ου. Ὀστ.ονί. 

(οπι. 1Π Ὑ6γ. 504. κήρυσσων εἰ και ηλ- 

θεν.) 

8. πασαν] Ταᾶᾶ.την 5. ΟΥ. το]. Μεπιρῃ. 
Ἔις, Ὦ.Ε. 4285, (µ. 989.) |. οπ. ΑΡΙ.. 

Ονίᾳ. ΠΠ. 7190. 9671, (ο 5ομεᾶ. τ, εί 

Οοπι»,) 1ν. 1275, 

---εις αφ. ἁμαρτ. Υαἱρ. ο.ει]. Ονἱᾳ. ΠΠ. ϊγ. 

Έλις. .Τ.. | οπι. α.δ.[]-1. 

4. ὡς ΑΡΕΏΌ. να]. Ογίᾳ. ἵν. 197 

ο. Εως, Γ.Ε. 4285. 
--βιβλῳ ΔΟΡ. τε]. Ορ. ἵν. Ες. .10. 

| βιβλιῳ Β. Ἰαἀάᾷ. των 1" αἱ ιά. 

Ι(βιβλῳ λογων] Ρτορπειία Ἀγτ.οσε.) 

--- προφητου] Τα44. λεγοντος 5. ΑΟ. 

Οτίᾳ. 

ο. | καθως 

4. κυριου] Ρίο. του Α. 

---αυτου ΑΒΟ. τα]. 

88. τε]. {; Ἁγιν.Ρ5ε.δεΗςσ]. ἄοἴἩ. 9. 
[ οπι. ΒΡΙΙΔ. 1. (μα) Άντον. 

Μεπιρῃ. Αππιι Ογίφ.ῖν. Ες. Ὀ.Ε. 

|. Οοπία, Β06 
Τις. Τ.Ε. 

ΒΥγ.Ηο]. νν. Ονίσ. 

Ίν. εἰς ἀῑδονίο ποπ τοῦ θεοῦ ἡμῶν. | 

ὑμων Ὦ ἄγ. | Όεο πορίχο Ἀγτγ.Ονί.δς 
Ῥει. Ὠεῖ ποσιῖ τεμ. 184. 

Τ. το]. ΟΥγίᾳ.ῖν. 

δ. φαραξ ΑΙΧΧΗ. 
---ευθειας ΒΡ(Ρ.Ξ. Υα1ς. α.δ.οι[]:σ'. Αππι. 

1τεπ. 184. εαα. ΟΥγίᾳ. ἵν. 1913. μετὰ τοῦ 

ἀντὶ ἐνικοῦ, εἰς εὐθεῖαν, πεποιηκέναι 

πληθυντικόν, εὐθείας. Οτίᾳ. ἵν. 19Τ6. 
ορίᾳ. Ππί. ΠΠ. 9583. Τν. 6955. { Τευθειαν 

σ, ΑΟ, τα]. αι. Ῥνττ Οτι δῬει. (οί. 

«Σαι.) Ίγεπ. 184. οἷα. ΟΡί. ἵν. 1185. 

εἰς 1π ο. 

« νογ. εἷο ἵπ Βγγ.ΟΣέ, Ἐν τονο]αὈ]έατ σ]ο- 

τῖα Γοππϊπϊ, οἱ ν]ά εΡῖί οατη 5η] οπιπῖς 

απο, θπἷα ο8 Γοππί Ἰοσπέαπι ον. Ἐκ 

Ἡρα]. κ]. 5. 

--τουθεου ΑΒΟ. το]. Ίπεπ. 184. ΟΥνίσ. Π. 

ρἩ 

6981, 8125, Ἱν. 127415 Ἱπ Ῥτου. αρ. Μαϊ 

Ρ.48.. Οτίᾳ. Ιπι Π1, 9984. ἵν. 6943. 4961. 

ΠΠ], 1143. |] κυριου Ὦ. «δι. 

γουν ΑΒΟ.τε]. (Τα ς.) Ἀγτ.Ησ]. Μεπιρῃ. 

ο. |. δε Ὦ. 1. 69. εἰ]. Μεπρ]μ.ΜΕ. 

αοιᾖ, |. οἱ (απίς) Ἁγτν οτί δεί. Αππις 

41. 

9. Οαἴρμα 6ἱ. {[ τετουπα ἀοταϊπϊ 6. 
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ΑΒ690. 
1(Ξ)ΣΔ. 
1. 98. 69. 

ΕΕΙΕΕΗΚΗΡΟΙΝΓ 

8. ἀξίους καρποὺς 

τῷ ᾿Αβραάμ. 
. / - 

τῶν δένδρων κεῖται: 
ΑΝ Ν / 

καρπον καλὸν ἐκκοπτεται 
10 Ν 3 ’ 9 ε 

Καὶ ἐπηρώτων αὖὐτον οἱ 
4 / / 

Γποιησωμεν ; 

μελλούσης ὀργῆς: 

11 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 

ρευοµένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ. Γεννή- 
µατα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 

ὃ ποιῄσατε οὖν καρποὺς. ἀξίους 
Ξ τῆς μετανοίαν"ἳ καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν. ἐν ἑαυτοῖς, 

Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

δύναται ὁ θεὺς - τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα 
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν 

οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν 
καὶ εἰ πῦρ βάλλεται. 
ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν 

ἀποκριθεὶς δὲ ἆ ἔλεγεν' αὐτοῖς, Ὁ 
ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, ' καὶ ὁ ἔχων 

πᾶν 

΄ / 

Βρώµματα ὁμοίως ποιείτω. 
5 Δ Ν [ον ο Ν 

168 1" Ἠλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ 
Ν ει) / / / 

πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί 
[ὸ Ν 5 Ν ᾿ / Ν / Ν Ν 

ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, ΝΠηδεν πλεον παρα το 

Ἕ κο / 
ειπαν 

15 

7. οχλοις ΟΥίᾳ. ἵν. 1983. ἀϊδοτίὸ. | οπη. 1. 
--βαπτισθηναι ὑπ αυτου] “απ οι.” 

ἑαπίαπι Ἀγτιοσί (απ ουσ Ῥαρσατί 

Βγτ. εί.) 

-- ὑπ (Τιαυει) Ἀγτ.Ησο], 

ενωπιον Ὦ. ὀ.ο.ἰ. 

Ογίᾳ. Τν. 1283. | 

---γένηματα Χ. 

-- ὑμιν] απίο ὑπεδειξεν ὮΛ. | Οοπίτα, 

Ές. Ὁ.Ε.. 4981. ἵπ Ἐ5. 9880, 
8. καρπους αξιους ΔΟΞ. το]. (1μα{.) Ρίαγ. 

Ἁγιτ.Οτέ,Ρεί.δς Πο]απρ. Απη Οτίᾳ. Ιπι. 
1], 9595.4. 9005, Ες. Ὦ.Ε.. ἵπ Ῥ6. αξιους 

καρπους ἙῬ. Οτίᾳ. ἵν. 1980,(ἀϊκεγίο πλη- 

θυντικῶς.) | καρπον αξιον Ὦ. ο. Ἀγτ. 

Ἠσο].ικι. Μεπιρῃ. ἄοιμ. «ια. (νιᾶ. 

Μαέ. Η1. 8). 
--αρξησθε Ονίᾳ. Π. 1455. (1ν. 1985, ᾱἷ- 

ςετ/ε) 2723. Ονίᾳ. Ππί. η. 9σ93-ε. 9605, | 

ὃοξητε Ἱ,. (2ἱ1.) νῖα. Μαΐε, ΠΠ. 9. | 
ὃοξησθε Τ εἷο.(Λ αρ. 110) 

--- εν ἕαυτοις {. Ἀγιν.Εεε.δΗσ]. Οτίᾳ. ΠΠ. 

Ίν. 1985, | οτι, Ἰμαύ. Ἀγτ.ονί  Αιπῃ. 

Ογίᾳ. ἵν. 97983. | αυτοις ὮΧαΡ. «δί1. | 

εν αυτοις 1,, 

--πατερα] Ῥγαοπῃ. ὅτι Τι 38. γιτ.ΟΥΙ. 
Ῥει, δΗο].Ἡ Αιπ. Οτίᾳ. Π1. ἵν. 9194. 

---εχωμεν Χ. 

9, ηδη δε] εἰ οεσο ΒΥΓ.Ο1Μ. 

Ἁγτγ. Ῥεί,δ Πο]. Άιπῃ. 
Π1, 9594, 9600. 

--δεκαι ΑΡΟ. το]. ο. Ἀγτ.Ησ]. (αποπῖαπι 
Ίππα 4081.) { οπι. και Ὦ. (Τμ) Ῥγτν. 

ΟτίδῬεί. Μεπιρῃ. οί, Ατη. 

Ππι. 1. θἱ5, (νιὰ, Μαιιι 11. 10). 
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οσσο απιίαπι. 

οσο Ογίᾳ. Ιπί. 

Ογσ. 

Ἆ (/ ” 

Ἱποιησωμεν 5 

ΠΠ. 8. 

απαο οκίοβαπε τί Ὀαρ[ϊζατοπίπς 
αὖ 1ρδο, ἀεπῖπιῖπα, γΙρεταγαπΙ, 
απῖς οριεπάῖτ γουῖς ἴπσεγο ἃ 
νοπέήτα Ίτα ὃἘαοϊο οΓσο 
Εποῖιις ἀῑσπος ραεπ]τοπίίαο, οἳ 
πο εοορογ]εῖς ἀἴσετο, Ῥαΐγοπα 
Ἱπαβοππις ΑΡταμαπα: ἀῑσο οπῖπα 
γουῖ5 απ]ᾳ Ῥοΐαςέ ἀοιις ἆ9 Ἱαρί- 
ἀἴνιις 1οεῖς εσοϊίατο Η]ο5 ΑΌγα- 
Ἠπο, Ὁ Ταπι οπίπι εεοιτῖς αἆ 
ταθίσεπι ατΌογιπῃ Ῥοδίία οδί: 
οπηπ]5 6Υ5Ο ΠΡΟΣ ΠΟΠ. [80ἴ6Π8 
Αποαπι  εχοϊδ αγ ο [Ππ] 
Ίσπεπι πηµάταν, ο 109) Τί 
Ιπιειτοσαθαπί ουσ πτραο ἀἷ- 
σθηίσΒ, Οπ]ά εγσο Γαοίετηιις 
11 Ἡοδροπάσπς απίοπι ἀῑσοραί 
1115, Οµαἱ Παδεί ἆπας (ππίσας 
ἀεί ποπ Παβοπίϊ, οἳ αά Ἰαδεί 
εσας 5ἰπιϊ]ίος {ποίας. 

11 Ὑοπεταπί απίοπι οἱ ρηδ]]- 
σαπί αἱ Ῥαρισατοπίατ, 6ί ἀἶχο- 
ταπί αἆ Ίλαπι, Μασιείον, απϊά 
{ποϊοπιιςὸ 1 Αι 1ο ἀῑχιι αἆ 
605, ΝΙΙΙ απιρ]ίας απαπα οοἩπ- 

9. ουν ΟΥίᾳ. ἵν. 1983. 1993.| δε ο. Μεπιρῃ. 
Γοπι. ὐ. Ατπ, 

--- δενδρον Ίπεπ. Ογίφ.Ἱν. δἱ. | οπι. Δ. 
--καρπον καλον ας. ΟΙ. ὅ.οιει[ισὶ. 

Μοπαρι. «δι, Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ, 9695. 9600, 
Ι καρπους καλους Ὦ. Ἀνττ.Οτί,δεῬει. 

{ καρπον ἰππίιπα Απ Γμἰα. Γον. Ρε. 

α.[. Ιτεπ.»Τ9.ΜΞΕ. Οτίᾳ.ῖν. 1984. 1993. 
τὸ μὲν γὰρ μὴ ἔχον καρπὸν οὐδὲ καλὸν 

ἔχει καρπόν. Οτίᾳ. ἵν. 1983, 

--πυρ Οπίφ. ἵν. δὶς. | Ῥταθπι, το 69. 

10. επηρωτων Υμἱρ. αι. Ἁγιτ.ον.Ε8ί.δς 

Ἠσε]. (-του Χ. -τουν 1. 69.) | 

-τησαν Ὦ. ὐ.οιε []. 
-- λεγοντες] οπι. Ἀγτ.Οτί. 

- ουν Υιὶς. α.ῇ.α. Ἀψττ.Ε5εδς Πε]. 
Μεπιρ],εᾶ, (οἱμ.) Απ. | οπι. Τ. 

ὅ.ο.ε. Ἀγν.Οτί. Μεπιρμ.ΜΒ. πι, Οτίᾳ. 

ἀπ. 1. 9605. 
--- ποιήσωµεν ΑΒΟΡΙΙΧΔ. 95. 69. ΕἩΗ 

ΜΒΝΥΓΛ. ἄοιἩ, 4ίΗ. | Τ-σομεν ς.. Ι. 

ακῦὈ. Ἱναυς. Οτίᾳ. Ιπέ. ΠΠ. ᾖ[αζά. ἵνα 

σωθωμεν Ὦ. (0.9).[.) Ἀγτ.Ονί. | Όοπαα, 

τα]. Ογίᾳ. Ιπι. 
11. αποκριθεις δε] οπι. Ῥγτ.οτί, | ὁ δε 

αποκριθεις Ὁ. 

-- ελεγεν ΒΟ"1,Χ. 1. 99. 69. Υμ]ς. ο,/:. 

| Ίλεγει 5. ΑΟ. τε]. (ἀῑκΙί α.ὐ.ειϱ.. 

Ῥγτν.ΟΥΙ. εί, ὃς Πο]. οί.) 
--- µεταδοτω τῳ] µεταδωτο Τὰ | µεταδό 

τῶ Ἰ. | µεταδωτω τω Ὁ. (4ει ππαπι 

οκ αἵς Ὀνν.Οτ{.) 
19. τελωναι] αΠ. ὑμοιως Ὦ. α. | Οοπίτα, 

Ονίφ. ἴπι. ΠΠ. 9294, 9605, 

19. βαπτισθηναι] αἀά. ὑπ αυτου ΟΧΙ. 

Ἀντ,Ης].Τ. Μεπιρῃμ. Μας. Οτίᾳ. Ιπί. 

1, 9595, 9605, |. Οοπίτα, ΑΡΒΕ. τε]. νν. 
το]. 

--- και] 8αρτα 86Υ. 693, 

--- ειπαν 0Ο). | Τειπον 5. ΔΒΟ5, τε]. 
--- διδασκαλε] οπι. Ὀντ.Οτί. 

-- ποιησωµεν ΑΒΟΡΤΙΞΧΔ. 58. 69. ΕΗ 

ΚΜΝΥΓΛ. αοιμ. 2941. ] -σομεν ς. 1. 

αὖ. Τα. (239.) |αἀἀ. ἵνα σωθωµεν Ὦ. 

19. ὁ δε οτι. ΒΥΤ.ΟΤΙ. 

-- προς αυτους Υαἱσ. ο... 

(α.)ε.. (οσα. ὂ.[:) 
-- μηδεν] µηθεν ΑΔ. 

--- πλεον ΔΒΓ). τε]. | πλειον Ο. | οπι. Υ. 

| αάά. πρασσετε Ὦ. δὶο οἱ οπι. Ροδὲ 

ὑμιν α.ὐιοιε[].α.. «39, |. Ίταεπι. Ἰα. 

Ῥγτγ.Οτί.(οπη. Ροδίοα) ὃς Ῥεί. | ποῃ µα- 
Ῥεπέ το]. Ὑμ]ς. . Ἀγτ.Πς]. 

--- το] οτι. 13. 

-- πρασσετε ΑΒ(Ο). τε]. Ὑπ]ς. . Ἀντ. 

Ἠσο]. νν. (παρασσετε 0.) | οπι, ᾖῖο 

αιε.). Ἀγτ.ονί, «Βίµ, ]. πρασσειν Τ. 

Βυγ,Ῥαέ, γ]ά. 5πρτα (14. Ῥοδῦ πλεον 

Οἶσπι. 806.) 
14. επηρωτων ΑΡΙ.Ξ(Σ). το]. Ὑπ]σ. α.ο. 

ο. Ἀγιτιοτί,Ῥεί,δ.Ης]. (-τουν Χ.) | -τη- 
σαν ΟΡ. ὐ.οιῇ-ο. 

--- δε] οτι. Ο. Ε[ᾶ, 

-- αυτον] οπη. Τ). ο. 

| αυτοις Ὦ. 

8, απία Ῥοΐονς οδὲ Οἱ, | 9. Εππούαπα Ῥοπατα 
Οἱ. { εκοἰἀσίιαν ϱἸ. [ οπι, π πι | παϊθίοίασ Οἱ. 
15. Ύπαπα ααοα σοµδέ. Οἱ. 



τον -- 

ἑ . 

1. 168. 
ας, α. 0.ο. 

γι. (6.) Ῥ. Ἡ. 
ΜΕΠΙΡΗ. 

οἱ, Αυπιι 5. / 
14, ποιήσωμεν ἡμεῖς; 9 

μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ 

ὑμῶν. 

19 1 Προσδοκῶντος δὲ 

α 
16. λέγων πᾶσιν ὁ 

Ἰωάν. 

3 5υν. 06, 

διατεταγµένον ὑμῖν πράσσετε. 
τὸν καὶ στρατευόµενοι λέγοντες, Ἰ Τί ποιήσομεν καὶ 

καὶ εἶπεν ἵ αὐτοῖς, Νηδένα διασείσητε 
ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις 

ι τήν / [ή / Αν Ν 3/ ς / 

Ίωανου, µή ποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστος, 
α / . Ν Ν σσ 

ἅπασιν λέγων, Εγω µεν ὕδατι 
λ / / ο 

ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερος µου, οὗ 

- ὮἎπσ / /“ 
νατο ὁ ἵ Ἰωάνης 

/ « - ᾳ 

βαπτίζω ὑμᾶς" 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 
4 ’ λ . 

ἐπηρώτων δὲ αὐ- 

τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζο- 
/ ΄ - ω) - 

6 µένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ ὃ τοῦ ών 
 ἀπεκρί- 

Βμπίαπι οδὲ νουῖς Γποαῖς. 
1) Τπ{ογγοσαῦαπέ απίοπα οσα οἱ 
πα]] (ος ἀῑσσπίος. ΟΙ] [αοϊοτηβ 
οἱ ποβ». Ἐν αἲς 1115, Νοππῖποπα 
οοπομθ]αίῖς ποιο οπ]απηπίατη 
Γαοἱα[]ς, οἳ οοπίσπ{ί ορίοίο ι- 
Ρος 118 γορίτῖς. 

15 Ἐκ]ιειππαπίο απίοπ Ῥορι]ο 
οἳ οοσιαπ δις οπιπΙρις. ἵπ 
οοτ(ρς 5πς 4ο Τομαππο, ης 
{ογίο Ίρ5ο 55ος Ογῖκίαις, 15 «0, 
19) τοκροπα1ς Ίομαηπος ἀΐσσπς 
οπιπΙρις, Ἠσο απἶάετῃ ατα 
Ῥαρίίσο γο: νοπ]εί αππ{θιη [οΥ- 
Που τηο, οπῖαςδ πο 5απ1 4ἱρπιαβ 
βο]νογο οοιγ]σΊαπα οπ]οἶαπιθη[ο- 3 αι ε Ν ω ΔΝ [ / . (ς / 

ουκ ειμι ικανος λῦσαι τον ιµαντα των ὑποδημάτων ΥΙΠά 6118, Ίρ8ο νο Ῥαρισαδῖς 

ἵπ Ερίτία δαποίο εί 1σπῖ: τα), ) - .. ν ε . / . / « / Ν 

αυτου” ουπος ος βαπτιίσει εν ώς τα Κάῑ 5) ομΊπς γοπβ]αῦναπι ἵπ. παπι 

ια πυρί πό 

17. διακαθᾶραι 
(οτη. καὶ) 

” / 

ἀσβεστῳ. 

οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακα- 
θαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σίτον εἰς 
τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ν΄ Μωα εᾶσπι οἳ αἶα οκ- 

15 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλών 

14. λεγοντες] αάά. αυτῳ Ἀντ.Οτί. 
--- τιποιησ. απίο και ἡἥμεις ΒΟ 15. 1. 69. 

γπ]σ. ὁ.ο-ιί. Ῥγτν ΟΥ 0.δε Ἐδί. | Ἔροςί 

5. Α.Οδ. τε]. α. γτ.Ηε]. Μεπιρη. 

ἄοιμ. Απτη. «11. Ἰοπι. και ἥμεις Ὦ. 

--- ποιησοµεν ΑΡ. Μαι 1. ακὈ. Τι. 

{ ποιησωµεν Ἑ.Βει.ΟΏ]ωΞ ΝΔ. 98. 69. 

ἘΠΜΥΤΓΛ. ἄοΐμ. 41. (28,) |αἀᾶᾶ. 
ἵνα σωθωµεν Ὦ. 

--- και ειπεν (Τμαῦ0.) Ἀγτ.Ησ]. Μοπιρ].εᾷ. 

τε]. | οπῃ. και ὁ. Ἁγτν.Οτή.δεἘεί, Μοπιρη. 

ΜΒ. | ὁ δε Ὦ. ο. 
--- αυτοις ΒΟ"ΡΙ.5. 1. 985. Υπ]. α.ῦ.ο.ο. 

ΕΙ. | Ίπρος αυτους 5. ΑΟἨ. τε]. | αάᾷ. 

µήδενα αδικήησητε Λ. 

--- μηδε] µήδενα Ἡ. Ῥντν.οτὲ,δεῬεί.(οίνα, 

Ἠσο].) 

16. προσὺ. δε....π. τ- Ἰωαννου] ο Ποπηῖ- 

πος (αἱ ]απα απάἰεραπέ οορἹαραπέ ἴη- 

{ου 5ο οἱ ἀἰοσθαπί Ῥγτ.Ονῖ, 

--- του λαω Δ. 

--- περιτου Ἰωαν.] οπη. ΒΥτ.Ονί. (5αργα). 

[Ροβΐ του λαου 3Υτ.ΕΡ5ί. [οπι.του Ὦ5. 

1. 69. Έως. ΤΠεορΙ. 140. |. Οοπίτα, 

Ονίᾳ. ἵν. 1993, 
-- µη ποτε ΟΥίφ.ῖν. Ἔιδ. ΤπεορΗ. | µη- 
πα 

---ειη Ονἰφ.ῖν. Ένς. ΤΙΕΟΡΗ. | ει Τ,, 69. 

16. απεκρινατο ὁ Ίωανης ἁπασιν λεγων 

ΑΟ(Ξ)Δ. τε]. (α.) Ἀστ.Ησ]. ἄοἰμ. (οπι. 

ἁπασιν Γή.) (οτι. ὁ απίο Ίωαν. 6). Ὦ, 

οπι. ὁ Τωαννης α.δ.ῖ. Ἀγτ.Ονέ, Αππι) 
}. απεκρ. λεγων πασιν ὁ Ἰωαν. Ῥ. ο. 

Οτίᾳ. ἵν. 1934. |. απεκρ. πασιν λεγων ὁ 

-- µου] εµου Ο. 

Ίωαν. 1. | απεκρ. ὁ Τωαν. λεγων πασιν 
Ί (απασιν".) ὙΥμὶσ. (0.0 (αΕ1.) 

[ο.] | απεκρ. ἁπασιν ὁ ΤἸωανν. λεγων 

Χ.(1.) 98. Μεπιρῃ. (πασιν 5. 1. 3. 

ποπ .) | οπι. ἁπ. λεγ. Ἔιςδ. ΤΠεορΙ. 

140. | επιγνους τα γοήηματα αυτων 

ειπεν Ὀ. | ἀῑκίι 1] (απίωπι Ἀγτ.οτί. 
| τεδροπα1έ «οπαππος εἰ ἀῑκιί 1]ῇς 877. 

Τει. 
16. μεν ὑδατι βαπτιζω ὑμας Ὑιὶς. 

Ῥγγχ.Ηε]. 31. ΟΥγίᾳ. ἵν. 1955. (ὗδ. Ῥοβέ 

ὑμας Ἀγιν.Οχί.δε Ῥεί. Μοππρα. «οί, 

Οτίᾳ. Ππί. 1. 9613353) |. μας βαπτιζω 

εν ὑδατι Ὁ. 1. 69. ε.(/:) | µεν ὑμας ὑδ. 
βαπτ. Ες. Τ.Ε. 4984. [α.ὐ.ο.] |αἀά. 

εις µετανοιαν ΟΡ. α.δ.οι(ε.) ο... Ἀγν. 
Ἠα].πις. Μ5. (νἷά, Μαϊ Πἱ, 11.) | 

Οοπµα, ΑΒΙ.. τε]. Υαὶρ. ο. οι. 
νν. Ο,ἱᾳ. ϊγ. 1993. 1950, ἀἰφεγίὸ,. Ογίᾳ. 

1πέ. ΠΠ. Έως. Ὦ.Β. μόνος Ματθαῖος 

τούτῳ προσέθηκε τὀ, Βίς µετάνοιαν 

Ογίσ. ἵν. 1980, 
--- ερχεται δε ὁ ΑΡΟ. τα]. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1993. 

Ἔς. Ὀ.Ε). | ὁ δε ερχοµενος Ὦ. {. Οτίᾳ, 

ἵν. Εις. Ὀ.Β. οτι. δε ὓ. 
| αάᾶ. εστιν Ὁ. 1. | απάᾶ. 

ὀπισω µου Ἱ,. Εις. Τ.Ε. | αάά. 14. Ρο5ῦ 

ερχ. δε Βγτ.βδί.ἴπαρχ. (ΟΥἱᾳ. Ιπέ. ΠΠ. 
961.) | ποι Ἠαροπε το]. Ὦγτ.Ε5Μ.ΜΝ, 

Ογίᾳ. 1ν. 
-- ἵκανος] πᾶᾶ. κυψας 69. Μ. (νι. Μαν. 

1,7.) |. Οοπίτα, Ογίᾳ. ἵν. 1923. 1955. αἷ- 

δετίθ, 

-- των ὑποδηματων ΟΥ. ϊν. 1955. 1864. 

τν Η. 

αἵας, εί ριγραὈΙέ αὔθαπΙ 8ΗΙΒΠΗ, 
εἴ οοπργοεσαΡ]Ώ (1ο 1π ἨοΥ- 
ΤΟΙΠΙ ΔΗΝΠΗ, Ῥαϊθας απίοτη 
οοπυιτοῦ Ισπῖ Ἰποκιϊπσιϊυῆῇ, 

αἰφενίο. | του ὑποδηματος Ὦ. Ἀγν.Πς]. 

Μεπιρῃ, Οἶεπι. 6Τ9.(5εἆ νιά. 941.) νιᾶ. 

1ο]. 1.28. (οα]εεαπιοπία Ῥογίανο α.ὐ,[]. 

1. Αππι. αξιος τα ὑποδηματα βαστα- 

σαι Ἔνς. Ὦ.Ε. | Οοπίτα, Υμὶρ. ο. 

6ι/:) 
16.αυτου Υα1ρ. 

οπι. Ὦ. α.ὐι[-. 

αυτων οἵο Λ. 

17. και διακαθαριει ΑΤ. το]. νν. Ίγοπ. (αγ. 

(αρ. ΕρίρΗ.) 17. νι. Ογίφ. Ιπι. ΠΠ. 9591, 
96850. (γία. Μαΐτ. Π1. 19.) | διακαθαραι 

Ῥ. (α.)(ε.) Μειπρῃ. Αντι. Ἴγοι. Γ/αί. | 

τὸ γὰρ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τοῦ 

διακαθᾶραι τὴν ἅλω: καὶ συνάξει τὸν 

σῖτον κ.τ.λ. Πεταεί. αρ. Οἶσπ. Ῥο. 5. 
905. ο Μα, οἱ Ίωμπο. πί γἱά. | και καθα- 

ριει Λεία, 
--- ἁλωνα] ανωλα 69. 

--- συναξει Ίγεπ. Ἠεταεί. αρ. Οἱωπ. Οἱ. 
Τπί, 1Π. (Ρροβέ σιτον Ὦ. Ἀντ.Ρεῦ.) | συ- 

ναγαγειν Ἑ. 6. Αππιι γιὰ. 5.ρτα. 
--- σιτον] Ῥταετη. µεν Ὦ. 69. Ἐ6Λ. | 

Οοπίσα, Ίγεπ. Ογίᾳ. πι. ΠΠ. 

-- την οἱ αυτου 20. ΑΡΟ. θ99ἱο, τε]. 

Μοπιρ].,Θεμνν, τε]. Ίτεπ. ΟΥγίᾳ. Ιπι, ΠΠ]. 

9650, |. οπι. Ὦ. Ογίᾳ. ἴπί. ΠΠ, 959:. 
Μεπιρῃ, Ἠ.δς ΜΑ. 

ο... ΟΥγίᾳ. ἵν. 1953. | 
ΔΠΠ, Ένας. Ὦ.Β. | 

--- αβεστῳ Β3Π]. 
18. ἑτερα] αλλα. 69. ἐαΐ. (οοῦΥ. Τη.) 

--- παρακαλων] παραινων Ὦ. 

1Τ. Ῥατσανίς πα. 
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ΑΕΡ(Ο95. ιβ 
ποπ. 
1. 99. 09. 

Ἐ(ΡαΗΕΝΡΟΝΕ 
Ἅ, γυναικὸς 

κΜαίΐ.14: 3- 
Μαν. 6:17. 

90. Γκαὶ] κατεκλ. 

{5 φυλακῃ.Ἱ 

1] Μαι. 9: 13-17. α 
ΙΝίαυ. 1: ο-τι. 

Τε 

εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. η 
τράρχης ἐλεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ περὶ “Ἡρωδιάδον τῆς {δίγαγο]α. οππι οογιροτοδίιιγ 8 

. 

ἐποίησεν πονηρῶν ὁ 
Αα. - Ν / 

τοῦτο Ἕ πᾶσιν καὶ κατέκλεισεν τὸν 

τὸν λαόν,ν Ἱ καὶ 

Ἱο ευχοµένου ἀνεφχθη ναι τὸν οὐρανόν, 

βῆναι τὸ πνεύμα τὸ ἅγιον σωµατικῷ εἴδει 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΕΚΑΝ. 

Ἡρώδης, 

ο θι '᾿Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα 

99 

ΠΠ. 19. 

19 κ ὁ δὲ ᾿Ἡρώδης ὁ τε- Ἰογίαης οναπσο]σαυαί Ῥορι- 
Ίάπας 19 43,3.) Ἠοτοᾶες απίσπι 

11ο ἆθ Ηογοδιαᾶο πχονο βα18 ε 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ὑπερὶ πάντων ὧν 1, οἱ 4ος οπιπΙῦια5 ππα]5 4παο 

“αορίν α καὶ {οοῖς Ἠεγοᾶςς, 

} Ἰωάνην ἐν 

30 αάῑσσῖε οἱ ου 
5αργα οπιπῖα εἰ Ἰπο]αδίς 1ο- 

Ἐ. Ἱαπποι ἵπ 6πγ6σΓο. 

2. 15, 1.) Ἐαοίαπα οδί απίσπι 
ουπι Ῥαριϊσατοίισ οπιηῖς Ῥοριι- 

Ἰησοῦ. βαπτισθέντον καὶ προσ- Ί15, ο Ίο Ραριϊπαϊο εἰ ογαηίθ 
ΔΝ 

και 
αροτίαπα ο5υ σασ]απῃ, 3” οἱ ἀο- 

κατα εεοπάᾶ1ῖ ερὶγί[ι5 βαποία5 οοΓρο- 
χα] βρεοῖο εἶοπί σο]ηπιῦα ΤΠ 
1ρ81Π, εἴ νοχ ἆο οπε]ο [ποῖα { ὡς. 

περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φΦωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γε- 

19. τετραρχης] τετρααρχης Ο. Μεπιρῃ. 

-- ὑπ αυτου] ὑπο Ἰωαννου ΤἘΜ.Πιϱ.ΤΥ. 
Ἁντ.ρῬαίι, Μεπιρα. | Οοπμα, Γιο 

205. 

---του αδελ.] Τριασπι. Φιλιππου 5. Α. 

ΟΣ. 55. Ι. γι, Ῥει.δΗοΙ. Μεπιρῃ. 

ΑππιιΜΡΡ, ι, | οτη. Ῥ. Ρο. Μαι ὉἨ, 

Ξδ. 1. 69. ἘΡαάΗΜΡΟΌΝΥΓΑΛ. Ταίΐ. 
ἄοιἩ, Αππιιοᾶ,. {ιοί[. 905. 

--- ὁ Ἡρ.] οπι. Θγτ. οί, οι. | οπι. ὁ Χ. 
90. και 1ο. Ὑπ]ο, ο-οι: | οτι. Ὦ. Βε].(5εᾶ 

Ἠαβοί αρ. αἱ εἰ Τοἶπ.) α.ὐ.Ι. [ιού 

205. 

--- και κατεκλεισεν] οπι. και Ῥ (αρ. Γετοεί- 

Ἰοπίιπι) Ξι. ὁ.ε. μς. Π.Ε). ΠΠ 94(111). 

ΓΟοπία, ΑΟ. να]. {οί | ενεκλισε Ὁ. 

--- φυλακφ] }ρταση, τῃ σ. ΑΟ. τα]. | 

οπι. ΒΡΙΩΞ.1.ΙΜΛ. ἀοίμ. Ανπιι Ες. 
Ἠ.Β. 

91. δε] οπι, 69. 

---- ανεφῳχθηναι] ανοιχθηναι Ὦ. 

99. σωµατικῳ] -κως ΑΝ. 

-- ὡς ΒΡΙ,. 985. ΟΥτίᾳ. 1ν. 1505. { ζώσει 

σ. Α. τα]. νά. Ειδ. αἆ Βιορῃ, 5αΡΡΙ. 

270. 

-- επ᾽ Γ. | εις Ὦ. Τιαί!. 

-- εξ] εκ του Ὦ. | απ᾿ Λ. 

--- ουρανου] ουρανων 69. 
--- γενεσθαι] αάά. προς αυτον 69. Λ. 

| 1344. λεγουσαν 5. Α. το], Γῇ:9. 

Ῥγτν,Ρ5ἱ.δς ΠΠ]. ἀοἵ. Ανπι, δει. | οπι. 

ΒΡΙ,. Υι]σ. α.ὐ.οιε.Ι. ΜεπιρΗ. 

--- συ ει ὁ υἷος µου ὁ αγαπ. εν σοι ευδοκ. 
ΑΒ. τε]. Ὑπ]σ. ο.) 33.4. Ἔς. αὰ 

Βιορὴ, 5αΡΡ]. (2Τ0.) 271. οοᾷϊσος ἄταθοί 

απ ίᾳπίογος αριιά «πφ. (νι. Ίπβα,) | 

υἷος µου ει συ εγω σήμερον γεγεννηκα 
σε Ὦ. α.ὐ.οι[].ἱ.. οπάοπι Ἰαροπιῦ «Τδί- 

204 

πι ππααπι ἀῑοία Ῥοδί Ὀαράκπιιπι 

Ἱορια. Τγ. 88. 103. (βαπτιζομένῳ τῷ 

κυρίῳ ἂἀπ᾿ οὐρανῶν ἐπήχησε φωνὴ 

µάρτυς ἠγαπημένου, Ὑἱός µ. εἰ σὺ ἀγα- 

πητός, ἐγὼ σήμ. γεγένν. σε Οἶσπ. 118.) 

Μίλος. ἆο Οουν. Ν16. 119. /ιαοί. Τη5έ. 

Ίν. 15. ΠΠ. 450, 9615. 1094... “Ἠ]πα 

γογο αποᾶ ποππιῖ οοᾷἶσσδ Ἠαῦθπί 5ο- 

οππάπα Τσαπ1, Ίου ἴ]]α νους εοπαἶςδο 

ααοᾶ. 1Π Ῥεα]πιο εοπρίπα οδί, Εις 

πηθι5 ο5 {π, οσο Ποβῖο σοπαῖ ἴο; απαπῃ- 

απαπη 1 απο νας Οοαἱείρας ἄταθ- 

ος πο. Ἱπνοπίγ ρε ροαδας, ἴππησΠ. δἱ 

«Παπάς Πάο ἀῑσπίς οχεπιρ]ατίρ8 «ΟΠ- 

Βιπιανὶ Ροββίέ, απ αλπά «παπα πθ)απ]- 

ας Ιπία[Πσεπάπα οδί απο] ναί Υοιρο- 

χΙΠ1 ογάΐπο ἆθ «πο]ο βοπα]βεοῦ”. πρ. 

4ο 098. Ὦνγ. Π. (ο, κἰν.) 81. (ες. Ῥα55. 

ἵν. 59.) γἱά. οὐ ἘποΠίν, κκ. 14 (κἰ. 591). 

(καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λε- 

γοῦσα, Σύ µου εἴ ὁ υἱὸς ὁ ἀγαπητός, ἐν 

σοὶ ηὐδόκησα" καὶ πάλιν, Ῥγὼ σήμερον 

γεγέννηκά σε. Ὦν. ΒὺΙΟΠ. αρ. Ώρίρῃ. 90. 

19.) 
92.σοι] ὁ Χ. {; Μεπιρμ.Ἡ. ἄοµ. Εις. 

αἆ Ρί6ΡΗ. παρ). 970. (Οοπίαα, 271.) 

--- ευδοκ. Ὦ. 1. 985. 69. Ἐ ΗΡΙ ΚΜΟΌΛ. 

Ἐν. αἲ ΜΙερῃ. δἱΝ. | ζηνυδοκ. 5. ΑΙΙΝ. 

τε]. 
98. και αυτος ην ἵ Ίησους (Δ)ΡΙΙΧ. 98. 

(1α].) ἄοιμ. Ογίᾳ. Ιπί. Ι1. 9653, και αυ- 

τος ὁ Τησ. ην Ἐις. πἆ Βίορ], 1. 998. 

ο ἶρ5ο ὄεδις οταί Ὑπ]ς. α.ὐ.οιεςὶ. 

Ἁγιν.(Ρε{.)δεΗςε]. ΑΟΠΙ. και αυτος ην εἳ 

αρχοµενος απῖο ὁ Τησους Εδ.αἱ Ῥιερῃ. 

βαρῥΙ. 270. (1ὁ” Τησ. σ. ΔΑ. το]. | οπι. 

ὁ Β.ΜαἰὈΙ,Χ. 58. Ὁ.) |. ην δε Ιήσους 
Ῥ. ἀἶωπ. 407. ΠΗἱρρ. αρ. αἱ. ΥΠ, Τ4(ὁ 

--- ἹἸωσηφ] Ῥταστη. 

Τησ.). «εεαδ απίοπι ογαί ᾖγοπ. 148. 

Μοπιρῃ. [.111.]. ζην] ουν 69.) 

98. αρχοµενος ὡσει ετων τριακοντα ΒΔ. 

1. 59. (69.) γΥιὶς. δ.ο-φ.. (Μοιπρῃ.) 

(11ρρ.) ΟΥίᾳ. ΠΠ. 4065, Ορίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 

9665, Ἔς. αἆ Ῥιερ]. ΠΠ. (αρχ. ὁ Τησ. 

ὡς ετ.τριακ. Ες. πὰ ΒίαρΙ. 5αΡΡ]. 970.) 

 φώσει ετων τριακ. αρχ. 5. Δ(Ὀ.) 

τε]. α. Ἀγτ.ΗΠο]. ἀοίμ. (Ανπιι) απαρί 

παέ5 αΠΠΟΓΗΤΗ π]σ]πία Ῥγτ. 5ί, παδί 

Πποιρίοις (πρ]πία αππογαπη Ίγεπ. 148. 

|αρχομενος] οσα. οι. Ἀγν.Εδ. Φίῃ. 

αἀά. ειναι 69. γτ.Ησ].πισ. (οἵτα., ἐκί.) 

(τριακοντα ων αρχ. Μπιρ. 1) | ὡσει] 

ὡς Ὀ. 69. ΠΗὶρρ. 18. αἆ Βίορῃ. | οτη. 
Ῥ. Ἰἐρχόμενος ἐπὶ τὸ βάπτισμα ὡς 

ἐτῶν λ΄ Οἶσπ. 407. 

--- ων υἷος ὡς ενοµιζετο Β1.. 1. (α.) Ἔιις. 

πα Βιορῃ, Π1. 938, οὗ επρῥΙ. 970. υἷος ων 

ὡς ενοµιζετο ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 9661, ο 5ΟΝ. (ν. οῦ 

ΟπιδΕ (οπι, ων 69. οἱΠ.) ὁς ην υἷος 

ὡς ενομ. «Αγία, αρ. Έαδ. Η.ΤΟ. 1. τ (98). 
5ο «π. οπι, υἱος. | ων ὡς ενοµιζετο 

υἷος 5. ΑΝ. 9βείο. ται. Υπο. (0) 

ΒΥγ.Ηε]. Μαπρῃ. Αππιι «91. |. ὡς 
ενοµειζετο ειναι υἷος Ὦ. (0.)σ.ο[].ο).. 

εἴ οχἰκηπιαραίαγ ΠΠα5 ο οδερι ΥΣ, 

τει, 

του Ὦ.Βομ. 1. ΗΤΓ. 

Α/Ρίο, Ἠις. αἆ Ῥιορμ. Π. οἱ 5αρρΙ. | 

Οοπµᾳ, ΑΡ.Μαι.ὈΤ ΝΔ. οδδίο, τε]. 

Ογίᾳ. Π1. 9651. 
{Τη 1), Ῥτο Ίας σεποα]ορία [ογο οπ(ἶοπι 

ποπλῖπα Ἱαριπίπί πδᾳιο α Ὠανίιά 4παο 

πωμίαίο ογάίπο ἀαάΙς ἸΜαΐιασοις: οί 

18. ροριαίο Οἵ. | 20. 58αρον 6ἵ. 



ον 

ΠΠ. 268. 
τν 

ο ο δν. νέσθαι Ἱ, Σὺ 

Μοπιρῃ. Σεὐδόκησα. 
6ο], Αι. ΠΠ. 

ος Καὶ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

δα 3 ... - ὃν εΓ / « Ν 

αυτος ην ]ησοῦς Ἰ ἀρχομενος ὠσεὶ 
γ » / να Ν κ σα « ᾿ (ζε / πι] 2, 

π| αι χι αι. ΕΤΩΝ Τριάκοντα, ὦν ᾿υιος, ὦφ ενοµίζετο» ὠσηφ, 

34 « ./ « ε / υ 9 3 . 
εἰ ο υιο µου ο αγαπητος, εν σοι εδ, Ἔι οϐ β]1π8 πιεις ἀῑ]εσίτς, 

ἵπ {ο οοπαρ]α σέ τη], 
39 (11, 9.) Ἡν 1ρεο Ίδειςβ οταῦ 

Ἱποῖρίοις αιιαδῖ ΑΠΠΟΡΗΠΙ Γγ]- 
αἰπία, ας Ῥαίατοίαν, Π1118. Το- 
56ρΙι, απί αἳς Πο], απ Γαἲῦ 
Μαιιαί, 3 απῖ Ες Τον], αιῖ 

σοι 4 ο ο / ω -α- . . : 

1Οὔα ανδεᾳ. τοῦ ἡ Ἠλεί, Ὁ' τοῦ Ματθατ., τοῦ ἆ Λευεί, τοῦ ἕ Μελ- Εις Μοϊον, αἱ Ρας Ταηηαο, 
9: 1,56. 
8: 1, ξος. 

ἸδαἴἩ α:18-οι. - 5 / - Ἕ - . / . / 

ση. ο: θε. Τοῦ Αμώς, τοῦ Ναουμ, τοῦ Ἰ'Ἠσλεί, τοῦ ἈΝαγγαί, 

ασ ΠΠ ΤοβδερΗ, 35 ααἲ Πας 4 αἱ . “”“ α. 5 / φ5 αν / / 
χεί, τοῦ ἶ Ἰανναί, τοῦ Ἰωσήφ. Ι' τοῦ "Μαθθαθίου, ἹΜκιιαμίκο, ααὶ. ἑαῖν Απιος, 

ασ ης Νααπα, οί Πας 
απῖ [6 Νασσας, ᾗ απὶ {ας 

: 9 ο / - ο / α ος ορ. ς 
11:10, 80. 36 του Μααθ, του Ματταθίου, του ΣΣεµεείν, τοῦ Μααι, ααἲ (αν Μααιμίας, 

96. Ματαθίου 

! Ἰωσήχ, τοῦ ἕ Ἰωδά, 
τοῦ Ζοροβάβελ, 

29 τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ 1 Νηρεί, 

/ 9 - ” ΄ / - «ς / 

3 τοῦ ἵ Ἰωανάν, τοῦ Ῥησά, 

ὃ τοῦ ἳ Μελχεί, 

αῖ (15 Ῥοπποί, απ Εαἶδ Τοσεο, 
ααὶ {αἰς Ίοχα, απ Ες Το- 
Ἰαππα, απὶ Εαἱς Ἰσρα, ααὶ Πας 
Ζοτοβαβο1, 

απὶ Εαῑς Βαἰα(μι], απ [ας 
Νο, 35 απὶ [ας Μο]ομῖ, απ 

υἷος Τωσηφ του (αζᾶ. εγενετο ΠΙΒΠ. Τες.) 

Ίακωβ του Μαθθαν του Ἐλεαζαρ του 

Ἐλιουδ τ. Ταχειν τ. Σαδωκ τ. Αζωρ τ. 

Ἐλιακειμ τ. Αβιουὸδ τ. Ἄοροβαβελ τ. 

Ῥαλαθιῃηλ τ. Ἱεχονιου τ. Ἰωακειμ τ. 

Ἐλιακειμ τ. Ἰωσεια τ. Αμως τ. Μανασ- 

ση τ. Ἐζεκεια τ. Άχας τ. Ίωαθαν τ. 

Όζεια τ. Αµασιου τ. Ίωας τ. Όχοζιου 

τ. Τωραμ τ. Ἰωσαφαδ τ. Ασαφ τ. Αβιουὸ 

τ. Ῥοβοαμ τ. Σολομων τ. Δανειδ. 

95. Ἰωσηφ] αά. του Ἰακωβ Αππι [|αάά. 

14. ροδῦ Ἡλει Ἡ. | Τπ οοῖσο Ἐ), οτάο 

ποπιΙπιπα γα]άο Ῥονατραίαν,  Τάῦτα- 

18 Ἱπ Ἰεσεπάί5 σο]απαπῖ5 ατο]δίγρὶ 

οἶιις ουγαγ1έ: Πέα αἱ ποπηῖπα ΠΟΥΟ ογάἶπο 

5ο οχοϊρίαπί,. Υου. 94. τ. Λευ, τ. Μελχ. 

τ. Ίαν. Ροδέ τ. Μααθ. νοχ. 96. {πο τ. 

Λευι (ο γον. 99) αἆ τ. Μελεα (νου. 91). 

Ῥοδίου τ. Ματταθιου (γεν. 26) αἲ τ. 

Μαθατ (νον. 59). Τππο τ. Ναχωρ {νου. 

94) αἆ τ. Καιναν (νογ. 96) ἀεϊπάς τ. 

Μαιναν (νεν. 91) αἆ τ. Θαρα (νε. 34) 

ἀοϊπάο τ. Λαμεχ (νετ. 96) αἆ τ. ΏΈνως 

(νου, 98): Ῥοδίοα τ. Αρφ. τ. Σημ, Τ. 

Ἄωε, τ. Σηθ, τ. Αδαμ, τ. θὺ.ςἷο. (Ίπ 

σος. Υ. ποπι]πα 1πά6 α νογ. 95 τἼξηιο αά 

γογ. 95 ππαχίπιο ρετατραπ{τ.) 

-τ. Ἡλει ΑΒ. 1. 69. ΡΠάΗΜΡΓΛ. Ειδ. 

αὰ ΦίορΗ, 5αΡΡΙ. [ οπι. ο. | Έτου Ἡλι 
σ. Μεπιρῃ, ΤΝ. τε]. Εδ. αἆ Βίερῃ. 

1, 
94, του Ματθατ ΑΒΕΟ. τα]. Μεπιρ!, 

(Μαθθατ Ὦ3 οοπῇ]οῖς Τ1. εεὰ αἴ]οπί Πε], 
οὐ ἡ{αἶ.) | οπι. ο. 4/γἱο. ἀῑδεγίε (τρίτος 

ἀπὸ τέλους Μελχί) Ειδ.εά Βιερι. ὀἱς. 

(νιὰ. εἳ Απιῦγ. ἵπ Τμιο. 9. 9.) | του 

Ματθαν 1/ΑΔ.1.69Ρ.ΚΜΙαΙ.Ὀ ΥΓ. Ἀντ. 

Ἠσ]. (νιᾶ. Μαιί, ἵ, 15.) ῃ τ. Ματταθ Μ 

τισ. Η1{. ταΏγ. [ τ. Ματθα 389. Μαϊμαξ 

γπ]σ,οΙ. Μαϊίαι Άπι Μαϊιίπεαε α. 

Μαιί]αί ὁ.ο. Μαιμί /. Μαιπίμία Ανπη, 
Μαιιμίας [:0ἱ.1. Μαϊ δ1Π. 

94.τ. Λευει ἙὮ. 1. 69. ΓΛ. (τ. Ἠλενει 

ῬηΜα::) | Ττ. Λευι ς. Δ. τα]. Μεπιρῃ. 

Γ.οπι. 4/γἱο. ἀῑκετίε. Ἐις. πᾶ Βιορ]ι. δἱς. 

---τ. Μελχει ΑΒ. ΒΙ]ή. Μα. Τ/Δ. 1. 69, Τα 
ἨΜΒΡΓΛ.| {τ.Μελχι 5. Χ. τε]. Μεπιρῃ. 

Αγία. Τι. αἲ Βίορῃ. δὲς. | οπι. Ὦ. 926]. 

--τ. Ἰανναι ῬΤΙΔ. 95. 69. πι ὐ,[-. 

Ῥγτ.Ῥεί. άππο ο. ἆαπο ο”. ᾖοπας 

2801. |. Ἠτ. Ίαννα 5. «Α. τε]. Αππι. 
ΙΑΝΝΗ Μεπιμῃ. (Άννε ΜΑ.) | τ. Ιω- 

αννα 11. ΤΑ ΤἨ. Λ. τ. Ἰωανναι 1 γκι. 

Γτ. Αννα Χ. ΑηΠπο α. ΑπΠπΠαθ ο. | Τ. 
Ίωανναν Ἐ. | τ. Ίανναν Ἡ. 

---τ. Ἰωσηφ] τ. Ιωανναν Ν΄. | ἆορο /: 

95.τ. Μαθθ. τ. Αμως] οπι. α.δ.ο.ε.ῖ. | 
Οοπίτα, Υπ1ς. {ο «8. 

---τ. Μαθθαθιου Β3 11. αἱ. Ματθ. Ὦ:(δὶο 

Βή0η,) Υμ]ς. /. | Ττ. Ματταθιου 5. Α. 

ΤΙΔ. Ἁγγ.Ηο]. Μεπιρῃ, ἄοίἩ. 1. | τ. 

Ματατθιου Χ Τ{. | τ. Ματθιου 38. ΗΥ. 

ἢ. Ἀγτ.Ῥδί. Αὐπι. | τ. Ματθαιου . 

--τ. Ναουμ] Ναΐαπι 6. Απαπι ῇ. Ὑα- 

γα. ϱ”. 
--τ. Ὥσλει ΔΕΡΔ. 1. 6911 υἱζ. ΕάΗΜΡΒΘ 

ΤΑ. | {τ. Ώσλι 5. Ἑ. τε]. Ὑπ]ρ. ο]. 
Θγτν,Ῥί.δεΗε]. Αιπι. | τ. Ἐσλιμ Τι. 

ἹΜοπιρῃ, οΐἩ. «δι, (Βοάάἵ α. Βεὰί 

ὐ,ῇ. Λααϊ ε) 

---τ. Ναγγαι Ἀντ.Πο]. | τ. Ναγαι Α. 
Θγτ.Ρεί. (401111.) τ.Ναγγε Ὁ. Μεπιρῃ. | 

ο. Ναιγὰι 8ἱσΔ. ὝΝαπςο α. ἨΜασσαθ 

(ο). Ἀαρρος Γ; | τ. Αγγαι Ἐ Πε. | 

Σαλμον ΝΑ. 

96.τ. Μααθ {:4. ἩΜοπιρ].οᾶ. τε]. | τ. 

Μαατ. 69. | Μαθ Μεπιρη.ΜΡΒ, Ἠα- 

Ενα ο”. [ οτη. α.ὐ.ο.ε. 
90.τ. Ματταθιου ΑΡ Μαϊ Χ. το]. Μεπιρῃ. 

Ι τ. Ματαθιου ἩἙ. Βοι. (ει 911.95) 1.. 

(8ντιῬει.) Αιπιιοί. | τ. Ματθιου 69. 
Ἡ. (Μειραηήπ Ἀντ.Ης].) 

---τ. Σεμεειν ἨΠ. 0... οΐμ. Σεμειν 

Μεπιρῃ. | τ.Σεµεει ΑΧΕάΗΜΒΥ3ΓΛ. 

| 4τ. Σεμεὶ «. Δ. τε]. Ψα]ρ. ο: 
Ῥγιν.Γί. Πο]. Διππι, «01, (Ῥοαπιε]α 

α.) | Λευι Ὑπιαπ. γεο. 
---τ. Ἰωσηχ ΒΙ.. 1. 98. 69. Τ. πι. δ.(ο.) 

ε(024”. Μαπρι. ΑππΠ. | Ττ. Ἰωσηφ 5. 

ΑΔ. το]. Ὑπ]σ. ΟΙ. αι. Ἀγαν.Ε56.δ.Β ς]. 

ΜοπιρΗ.ΜΘΊ3. οι]. «001. (Ο6ααθ {) 

-- τι Ίωδα ΒΙ{Χ.) 58. 69. Γ. Απι. οἱ. 

ΜοπιρἩ.ΜΒ. οίᾗ. (Ἰωδ Χ.) | τ. Τωαδα 
1. | {τ. Ίουδα 5. Α. τα]. γπ]ρ.6Ι. α. 

(ὀ.)οιε, [ιβ σα”. Ἀγνν. Ῥεί. δι Πε]. Μαπαρη. 

Αππι. 211. 
97. τ. Ἰωαναν ΑΒΡΔ. 58. 69. ΤΕΛ. τε]. 

Όγιν.Ρεί.δΠεΙ. | τ. Ἰωναν Ὁ. (Ανπι.) 

ΑΗ1.Ι τ. Ἰωανναν ΤιΧ. 1. Ν Ὀ.| τ. Ταναν 

Ἡ. | Ίτ. Ἰωαννα ο. ΙΜΣ». Υπ]ς. α 
(ως, {γίς).ο.ει/ (0). οι. (4οπαο 

2,) 
--- τι Ῥησα] τ. Ῥησσα 69. | Ῥατεο ο. 
---τ. Ζοροβαβελ] τ. Ζορομβαβελ ΑΛ. 

στι Νηρει ΑΒΓΙΔ. 1. 69. ΕάΗΜΡΓΑ. | 
Ἔτ. Νηρι σ. Χ. τε]. Μοπιρῃ. (Μεονὶ 

ο. Νενίπι :) 

98. Τ, Μελχει ΑΡΙΙΔ. 1. 69. ΕάΗΜΡΓΛ. 
{ {τ. Μελχι 5. Χ. τε]. Μεπιρῃ. 

99. οοπηρ]ασαϊ Οἵ. [ 98. αἱ ριασαίατ στ. | 
Μαϊίαῦ πι | 94. ζαππο 6ἵ. | 25. Μαϊαϊμίαα 6ἵ. 
|. Ναμαπα 6. | Ηοδί 6. 1 Ναρρο ἄ. | 16. 
ΜαλμαίἩ. οἱ. | Μαιμαϊμίαο Οἳ. |. 6οξερα 6ἵ. | 
σααα στ, 
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ΑΒ. 
1[ΕΙ(Ξ)Δ. 
1. 98. 69. 

Ε(ΗΠΚΜΘΌΥΓΑ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΕΚΑΝ. 
- 3 “"” . / ” ᾽ / / ω., 

τοῦ ἳ ̓Αδδεί,' τοῦ Κωσάμ, τοῦ ' Ἐλμαδάμ, τοῦ Ηρ, 
45 δ/ ιτ] / 5 ’ -- 

τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἱωρείμ, τοῦ 
ια ω 1Η 89 ω / α 5 / 

ΣΜαθθάτ.’ τοῦ ἆ Λευεί, ὃ' τοῦ Συμεών, τοῦ Ιούδα, 
ο. 5 ; ο. 82 ΄. /ν - 5 ; 

τοῦ Ιωσήφ, τοῦ | Ἰωνάμ, του Βλιακείμ, 

Μελεά, τοῦ ἶ Μεννά, τοῦ Ματταθά, 
25 τοῦ Ναθάν., 
- 42 /ο/ τν 4 . η - , α 

τοῦ Ἰωβήδ, τοῦ Ἱἵ Βοῦς, τοῦ Σαλμών, τοῦ 
35 τοῦ ᾽Αμιναδάβ, τοῦ ᾿Αράμ, τοῦ 

Ἐσρώμ. τοῦ Φαρές, τοῦ Ιούδα, Ὁ' τοῦ Ἰακώβ, τοῦ 
ιά 

39. Σαλά 

. . τς δδ.τ.Αμιν.,τ.Αρ- Ναασσών. 
γεί,τ, Ἐσρών, » 

Ἴσαάκ, 
34 τοῦ ᾿Αβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, 55 τοῦ 

- - .ν -” ο -. 

Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Εβερ, τοῦ 
” η - “. Α - 5 ’ - - 

Σαλά, ὃ τοῦ αϊνάν, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ 
Νώε, τοῦ Λάµεχ, ὃ τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ ᾿Ενώχ, 

56. Καινάμ 

τοῦ 3 Δανείδ, Ὁν 

98.τ. Αὖδει ΑΔ. 1. 69. ἘάΗΜΡΓ. | 
{τ. Αδδι 5. Λ. τε]. Μεπιρῃ. [τ. Ανδι 1.. 
Αα! ε. | τ.Λδαι Χ. 

- τ. Κωσαμ] Όοξαο ὐ. Όπεςο ο. 
- τ. Ἐλμαδαμ ὮΒ.Β1ἱψ.9. Ρίο. Ἠαι.Τ. 989. 

Απι. (α.)(ο.)ῇ.σ:-. (Υα]σ. ΟΙ) Μεπιρη. 

/ἀτ.Ἑλμωδαμ 5. ΑΧ. το]. ; Ἀντ.Ης]. 

811. [τ. Ἐλμωδα 69. | τ. Ἐλμωδαν Τ. 
{[ Πουπιαάαπι ὐ. (6οἱμ.) Ἑππαάαπι ε. 

Ἐ]πιπᾶαᾶ Ἀντ.Ε5ί. (Ατπι.) 

99. γ. Ίησου ΒΙ.. 35. 69. Ὑπ]σ. α.ὗ.ο-ο.[. 
σ-ἳ. (Θγτ.Ης].) Μεπιρα, Αν | Ττ. 

Ίωση σ. Α. τε]. γχ.Ῥε, (01:) | 

Ἰωσηχ Χ. | τ. Τήσω 1. Γ. | 7ο08ε5 οἱ. 

Ζο5ες [Γαρ. Βαδαί. ργαεπι. Β]α5 ο οπος 

1Γαρ.Βιαποῃ, 

--- τ. Ἐλεαζαρ 69. Αππ. 11. 

--- τ. Τωρειμ] τ. Ἰωραιμ Ἱ. τ. ]Ἰωραμ Τ. 

Γ. Ἀντ.Εδ. Ασπι «241. [ τ. Τωριμ 

35. Ὁν. Μεπιρῃ. | τ. Τωρεμ 69. (Τοτῖα 
Ῥγτ.Ηο].ίκί. Τοίματα Ἀγτ.Ησ].της.) 

--- Ἀζαθθατ 3 ΠΕ]. Μα. (Μαθατ Ἐ.) | 

ἀτ. Ματθατ 5. Β:Δ. τε]. Νεπιρι. | 

τ. Ματταθ Α. 98. Κ. | τ. Ματτθ εἴς, Τ.. 
ΓΙ τ. ατθα 69. ὅ. | τ. Ματθαν Ἱ. Τ. 
Ῥντ.Ηε]. | τ. Ματταθιου Χ. | Μαιΐνα 
Βυ{.Ρ5ί. (Ατπη.) Μαιλαίαε α. Μαϊίμα- 
{απι ο. Μαίαὶ ε. Γαοιμ.] 

--- του Άευει....του Ματταθα γετ. 51] 

οπι. 69. 

--- τ. Άευει ΑΒΙ,. 1. αΠΓΑ. | Ἔτ. Λευι 

ς. Δ. τε]. Μοπιρῃ. [τ. Λεμι Χ. | οπι. ὃ. 

90. τ. Συμεων ΑΒΜαϊ, τε]. πι Γμίά. 

ο. Μεπιρῃ. | τ. Σιμεων Ῥ». Ρ11ψ. Υα]ς. 
ΟΙ. α.ε. | Όγιηπο ὅ. 

---τ. Ίουδα ΝΠεπαρ]. | τ. ἴουδαι Δ. 
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80. τ.Τωναμ Ῥ.Μαἰ. Β11ψ.9.1.Γ. ο.ε.φ]. ντ. 

Ῥεε.δ.Ηε]. Μεπιρμ. ΜΜΕ. Απ. | Ίοπα 

γα]ς. α. ο”. | Ἱτ.Ίωναν στ. 1.. τε]. Βγτ. 
Ἠε].ιχι. ΜοπιρἩ. (Ἐ1].)Ιτ.ΊἸωαναν ΑΔ 

Ἐλ.|τ.Ιωανναν Κ.| Τοπαεύ./ῇ. [αοιμ.] 

--τ. Ἐλιακιμ 38. Μεπιρι. 

91. τ. Μελεα] οπι. α..ε.Ι.| Οοπίτα, ας. ο. 

(Με]ο Γ.)6ἱ-”.| Με]εῖναε [| Με] Ατπι, 
--τ. Μεννα ΕΒΙιΧ. 3δ. πας. ος" 

ΜἼοπιρὴ.βεἩνν. Ασπιι (Μαπί Ὀγτ.Ρ6ί.) 
Γτ. Μεναν Χ. Τ. (Μενναν ΝΜεπιρη. Ἠ.) 

| οπι. Α. | ᾖτ. Μαιναν 5. Δ. τε]. 

Ῥγτ.ΗΠε]. «οΐἩμ. «ΑΝ. | Έπαπι α.ε. 

Ἔπαν ὁ. Όσπαπι ᾖ. 

--τ. Ἡατταθαν 1. οΐμ. | τ. Ματαθα 

Χ. | τ. Μετταθα Ῥ. Μαι. 

-τ. Ναθαν] τ. Χαβαμ Ἑ. (Ναίαπι ο.ο.) 

--- Δανειὸ δῖς Παβεπί ία ΑΒΤΡΤΙΔ.Ι.(6)Η. 
(Δαειὸ εἰσα.) | Δανιδ ΕΜΥΛ. Μορ], 

Ι ΣΔαβιὸ 5. πῖ ΞεπΙροτ. | αἀᾶ. Βο]ο- 
πποπίς ὄ91. δίο. 

Ῥ]ασεί Ἰϊο τεσθηςετο απἴθας ἵπ α]]ς 

Ἰοοῖς Ίου ποπιθη 5ἴποθ οοπιρεπάίο 1π 

οοᾷ1εῖυας ἄῑταεοῖς Ἱεσίίας, 
Δανειὸ δεπιρετ Β"1 εἰ Ὦ Ερϊκίοίαγιωπ. 

. Το. 1. 97.89. Ἡ. 4 δί5. 

Ἐ. Αείογωπι (Π. 99). 

0. Πεὺ. 1ν.7. εἰ 5 Τΐπι, Π, 8. 
Τ. 1ο. γΗ. 45 δί». 

Δαυνιὸ εα6ρο Β”. 

Έ. πιαπ. τες. Τις. Ἱ. 69. Π. 4 (19). 

Τ. Το. 1. 89. Ἡ, 4 δίς.11. απ. 41, 49. 
Ἐ. Ερρ. Ἠοπι. 1ν. 6. πῖ. 9. 
ᾱ. Ε)ρ. Ἠοπι.1ν.θ. κἰ. 9, 

Δαδ δεπιρετ τδὶ εκίαπι ΝΡΟ0ΗΖΝ. 98. 

6. ΕΚΟὉ. 

να ΄ 

τοῦ Ἱεσσαί, 

ΠΠ. 29. 
βαῖε Αάάῑ, απὶ Εαῑξ Όοξαπι, απ 
Δε Ἠειπιαάαπι, απὶ Εαϊς Ἠοτ, 
3 αἱ θῖς Ἠλοσα, οἱ βαῖς Ἐ]ίο- 
ποτ, απ ἠαῖν Τοτῖπι, απὶ Ρας 
Μαιιλας, αι δαῖς Ίνουι, 0 αἱ 
αν ΒΥππεοῃ, απ Ρας Ταᾶα, απὶ 
Ραῖε Το56ρΗ, απὶ Εαῖς Ίοπα, απῖ 
βαῖι Ελασλῖπι, 3] αιῖ Ραῖτ Ἠο]οα, 
ααὶ {ας Μεππα, αι θἱς Μαϊ- 
τπαία, 

ααὶ ας Καϊιναπ, απῖ Γαῖέ 
Ῥανίᾶ, 3 ααὶ Ες Τοσες, απ 
Ραϊε Οὐοᾶ, ααὶ Ρας Ῥοομ, απ 
βιῖε ῬαΐπιοΠ, απῖ Ες Νααδξοῃ, 
35 αἱ Πας Απιηασαῦ, απὶ Ρας 
Άτα, αΙ ΓΗ{ Έδγοπῃ, απ Εαἲξ 
Ῥματος, απῖ ΠΗς ἹἸπάσο, 5) απἱ 
Ραῖε Τασοῦ, απ] Εαῑς Ίδαας, 

ααὶ ας ΑΡναλαπη, ααῖ Ρας 
Τμαγας, απῖ Ρας Νασμος, ὃ αἱ 
{ας ενας, απ Επί ΈἈασαι, 
απῖ {ας Ῥμα]ες, οί βῖτ Ἐθευ, 
ααὶ θα1ε Βα]α, 3 ααἲ Ες Ομαῖ- 
πας, απ βαῖς Ατίοκαξ, απὶ Ρας 
Ῥεπη, ααἲ [ας Ἀοε, ααἱ αῖξ Ἰωα- 
πηοςἩ, ἳ απῖ 5 Ἀαμακα]ε, 

1 τοῦ 

Ἡ. Αείογυπι. 0ο. ΤΕ. Δοίοταπα (τή.). 

2 Ερρ.(α 46.) 

Βίς ἔετο ΑΟΤΙΔ.1.Ε4ΗΜΓΑ. Ε. Λαξ. 
Βὶο εὔαπ Ἔ Ίμας, Π. 11. ἘἙ. ΕΡρρ. εἲ 

α. Ερρ. 5 Τι. Π, 8. 

Δαειὸ Πίο 6. 
89.τ.Τωβηὸδ ΑΒ. Β1ἶψ.Τ:ΧΔ. 95.69. Ε Ἠενε. 
ΜΌΓ. ο. Μεπιρῃ. «1, (τ.Ἰωβεὸ Ἑ. 
Ῥε]. τ.Ἰωβηλ Ῥ.Μαι:) | ἵτ.Ωβηδ ς. 
Τπιαπ.τεο. 1. Ἡ. το]. ασ. . ἄοιμ. 

[τ.οβηλ Ῥαγ”. | ΟΡείι α.δ.ει[ ο). 
-- τ.Βοος ΑΒΡΙΙΧ. 58. 69. ΝΤ ίπί. α.δ.ο. 

Άτπι, | ᾖτ. Βοοζ -. Δ. 1. τε]. Ὑπὶς. 

ο [σ.. οιμ. | Ῥοες ἨΜεπιρῃ. 

--τ. Σαλµμων ΑΟ. τε]. Μεπιρῃ. | τ. Σα- 
λα Β.Βεᾖ.Β]ο.δ Μαϊ. «311. | τ. Σαλ- 

μµαν 1. Ατπηιεᾶ. 

-- Ναασων Χ. (ΝΧασσων Μοπιρῃ.) | αάᾶ. 

Δάαπηὶ 291µ. 
88.τ. Αμιναδαβ Α(ΤΡ)Ι.. τε]. (τ. Αμειναδαβ 

Ῥ.) Τ. Αμιναδαμ 69. ΜΒ. Ἀγτ.Ης]. [τ. 

Άδμειν εἰς ]οςο τγ. Αμιναδαβ Β.Βἰο. Μαϊ. 
Θντ.Ης].πισ.ΜΡΡ. [| αἀάωπέτ. Αὃμειν Ἑ. 

Έο1.. Μεπιρμ. | αάα.τ. Αδμη Χ. τ. Αδ- 
µιν 69. τ. Αδμηχ Ατπι. τ. Αλμειν Ὦ. 

-τ. Άραµ ΑΡΔ. 1. 98. ΕΞΗΚΝΜΡΟΥ 

Δ. Υα]σ. α.ε. [6125 Άγττ.Ῥ5ε.δ.Ης]. 

εᾱ. οι. ΑΡ. { τ. Άρνει Ρ(Ι)(Σ)Γ. 

Ῥγτ.Ηε]σης.ΜΡΡ. ἈΠεπιρῃ. Απ. (-νι 

Τ/Χ.) τ. Αρηϊ 69. Αππι. [α44.τ. Αλμει 

τ. Άρνει 1. | αἀᾶ. τ. Ἰωραμ ΔΕ ΕΚ. 

39. Ουκατ 6Ἱ. | Ἐϊωπᾶαα 6. | 29. πει 6. | 
Μαίλας 61. | 50. Ελαία Οἱ. | 51. Μαλαζνα 6ἵ. 
38. Ατατα Οἱ. | Έξτοι 6ἱ. [ 54. Αὐταμαο Οἱ. | 
Τματε Οἱ. | 85. Βατας 6ἵ. | Ἐμα]ες αἳ. | Ἠεῦυετ 
οι. | 56. Οαἵπαν Οἳ. { Αχρμακαά Οἱ. { ὅτ. Ἀἷα- 
Ώλαξα]ο Οἱ. 



μυ -- 

1Υ. 4. 
να]ς, α. ὐ.ο. 
ΒΥ1Υ. Ρ. Ἡ. 

ΠΠεπαρῃ. [Τ1160.] 
οὔι, Ασπα, 1. 

τς 

εΞ 1. ” ϱ 
5 Το, 
π] Μαις. 4: 1-τι. 
Νας. α:19, 18. 

«5 τς 
ε 

25 

αὐτῶν ϊ 

ο / / 

ινα γενηται σον 
ο. 3 

ο Ώουΐ. 8:.. 

θεοῦ]. 

δδα) Ἰησοῦς δὲ ἡ 

ἐπείνασεν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τοῦ Ἴαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν, 
τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ. τοῦ θεοῦ.Ἡ 

"ἡμέρας 

5 1 εἶπεν δὲ” 

ἐπὶ παντὶ [ἀλλ 

5 ’ 

55 τοῦ Ἑνώς, 

πλήρης πνεύματος ἁγίου” 
ας ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ 
πνεύματι ἆ ἐν τῇ ἐρήμφ” 
πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου.ἳ 
οὐδὲν ἐν Ταῖν ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισών 

αὐτῷ ὁ διάβο- 

λος, Ἐί υἱὸς εἰ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ον λίθῳ τούτῳ 

καὶ ἀπεκρίθη Γπρὸς αὐτὸν 
]ησοῦς Ἰ, Γέγραπται ὅτι "Οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόῳ 

οκ ὁ ἄνθρωπος, 

ἳ τεσσεράκοντα΄ : 
καὶ οὐκ ἔφαγεν 

απ βΗ{ Ἐπος], απῖ Εαῑε Ἰαχοᾷ, 
ααϊ Πας Μπα]ο]ο]αί, απῖ βπῦ 
Οαἴπας, 58 απ Ες Ἔπορ, ααὶ 
Ρ]{ Βοίμ, απϊ βΠΗΐέ Δάαπι, απῖ 
Εα1έ ἀαῖ, 

1 (15, 3.) Ίοβιις απίοπι ρ]οπις 
αρ]τίία 5αποίο 11685118 οδὲ αἲ 

Ἰοτάαπο, οξ απουαίας 1π αρίτῖσα 
1π Δοδογέαπι 3 ἀἴερας απαάτα- 
ρϊπία, οἱ (οπιαραίαχ α ἀἱαβο]ο. 
5,5) Ἐτ πμ] πιαπᾶοανίε ἵτ 
ἀἴερις 115, οἵ οοπβιπηαῖς 
115 οδαγής. ὃ Ὠἰκίε απἴοπα ΠΠ 
ἀαβο]ας, 9] Εις ἆοῖ 68, ἄῑς 
Ἱαρίάϊ Ἠπῖς πί Ῥαπίς Παί. 3 Βε 
χοδροπ1τ α Ἠ]ατη Τορι5, Ῥοτίρ- 
ὕππα οδύ απία ΠΟΠ ἵπ απο 5ο]ο 
ν]νοί Ἠοιπο 5ο ἵπ οπ]ηῖ ΥοΓΡο 
61. 

ῥήματι 

ΜΒΡΥΛ. ὁ κε) Ἀγτ.Ης].οᾶ, 

Ώριν 39. 

95.τ. Έσρωμ πι. α.ο.αι[:005.. Μοπιρὴ. 

{:τ. Έσρων Ἑ. Ὑπ]σ.ΟΙ. ὐ. | τ. Ασρων 
Ὦ. (τ. Εζρωμ Ε.) 

--- τι Φαρες] οτι. Α. 

84. γ. Ίσαακ] τ. Ίσακ Ὦ3. α.δ.ο.ο. 

-- τ. Αβρααμ] τ. Αβρααν Ῥ.Βεᾖ. 

--τ.θαρα]τ.θαρρα Χ.Ι.95. 69. Ἀντ.Πε]. 

Μεπιρ]. Ἠ7.(εοπίτα, Θγ;.) | (Πατας ο.) 

Ἀδ.τ. Σερουχ ΑΒΙΙΧΔ. 1. 38. 69. Ὦ 

Ἐ ΕΙ αΗΠΚΜΡΌΟΝΥΓΑΛ. Απ. α.ιῇ. 
ο) 31. Ἁγτ.Ηο]ιτσί. Μεπαρῃ, άοἱµ. Αγιη. 
| τ. Σερουκ Ὦ. ὐ. | Ἠτ. Σαρουχ σ. | 
Ῥαταρ Ὑμ]σ. ΟΙ. ἈγττῬεί.δΗε]ιπις.Μ5. 

{ ῬεταίἩ ο, 
---τ. Ῥαγαυ] τ. Ῥαγαβ ΤΙΝ. (Ῥντ.Ης].) 

---τ. Φαλεκ ΒΡΙΧΔ. 98. Υ. Απι. ὖ.ο.ο. 
(041.) Ἀγτ.ΗαΙ. Μεπιρῃ, | τ. φα- 

λεγ Α. 1. 69. ΒαΗΚΜΡΌΓΑΛ. νι]ρ. 
Οἱ. α. Ἀγτ.Εεί. 

86. τ. Καιναν ΑΧ. τε]. Μεπιρῃ. | τ. Και- 
ναμ ΒΙ.. 1. 985. 3981. ῃ τ. Μαϊναν 6933. 

(Έπαπιοπ ο.) | οπι. Τ. 

--- τ. Λλαμεχ ΑΒ. τε]. ΜεπηρΗ, | τῬ. Λα- 
µες ΏΝΜ. | τ. Λαµμαχ 69. 

97.τ. Μαθουσαλα] τ. Ἰαθθουσ. Β3.ηΓαἰ. 
{:τ. Μαθασαλα 88. | τ. Μασαλα Ἱ. 

---τ. Ταρεὸ Β'Β. τε]. Ὑπϊα. { Μεπιρῃ. 

τε]. | τ. Ταρετ ΒΧ ΠΕΙ. Τατεί α. | τ. Ταρεθ 
ΑΠ. ύ.ο.:. | τ.Ιαρατ Β". Ἰαί. Αἱοί ο. 

--- τι Ἀαλελεηλ ΒΕ. τε]. Μεπιρῃ.εά. τε]. 

| :τ. Μελ. ΑΛ οίο. Μεπιρῃ ΜΕ. 
--τ.Καιναν]τ. Καιναμ Τ.. [. Μεπιρη.ΜΕ. 
98.τ. Ση0] τ. Σηµ Α. 1. 

--- 8 Ώπ.] αάά. ᾗ ϱοποταοπε ΤΧΧΥ.” 

| «4. τ. Οσ4, Ἰμαι. Πατ], (Ἠοῖς ρππ]]ο παπου]- 

Ῥι8). « Ίπσας σοποα]οσίαπῃ, 4παο οδί 

α σεπεγα[ῖοπο Ὠοπαϊπί ποδια πδπο αἆ 

Δάαπ ΤΠΙΧΧΝΤΙ. σεπογαβοπθς Ἰαῦεγο 

οδιοπα1ς”. Ίπεπ. 919. (ποππ]]1 Ἠππο 

πιπποταπι η ΤΧΧΝΕΌ.Ν.ΠΧΧΝΥ. ο εοή- 

Ἰεοίατα πιιίανογαΠ 6.) 

«πληρης πνευµατος ἁγιου ΒΕ]ω5.1. 98. 

Τ(ΕΤΙΗΚ. (μαι) Ἀγττ,Βεί,δΗς]. 

Μοπιρα. ΤΠεῦ. (911.). ΟΡ. Ιπέ. ΠΠ, 

9665. δἱ8. | Ίπνευμ. ἁγ. πληρ. 5. ΑΔ. 

το]. 6. οίμ. Αππι, | (πληρης] αά. 

ων Ε ΕΕὲ.) 

--εν τῳ πν.] οπι. ὐ. | α αρα Ὑπ]ο.Οἷ, 
α.ο. | πι δρίγ. «πι. ειΙ{. Ἀντ.Ηο]. 

---εν τῇ ερημῳ ΒΗΡΤ.. Ει[α, α. 0.4. ΤΠΕΝ. 
ΓΤεις την ερηµον 5. ΔΙΞΔ. τε]. Ψπ]σ. 

(εί πι. ΙΟ.) ο-ει{ῇ).ς”. Μεπιρ]. τε]. ὔως. 

}.Ε.. 950. (νιᾷ. Μαϊ ἵν.1. Μαν. 1. 19.) 

3. τεσσερακοντα ΑΡ3ΠΙ.Ἠαί.Τ/Δ. | Ττεσ- 
σαρακοντα τσ. Β1). το]. | αἀᾷ, και νυκ- 

τας τεσσαρακοντα Ὁ. «Έίμ. (νά. Μαιε, 
1ν.9.) | Οοπίτα, Ες. Ὀ.ῆ. 

--ὑπο Εις. Ὦ.Β. | απο ΔΝ. 
--διαβολου Εις. Ὦ.Β. | σατανα Ὦ (ε.) 

εἱο Ιπ νεγ. 8. 6. 

---και ουκ εφαγεν ουδεν] οτι. Ὦ ἐπί Τ. 
(αίνα, αἱ. 1.) 

---ουδεν] α4ά. ουδε επιεν 69. Λ. Αππι. 
--Επεινασεν] Ῥταξτη. Γὑστερον 5. ΑΔ. 

χε]. {ῇβ. Όγιν.Β8ς.δεΗσ]. (Μεπιρῃ.ΜΡΒ. 

πιαπ.γεο.) (6ο..) νά. Μαι. ἵν. 9, | 

οπι. ΒΡΙ,. Ὑπ]ο. α.ῦ.ο.ο.α)"τΙ. Μεπαρῃ. 
Τ]ιευ, Αντι, «241. 

8. ειπεν δε Ῥ. Βε]. Μα... 1. 98. (Τμα11.) 
Μοπιρῃ. | Ίκαι ειπεν 5. ΑΔ. τε]. ε. 

[ο 

ΒΥΥΥ. Ῥεέ, ὃς Ἠε]. 

[Τ]μερ.] 

ὃ. τῳ λιθῳ τουτῳ ἵνα γενηται αρτος 

(μαί{.). τε]. Ορίᾳ. ΠΠ. 9661. (ο εο]ιεά. 

αταῦ,) | ἵνα οἱ λιθοι οὗτοι αρτοι γε- 
νωνται Ὦ. Ίο. (1αρίάίρας.... θαπί 
Ραῃ... α.) γιὰ. Μαϊί. 1ν, 9. 

4. και απεκριθη ΔΒ. τε]. | απεκριθη δε 69. 

[και αποκριθεις Ὦ. (πεβροπᾶ!ΐ ο;α5α5 
εί ἀῑκιε ΠΠ. ΘΥΣ.Ε5Ε.) 

--προς αυτον ὁ Τησους ΒΙ/(Δ). 58. Τιαίε, 

Μεπιρῃ. «4Ρί1. (οπι. ὁ Δ.) | Ττησους 

προς αυτον σ. Α. τε]. Ὦγτ.Ηε]. ΤΗεῦ. 

οίἩ, Άν, | αυτῳ ὁ Ίησους 69. | ὁ 
Ίησους Ὦ. (οτα. πρ. αυτ.) | ὁ” απίο 

Ίησους Ἰαβεπίι ΒΡΙ. 1. 98. 69. Μ. | 

Οοπίγα, 5. ΑΔ, τε]. 

---γεγραπται] ΤῬταεπι. λεγων σΦ. Δ. τε]. 

οι”. Ἀγχ.ΗΠε]. ἄοῦι. Ανπιι 4011. | 

ῬΙ36Π1. ειπεν ἩὮ. νἱᾶ. Μαϊ, ἵν. 4. (εξ 

ἀῑκίε α.ὐβ-α. Βντ.Εδί. καρτα.) | οπη. 
ΒΙ,. 39. Ὑπ]σ. Μεπιρὴ. Τ]αῦ, 

---ότι ΟΥίᾳ. Π. 9675. (ο κο. ατ. εἰ Οοπαῦ.) 
|.οπι. Τ). 69. νά. Μαιή. 

---ὁ ανθρ. Ἄρριμα, 1.ΐο. 98. τε]. Μεπιρῃ, 

Τ1εὺ. [ οπ]. ὁ 69. ΕΤΓΦΙΗΚΜΡΟΤΑ. 
αοιμ. Ογίᾳ. ΠΠ. 

-αλλα....θεου ΑΤΏ. το]. Βγτγ.Ῥεε.δΗς]. 

Μεπιρ].Ἡ. ἀοίἩμ. Αππι δι, (να. 

Μαΐι, ἵν. 4.) (αι Ροςδί ῥηματι α4ά. "γε- 

π]επίο οκ ογα” Μεπιρῃ. 7, 01.) | οπι. 
ΜΊ,. ἨΜεπιρ].θεμνν. ΤΠεΡ. 

--επι ΑΔ. τε]. | εν Ὦ. Τα, (τῖᾶ. Μαιε, 
ἵν. 4.) 

οι. Ανπι Αη. 

97. Ἠεποσι 6ἵ. | Μα]α]εο] 6Ι. | 35. Ἠοπος 6]. 
1, α βρἰτία 6. | 4. ἵπ Βο]ο ραπο νὶν]ό 6ἱ. 

20τΤ 



ΑΒ 9. 
1[ΞἘ]δ. 
1. 88. 69. 

Ἡπιομακσμη 

6Ξ 

δτ 
Β. εἶπεν αὐτῷ 
Ρ Ῥειί.θ:19. 

9. καὶ ἤγαγεν 

α Ώρα. ΟΙ 111, 19. 

19. ὁ Ἰησ.εἶπ. αὐτ. λιίθον τὸν πόδα 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Ν ΔΝ ο) ’ 

20 ὃ Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ! ! ἔδειξεν αὐτῷ πάσας 
Δ .. . ο) / 

τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγµῇ Χρόνου: 
ο ας πα ο ος / ν / λ » / 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν 
/ 4 . - Ε 

ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόζαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παρα- 
δέὸ νο κ. Ἀ ή /. / ο ιμς τή ὃν 5 .λ 
έδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω δίδωμι αὐτην' ΄ συ οὖν ἐὰν 

προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σου ἳ πᾶσα. 
ὅ καὶ ἑ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, | Γέγραπται 
νὰ κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ µόω 
λατρεύσεις. 

2π Ὁ 1 Ἠγαγεν δὲ’ αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ 
ἔστησεν [αυ ἐπὶ τὸ. πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ 

Β ἡ υἷὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, Βάλε σεαυτὸν 

ἐντεῦθεν κάτω" " γέγραπται γὰρ ὅτι Ἱτοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε και) 
ὅτι ἐτὶ χειρῶν ἀροῦσιν σε, μή ποτε προσκόψῃς. πρὸς 

9 

σου. | καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ 

εἶπεν αὐτῷ; 

/ ἴια οπιΠῖα, 

νο 

ΣΤ: ἀπκῖς Π]απι ἀἴαρο]ας δὲ 
ορίοπὀ1ς 11 οπιπία γοσπα, οΡΙ5 
ἴογταο 1π ΠΙΟΠΙΟΠΙΟ {οπΙροχίς, 
σοι πΙί οἱ, ΓΙ ἆαδο Ροίοδία- 
ἴοπι Ώαπο τιπΊνεγδαπῃ οἱ σ]ογῖαπα 
]οτιπα, αία τη (γααῖτα ςαπΏ 
οἳ οι γο]ο ἆο Ί]]α: 7 ἐπ οἵσο 
ϱἱ αἀοτανοτγῖς οοτατα πιο, ογαηί 

ΣΤΕ τοςεροπάσπΒ 
Ίσριις ἀῑκίί ΠΠ, Βοπρίαπα αδί 
Ῥοπιϊπαπα ἆαιπι (παπι αἄοτα- 
Ρἱ5 οὐ 111 5ο]ϊ βοτγίο5. 

ΣΏι ἀακίιε Πάπα 1π Ἠίοταξα- 
Ίοπι οἱ βιπίπῖν οαπα 5αρτα Ρίη-- 
παπα {οπαρ]ῖ, αι ἀῑκῖι 11, 
β]ΐπ5 ἀαὶ ϱ5, πη](ο {6 Ἠῖπο ἆο- 
οὔβπ: ὸ εοπρίαπι οξί επῖπι 
απιοᾶ απσο]ῖς 5αῖς πιαπζαθΙξ ἆθ 
το τις εοπδοτνεπί {6, |] οἱ απῖα 
1π ππαπῖρας (ο]]επί {6 πιο Γοτίο 
οβεπία5 αἲ Ἱαρίάεπι Ῥεάεπα 
παπα. 15 Εν τεδροπάθης Ίο5α5 

5,6, 7,8. ροδί νου. 19. ύ.οιΓοἳ.Ι. |. Οοπαα, 
γα]ς. (α.)ειβ. α. Ἠπθςεί 1π γογ. δ, Λά- 

ἁαχῖε οπα. ἨΠαγικα]οπα δὲ εἰαξαῖς ΟΠ 

5πρτα ΡΙπΠαπι {οππρ], οἱ ορίοπ1ς 1Π]Ι 

οπιπία Τοσπα ου )ἱ5, οἱο, 

5. αναγαγων] αγαγων . 

--- αυτον] Ταάἀ. ὁ διαβολος σ. Δ. τα]. 

γπα]ρ. ὅ.οι. Ἁγτν(Ῥει Βαίαπας 8Η]. 

(ἈΤεπιρῃ.Ἡ]7. οἱ 315. γεο. ροδί ορ. ὑψ.) 

οι. ἆθιι. ΠΠ, 490. (νίᾷ. Μαιἱ. ἵν. 8.) 
Γ.οπη. ΒΗ1,. 1. α.(ν]ά-δαρτα)ε, Μεπιρῃ. 

Ῥομνν. μου. Αππι. (Ρροβῦ αυτον 80- 
οιπάο 6. {για ο.) ΙΙ α4ᾷ. Ῥορίεα 

εις ορος ὑψηλον 5. ΑΤ. τα]. Ψπ]σ.ΟΙ. 

ο(6.)/ῇ. Ἀψιν.Ῥεί.δΗο]. (Μοπιρῃ. 

εἰ 5.τεο.) οι. «Έ. ΗΠ. 490, (νιὰ. 

Μαι. 1ν. 8.) |. οπι. 1. Απι Γιά, ὅ. 

ο Μοπαρ]ῃ. Τ]ου. (νἷά. α 8αρνα. οΠῃ. 

ὑψ. ο.) |αάά.λειαν Ὦ. 69. 1. Δ]αἰ. | 
Οοπία, ΕΠ]. 

--της οικουµενης Ογίῃ. 1ν. 9671.(οὐ.) ο 

«ος. αγ. εἰ Οοπηῦ. ΠΠ. 495, | του κοσµου 

Ῥ. . Ο)ΡίΠ. ἵν. σοπι. (νιᾶ. Μαιε.) 

--στιγμῃ] στιγµα ἩἙ. | στιγµατι Ἱ. 

6. αυτῳ Ὑπ]ς. /; | προς αυτον Ὦ. α.δ.ο, 
ΠΠ. 490. Γο.] 

---την εξ.] της εξ. Ὦ3. 

---ταυτην] αυτην Δ. 

--- αυτων] τουτων Ὁ. 

---παραδεδοται] παραδιδοται Ἐ. | παρα- 
δεδονται Μ. 

--ῷφαν ὮΕ. | 1ῷεαν 5. ΔΑ. το]. (1. 88.) 

7. εαν] πάὰ. πεσων Ἱ. Απ α.διεβ[οὶ. 
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Άντι, 1γεπ. 819, 990. (νἷά. Μαά, ἵν. 9.) 

| Οοπίνα, αρ. Οἰ. Γιά, εἴο. ο. 

7. προσκυνησῃς] -σεις ΤΔΗΛ. 

--έμου ΒΕΓΞΔ. 1. ΒΕΤΕΙΗΥΤΤΙΛΑ | 

άμου 5. ΔΙ.. τε]. 

--πασα ΑΡΒΡ(.ΙΞΔ.1.58. 69. ΏΕ Τικ. 

αΗΚΜΡΟΌΥΓΑΛ. οππος 6. | παντα 

σ.. (Τιαΐς) Ανπῃ. 

8. αυτῳ ειπεν ὁ Τήσους ΡΑΜαΜΕΗΜΕ. 

(οπῃ. ὁ Ὦ.) | ειπεν αυτῳ ὁ Ίήσους ΑΙ. 

Μια. α.ὐιο. (41. οἱ. αποκρ.) | ὁ 

Ίησους ειπεν αυτῳ 1.5. 1. 99. 69. ΕΜ 

ται. Πέ. γιῦγ. Ὑπαὶς. 1: Μοπιρῃ. | 
αυτῳ ὁ Ίησους ειπεν Ὦλ. Ἁγν.Ης]. 

αοιμ. Αππιι | ζαδις ἀῑκίς ο. Μοπιρῃ. 

Μ8. (αοδροπ61έ απίοπι εοδις εἰ ἀῑκίε 

11 Αγτ.Ρεί,. (οτι. απίεπι ΜΡ.) «οξας 
τοδροπάσπς ἀῑκῖε ΠΠ ΤΠεῦ.) 

---γεγραπται] Τρίπεπη. ὑπαγε οπισω µου 

σατανα στ. Δ. το]. δ.1. Βγτ.Ηο]. Μεπαρη. 
Ίγ.εί ΜΒ. πιαπ.τεο. «Ίθί].α. (Υαᾶο γείχο 

ο.) νά. Μαι. ἵν. 10. [ οτι. ΒΙΙΗΞ. 1. 98. 

Ὑπ]ς. α.σιι]σ]. Ἀγτ.ροι, Μεπιρη. 
Ῥομνν. Του. ἄοἴμ. Αππιι ἆΡί1. (νι. 

Ο,ίᾳ. Π1, 403). | Ταἆἀ. γαρ σ.. Δ. 69. 

Ὅδ. ὁ. (νἷᾶ. Μαϊε) | οπι. ΑΡΡΙ)Ξ. 1. 

885. ΕΡΕάΗΚΜΡΥΓΡ. Υμρ. α.οεῇ. 

οἱ. Ἀγτν,Ρεί.Ης]. Μεπιρῃ. ΤΠοῬ. 

οι. Αιπη. ἆδίµ. Οτίᾳ. 11. 960716 5ε].) 
Ονίᾳ. Ππι, 11.9685, 

--κυριον τον Όεον σου προσκυνησεις ΡΌ 

105. 1. 98. 69. ΕΛ. ὙΥπἱς. ὅ.ο.εῇ ο. 

Ἀγοτ.Ῥαί,δνΠε]. ΜοπιρΗ, οι. «9. 

Ο,ἱᾳ. ΠΠ. 967{,(α εοἰ.) Ονίᾳ. ἴπί. Π. 
6). 917. | Ἱπροσκυνῆσεις κυριον τον 

ΑΔ. νε]. (α.) Τ]μ6ῦ. Αππι. 

(προσκυνησης Ὁ. ἀῑ]σος α.) 

Ίγαγεν δε Ῥ]ω. Ἁγν.Πο]μης. Μεπιρῃ. 
(Τ1οῦ.). (απἀάασίς ο,σο Ον. πι. Πῖ, 

θεον σου σ. 

ον) 

9685) Γα. ἄοίμ.] | και Ίηγαγεν 5. 
ΑΟ. τα]. (Ιιαῦ.) Ἀγτο,Ε5υ.δςΗς].έἱ. 

Διπῃ. «1. 

--- Ἱερουσαλημ] Ἱεροσολυμα 1. Μπης [11 
}ῦγ. 

-- αυτον (Ῥοξὲ εστησεν) ΑΟΏ. τε]. | οπι. 

Ῥ]μΞ. ο. Λιπιιος. ΟΡἱᾳ. Ππί. 1. 9685. 

-επι] ὑπο Λ. 

---αυτῳ] οτι. Ίω5. ϱ. Ογἰᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

--υἷος] Τριποπη. ὁ σ-. | οπι. ΑΒΡΙ/ΞΔ.Ι. 

85. 69. ΡΒΕάΗΚΤΓΜΡΟΤΙΝΤΑ. 
---ει] εις Δ. 

---του θεου] τουτου θεου 3. 

---εντευθεν] οπ. ΒαΗ. (ποα 1.) Ο,ᾳ. 

Ππι. ΠΠ, | Ῥοδί κατω 69. 811. 
--κατω] οπι. α.ο.Ι. | Οοπίτα, ας. δ.ει[. 

δν. 
10. αυτου] οτι. 69. 

-- διαφυλαξαι σε] αάά. εν πασαις ταις 

ὑδοις σου 1. 1ια.18. 

11. ὁτι ΔΒΤ. τε]. Ὑπ]ς. ο.ει/,ῇ.σ.-ἳ. Βντ. 

Ἠο]. ΜεπιρΗμ. οΐἩ. ΟΣἱᾳ. ΠΠ, 969ἵ (ο 

δ. αἀᾶ. (ρο8ὲ ἀἴαὈο]ας) ἵπ πιοπίσπη εποε]διιτα 
σι. [ 6. αἲ 111 Οἱ. | Τ. ἴα ευρο Ῥτοσίάεμβ πι. | 
9. 8αρεν 6. | 10. πιαπάανΙέ σι. 



1. 18. 
σα]ρ. α. 0. ο. 
Βνττ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΜεπιρῃ. (Τπεῦ.) 
οί. Ασπη, 3101, 

τ Ῥουι. 6:16. 
10:20. 

{ τμοῦ. ιζ 
5 λΙαϊί, 4:19,13. α 
Μαν. τ1416. 

16. Ναζαρέθ στη 
ή 

εἘσα.θι 11,9. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Τ ο ο Ῥὲ χ Οὐ; . / Ἴ , Δ θ / 
ησοῦς ὅτι Ἐτρηται, ' Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν Φεόν 

σου. 
- Ὁ] Ν ε 

28 Ἠ Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβο- 
. / 9 3 αν -/ ο { 14 Νώε ήν 

λος ἀπέστη ἀπ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. Καὶ ὑπέ- 
στρεψεν ὁ ἸΙησοῦς ἐν τῇ δυνάµει τοῦ πνεύματος εἰς 

Ἀ 5. - 

τὴν Γαλιλαίαν, καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ ὅλης τῆς 
περιχώρου περὶ αὐτοῦ: Ὁ καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς 
ο ας αὐτῶν, δοξαζόμενον ὑπὸ πάντων. 

29) 19 Καὶ ἦλθεν εἰς ἡ Ναζαρέτ, οὗ ἣν τεθραµµέ- 

νοον καὶ εἰσῆλθεν. κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀνα- 
γνῶναι. -' καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ιτοῦ προφήτου 
ε Αα.) ᾗ ο ο) ἡ ον / 9 9 / 
Ησαϊου:' καὶ ! ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον 

οὗ ἦν γεγραμµένον, ὃ τΠνεῦμα κυρίου ἐπ ἐμέ, οὗ 
Σεἴνεκεν' ἔχρισέν κε ἕ εὐωγγελίσασθαι” πτωχοῖς, 
ἀπέσταλκέν µε ἵ κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιω καὶ 

αἲί 11, Ὀϊοίαπα ο5ί, Νο {οπιία- 
Ῥὶ5 ἁοπιίπατα ἆσπὶ παπι, 

15 Ἐν οοπβιπηπιαία οπηπϊ ἕοπῃ- 
(αύίοπο ἀἰαβο]ις τεσαδοῖί πὐ ]]ο 
πδηπο αἆ ἵοππρας, 7, 19) Ἐν 
χασΊθ5διι5 οδί Τοδας ἵπ γ]γέιτο 
αρίητας 1η (α]αθατη, οἱ ΓΩ 
οχῖῖς Ῥος ππῖγογδαπη τορίοποπαι 
4ο 1ο: 15 οί 1ρ5ο ἀοοσραί ἵπ 
εγπασοσῖ5 οογαΠ1, οἱ τπαση]β- 
ου αῦαχ αὖ οπιπΙρς. 

16 (18, 109) Ἐξ νοπῖε ΝαζαταίἩ, 
πο. ογας παϊτίας, οἱ ἹπανΙς 
5οοππά πα. οοηβαθιιάΊηποπι 5ι- 
8Πὰ. ἀἱ6 αρα 1π 5ΥΠασοσαΠ1, 
οἳ εαγγοχίΐ Ίορογο. ἰ7 Ἡί τταά- 
πι5 οδί 1]! Ίροι Ῥτορπείαο Εδα- 
Ία6: οἳ αἱ τογο]νίι Ἠθγαπα, ἵπ- 
γοπῖς Ἰοσιπα αθὶ βογ]ρίαπα ογαἲ, 
15 βρίπῖαιδ ἀοπιπί 51ρος. πια, 
Ῥγορίοι αποά τιπχῖς τηο οναῃ- 
Ψε!ζατο ραπρειῖυα5, της τηθ 
19 Ῥνασάἴσατο οαρίϊνί5 τογη]βείο- 

ςΗ.) { οπ. ΏΔΕΕἄαΗΞΟΥΓΛ. α.δ.1. 
Ὀντ.Ῥοι,. Γ]ιαρ. «Αι. 

11.ποδαν Ἱκ. 

19.ειπεν αυτῳ ὁ Ίησους ΑΒ. τε]. α.θ.ε. 

αοΐἩ, | ὁ Τησους ειπεν αυτῳ 8. 38. 

Ὑπς, ο. Άγιον (Ῥευ.)δΗο]. Μεπιρ]. 

(ΡΗ:) { ειπεν ὁ Ίήσους αυτῳ Ἱ,. τε- 
5ροπᾶ1έ απίοτη εο5ιις οἱ ἀῑκιί οἳ ΘΥ.Ρεἱ. 

(Τ]ιοῦ,) 

-- ὁ Ἰησους] ὁ κυριος 69. | (οπι. ϱ).) 

--- ὅτι α. Ἀγτ.Ηε]. Μοπιρῃ. Τµ68. (40811) 

{οπι. Ὦ. Ὑπὶς. ὐ.οει/[ῇοΙ. 8υτ.εί. 

Αντ. 

--- ειρηται Ὑαἱσ. | γεγραπται Ὦ. α.δ.ο.ο. 
αὔ.φ.. Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 9084, (γιὰ, Μαιε, 
Ἰν. 7.) { (α.ᾱ. ὅτι Αιπῃ.) 

18. αχρι καιρου Ο)ἱ4. ἵν. 1615. Ἱ αχρι 

χρονου Τ). (εις καιρον ϐἰωπ. Ἐσ]. 1009. 

πδᾳπο αἆ ἵοπρας ραδεῖοπῖς Δ΄ Γαἰ.) 

14. ὁ Τησους ΑΒΡΙΙΞ. τα]. ΟΥίᾳ. ἵν.1615.| 
οπ. ὁ ΔΕΕάΗΚΥΛ. (ΟΥἱᾳ. Π. 9τ0ἱ, 
6 5οἩ.) | ὁ κυριος 69. 

--- καθ᾽ ΟΥίᾳ. ἵν. | εξ 69. 
--- της ΟΥίᾳ. ἵν. | οπι. Δ. 

15. αυτος Ογἱᾳ. ἵν. 1615, 

9705. | οπη. Α. ο. 

--- εδασκεν 3. 

-- αυτων] οπι. Ὦ. α.ὐ.Ι. | Όοπία, Υπ]ς. 
σ-ει]ι{[]. Ορίᾳ.1ν. Ονίᾳ. Ππῖ, Π1, 

--- ὑπο ΟΥἱᾳ.ῖν. | παρα Ἱ. 
16. και ηλθεν] ελθων δε Ὦ. ο. 

Ίησους ΕαΜιησ.Τ/ 

--- εις Ἐς. Γ.Β. 4420. | οι. Δ. Ψα]ς. 

Ονίᾳ. πι. ΠΠ. 

αάἀ. ὁ 

16. Ναζ.] Τρίαοπη. την 5. Δ. το]. Εις. 

Ῥ.Β. | οι. Ὦ.Βεμ. Μαϊ ὉΤΞΔ. 1. Λ. 

Οτίᾳ. ἵν. 1615. 

--- Ναζαρε δι. ὃ. Ῥ.Μαί,ΤΝΒς. α. | 

-ρεθ Εἰα. Ὦ».Ρ!]η.Βει. 1. 69. ΕΕςαΗ 

ΜΙΥΤΓΑΛ. Ὑπ]ς. ῥ.α- Μεπιρῃ. (οἱ. 

ΟΥίᾳ. πι. η. 9705. Εις. Ὦ.Τ. | -ρεὸ Ὦ. 
Γ-ρατ Δ. -ραθ Δ. | -ρα Ἐ. 98. ε. Ογίρ. 

Ἰν. 

--- οὗ Οµἱᾳ.ῖν. Ες. Ὦ.Β. | ὅπου Ὦ. 69. 
(πο 1.) 

--- τεθραµµενος ΑΒ. τε]. ΟΥίᾳ. ἵν. (τεθ- 

ρεμμ. Δ.) | ανατεθραμμ. 195. 1. 98. 69. 

Ἐ, Εις. Τ.Β. 

-- τεθ. και εισηλθεν ΟΥγίᾳ. ἵν. 

Π, Ες. 1). ΤΕ. | οπι. Ώ3 6). 
Ὅπιαπ.γεο. οἳ ἆ.) 

-- αυτῳ] οπι. Ὦ. α.οε. Μεπιρὴ.ΜΡ. | 

Οοπίτα, Υμς. δ.σ. τε]. [ε.] ΟΥτίᾳ. 
1ν. 1653, Εις. Τ.Μ. 

-- και ανεστη αναγνωναι] Ῥοδί ΜἩσ. προ- 
φητου (νεν.17.) 1. Ῥγτ.Ηϊοτ. Ατπη. | 

Οοπίτα, Ογίᾳ. Ιπέ. ΠΠ. 

17. βιβλιον του προφητου Ἡσαιου Β. 86]. 

Ηαἶ,])Ξ. 95. 69. Απι α.ὐ. Οτίᾳ. πέ, Η1. 

9Τ08, | Τβιβλιον Ἡσ.του προφητου 5. 
Α. τα]. Υπ]σ.Οἰ. ο-,/[]:0'.. Ἀγιν.Ε5ἱ.δε 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. οἴιμ. Ανπι, «401. | ὁ 

προφήτης Ἡσαιας Ὦ. 

--- ανοιξας ΑΒΙ/Ξ. 98. Άγιν.Ρ5ί.δς Ηε]. 

Μοπιρῃ. Αγπι, 281. (αἀἀ. Ίερας Ὦγτ. 

Ῥει.) | αναπτυξας ϱ. ἨἨ. τε]. Τμαίΐ, 

Ὀγν.Ηίον. οἱμ, Εις. Ὀ.Ε. 4450. “νε- 

Ογίᾳ. Ιπι. 

(οπῃ. και εἳ 

γο]νοπς’””. Ογίᾳ. Ιπῇ. 1. (νά. νο. 90.) | 

απτυξας Ὦ3. 

17.το βιβλιον] οπι. Ὦ. | Οοπίτα, Ορ. 
Ππι. Π. (την βιβλον Ες. Τ. 5.) 

-- τον τοπον] οπη. 6. | οτη. τον 115. 98. 

-- οὗ] ὅπου 69. 

18. εἴνεκεν ΑΒΡΙ/ΞΔ. 11. 58. 69. ἘΕαΗ 

ΚΜΡΌΝΥΓΑ. ΠΗιρρ.ῖπ Ώαπ, ϱ.107. Εις. 

Ῥ.Ε. 4495, ἵπ Ἐ5. 96593. ἵπ Ὦ5.9206, 9993. 

6545, | Τένεκεν «. Οτίᾳ. Π. 6965. ἵγ. 198. 
Έως. ἵπ ΕΕ. ὅρ5ς, 

--- ευαγγελισασθαι ΑΒ.Μαι ΏΙΞΔΕΕα 

ἨΗΚΜΤΡΟΤΗΥΤΑΤΗ. Οτί. Π. 6865. 
Ίν. 193, Εις. Ὁ. 1, ἵπ Ἠ5. 9653. 5413. ἵπ 

ΣΑ, 6255. ο995, 6945, |. Τευαγγελιζεσθαι 

ας, 15. 985. 695. Ειιδ.Ιῃ Ὦ8. 2255, {(ευ- 

αγγ.....απεστ. µε οτη. Ηι{. 995.) 

--- απεσταλκεν µε Οτίᾳ. Π. 65965. ἵν. 194. 

Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ, 9703. Εις. Ὦ.Β. ἵη Ἐν. δἱς. 
1π 5. φιιαίετ. (ἈπΠίιο ευαγγ. Μεπιρῃ.) 

ΙΤαάἀ. ιασασθαι 

τους συντετριµµενους την καρδιαν στ. 
ΑΔ. τε]. Ὑμ]ρ.οι, ο Ἀντο,Εδί,δΗς]. 

οίμ. Αγιο. ια. τοπ. 960. 
(ΠΠ. σττ5. ες Έκα.) νά. Εν. Ιχ!, 1. | 

οπι.. ΒΩΙ/Ξ. 95. 69. «Απ. α.δοιει[]. 

ἌΠεπιρῃ. Αππι.ΜΒΘ.πι[έ. Αι. ΟΡἱ4. 
Π, 696ε. ἵν. 139. Έως. Τ.Ε. 4425, ἵῃ ἘΕ. 

8653. 5410, Τη Ῥ5. μαίετ. ΠΠ. 995. (ν]ᾶ. 
Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 970.) 

Γ απεσταλµαι 4}. 

14. ερτεδςΙ5 Απι. | ΙΤ. Ἐδαῖαο ρτορμείαο 61. | 
18. ταὶθίςτης, αἀά. β4παχε οοπίτ]{ος οοτᾶο 6Ἰ. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, Πιν 

ΑΒ[ο]πί8. τυφλοῖς ἀνά λεψι, ἵ ὠποστε λα τεθραυσµένους ἐν ποπι εἳ οποοῖς νῖδαπι, ἀΠππ]είοτο 1(Ξ)ΙΣΙΔ. ιό 4 90 εοπῄἈοίο Ἱπ τοπδίοπαπι, 1.336. «ἀφέσει " κηρύξοι ἐνιωυτὸν κυρίου δεκτώ. Ἰζαὶ γτιοβίσανο αππαπῃ ἀοπιίηϊ 4ο: 
ἘΕάΒΕΜΒΌΥΤΓΛ, σ. ἕα ος ϐ βλί οδοὺς τὠώ' ὑππσεπο ο άθι { εορίππῃ αἱ ἀῑσπι τετ ρα(οπῖς. 
ει 6:6. ἃ : ὸ : κά απ δν ἔ Ἴρετη Ξ σεν} σοι σπα Ῥροιίκεει Ἰθταπι, 

Ξ ς : Ἅ το το ἷαἰς πηἰπ]δίο οἱ εοᾶῖς, οὐ 
20. ἐν τῇ συναγ. οἱ νά κά λα ο ανν 4 Τη μα σαν οπιπίιπη 1π ΑγΠπασορα. οσο] 

ὀφθ. ἦσαν ἀτενίζοντες αυτῳ. ἠρξατο δε λέγειν προς αυτους ειαπί ἸΙπίοπάσηίος Ιπ. θππι. 
δχκ 5 31 Οοορῖε ααίσοπι ἀἴσοτο αἰ ἴ]]ος ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐφιποῖο ὠπόρ ορια ποπὸ ταρίος ον 

---- 29 - δοπρίατα ἵπ αρα γορίγῖς. 

ον ὑμῶν. καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμα 356005, 1.) Ἐ οπιηθς {δεπιοπΊππα 

95. υἱός ἐστιν Ἰω- 
σὴφ οὗτος: 

ι 

. Μα, 19:57. κα 58 
Μαι. 6: 4{. α 
ὖο. 4144. κβ 

1 Ἐερ.τ7:0. ι δὲ λέγω ὑμῖν, 
Σο 

την γῆν: 
96. Σάρεφθα 

κ ἐστιν [ό]. υἱὸς Ἰωσήφ: 

ζον ἐ ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ έλεγον, ᾿ οὐχ” οὗτός 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς; 
Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρὲ 
θεράπευσον σεαυτὀν' ὅσα ἠκούσαμεν γενόµενα 
᾿Βαφαρναούμ' ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 

εἶπεν δ6 ̓ Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 

Γπολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
Ἡλίου ἐν τῷ Ἱσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς | ἔτη 
τρία καὶ µῆνας Εξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν 

) ὃ καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη 
Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς { Σιδωνίας' πρὸς γυ- 

25 

18. 19.αποστ..... δεκτον] οπι. ΟΥἱᾳ.ἵν. 193. 

[παῦ, Ογίᾳ. Ππἱ. ΠΠ, 9700, 

18. τεθραυσµενους Ίο. Γ.Ε. 4455. | τεθ- 

ραυματισµενους 3. | 

ρὰ, 
-- κηρυξαι ενι.] Ῥτασπῃ. και Ἑ. Μεπιρῃ. 

19. δεκτον] αάά. εἰ ἀἶσπι τεραΒοπίς 

πρ. σ.ειῇ:[]-ο].1. ΑππιιΠσο, Ίγεν. 147. 

(2 εκ Εραί.) Ρει. 4ἶπ.(αρ.ΝΥΙΑ0.) εἰ ἀἶσπι 

χε επαρ(οπῖς α. οἱ ἀῑοπι γοζἁΠλοπῖς ὁ. 

οἱ ἀῑοπι γονρα(]οπῖς Ὠσο ποβίγο ΒΥ5. 

Ἠσ]. (νἰᾶ, Ε5.1Ν1.9.) |. Οοπα, ΜΒΘΡ. 

Βυχ.εί, Μεπιρῃ. «ἄοιμ. ΑτιιζοΠ, 
0. Τις. Ῥ.Β, Ηῆ, 959, 

90. και πτυξας (ΟΥγίᾳ. ἵν. 194) Ες. Γ.Ε. 

19534425, (Ε5ε], Εν. 999.) 1η Ὦ. 9685. 

(π ῬΕ. 60845.) | και πυξας Ὦ". 

--- οἱ οφθαλμοι εν τῇ συναγωγῃ ησαν 

1, 98. Ῥ. (ο) (18) (ΟΥίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 
9704). Εις. Τ.Ε. 1950. 4426, | εν τῃ 

συναγ. Ίσαν οἱ οφθ. ΑΙ. ὐ. Μεπιρη. 

αοῦμ, | Τεν τῃ συναγ. οἱ οφθ. ησαν «.. 
Ῥ. τε]. (1μι) Ῥγντ,Ῥεί,δεΗΠς]. Διπῃ. 
(οπι, ΟΡί. ἵν. 1931.) 

- αυτῳ Ονίᾳ. ἵν. 183. 

αυτον 69. Ἰωαίξ, 

91. ὑτι ἜἘιδ. Ὦ.Β. 1950, 4499, 
Αππ, ΟΡ. 1γ. 1858, 

99. επι] εν 69. 
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τεθραυµενους 

Ές. Ὦ.Β. | εις 

|. οπ. Ὦ. 

99.ουχι ΒΡΙ. | ουχ 5. Δ. το]. | οπι, 
τ. 

--- οὗτος εστιν ὁ υἷος Ἰωσηφ ΑΧΔ. 1. 58. 

τα]. Ὑπ]ς. ὁ.οιι[].ο. Βγτν.Εδί.δε Πε]. 

ΜοπΙρΗ. άοἰἩ. Αππη, «1. | υἷος εστιν 
Ἰωσηφ οὗτος Β1,. (69.) (α.) (ρνασπι. ὁ 

Ῥ. Β1η.Βομ. 69.) {(οπι. ὁ Ἑ.ΛΜ{αἶ. ΤΠ) 

Ἱπβα,) | υἷος Ἰωσ. εστιν οὗτος 1). ε. 

95. γενοµενα] γεινοµενα Ὦ. (απιας Γεοῖςίῖ 

ΒΥτ,Ε50.) 

--- εις ΒΗΤ.. 69. (αάᾶ. την ῬΒ.)| εν ΑΙΚ 

Δ. 1]. εντ στ. Χ. 98 ςἱο. τε]. Νεπιρ]. 

(Βγος. Ῥεί,δΗς].) 

-- Καφαρναουμ ΡΕ. 98. | ἹΚαπερναουμ 

5. ΑΙΤΙΝ. 69. τε]. 

94. αμην] δὶς Ὁ. 

--- λεγω ὑμιν Ἐ11,, τε]. 

ὑμιν λεω ΑΡΒαΗΥΤΓΛΑΙο, 
αοιμ. 

- εν τῃ πατρ. ΟΥνίᾳ.1γ. 96983, | οτι. εν Τι. 
(λαὐεί ἵπ γεν. 99.) 

--- αυτου] ἑαυτου Ὦ. 

95. δε ΑΡΙ.. τε]. 7. Ἀγτ.Πς]. το]. | οπι. Ὦ 

Χ. Τα, εχο. 7. «δι. 

Ογίσ. Ππί. Π1. 97 13.) 

--- ὑμιν] αάά. ὁτι ΤΝ. 1. 99. 69. Λ. ε/.Ι. 

Ἀγτν.Ρ5{.δςΗΠς]. οί. Αν, ΟΡ. Ιπί. 

Πῖ, 

ΒΥτ,Ρεἱ. τε]. | 

Ῥγν.Ης]. 

-- ἡμεραις] οτι. ΑΧ. 

"οὐδεῖς προφήτης 
Ὁ ἐπ᾽ ἀληθείας 

(αεπῖπι 9ΥΥ.Ρ5ί. 

11 ἀαδαπί, οἱ παϊχαδαπίαν 1π 
γοιρί5 οχαιίαο 4παπο Ῥνοσει]ο- 
Ῥαπί 4ο ογο 1ρδίας, εί ἀϊσσναπῖ, 
Ἄοππο Πίο Πορ Τοδορῃ ὃ 
39 (0,109 Ἐν ας 1 Ὀείαπο 
ἀῑσαί]5 πε]! Ἠαπιο ςΙπηαάἴπεπι 
Μούσα, οα {6 ἵρδαπα: απαπία 
απαἰνίπιας [ποία ἵπ Οαρματηα- 
ππη, 1ο ϱἱ Πο ἵπ ραϊτία ἔπα, 
3 419) ΑΓ απίοπα, Άπιοῃ ἀῑσο 
γουῖς απῖα ποπιο Ῥτορμεία ας- 
οορίιι5 ορί ἵπ ραία δα... 5 ον 
10.) Τη γογ]ίαϊα ἀῑσο γοβίβ, πιιι]-- 
{αο νίάπαε ογαπί ἵπ ἀἴεῦις Ἠο- 
Ἠπο ἵπ. Τ5γα]1α], 4παπάο ο]αδατη 
οδί σπα] απ απηϊς Όίδιι5 οἱ ΠΊΘΙΙ- 
βἴθις δοχ, οµπα [ποία οδί {απ168 
ππησῃα ἵπ οπιπῖ ἴογγα, 3ὃ οἱ αἲ 
πα]ίαπα ατα. πηΐδδας ο5ί Ἠο- 
Πας π]ςὶ ἵπ. Βατορίμα Ῥγάσπας 

{εἰς 

960. Ἡλιου] αάά. Ῥνορ]είαο 3γτ.Ρεί. ΘΥ9. 

Ἠιον, (ΟΥίᾳ. 1. 49395.) 

-- εν τῳ Ίσραηλ] οπι. α. (Ονίᾳ. 1.) 

|απίο εν ἡμερ. Θγτ.Ῥεί. ΜοππρΗα. «1, 

| σοπίσα, Βγτ.Ης]. το]. 

-- ετη] Τριασιη. επι 5. ΔΟΤ.. τε]. α. 
ΒΥγ.Ηο]. οἵμ. | οπ. ΒΙ). Ὑπ]ο. ὅ.ο. 
ο. Ἀγν.μδιε, Μοπαρα. ΟΡίᾳ. Ππι. ΠΠ. 

-- µεγας] µεγαλη 68. 

-- πασαν ] οπι. Τ. 

-- την γην] της γης Τ. 

Ἓαρεπτα ΑΡΧ, Μαι. Χ. τε]. 

γι]σ.Οἰ, α.(ὐ.)ο.ει/. ἄοῦμ. η. Ορίᾳ. 

14951. ΟΡ. Ππί. ΠΠ, 9719. (Σαραπτα 
ΑΤ):) Ῥατορί]α πι. Ῥερεβτα Μειπρῃ. 

| Σαρεφθα Β”. 1. 58. 69. ΙΜΒΡ,. (Σα- 

ρεφθαν Οἱ. Οαι. ΟΥ1πΠςΥ. ἵπ 0ο.) 
Άρεφθα Ἰοπι, Σ αΏ Ιπ]6 Ροβί εις.) 

-- Ῥιδωνιας ΑΒΟ(Ρ)Χ. 1. 69. Ῥ. Υπ]ς, 

(α.)ύ.ο. Μαπαιρῃ, «οιμ. «ή. 

Ορίφᾳ. 1. εἳ Οαΐ.Οταπι, ΟΥίᾳ. Ιπι. Π1. 9Τ1», 
(Σιδονιας ὮΝΥ5,) | Ῥιδωνας Ἱω. Απιι ο. 

ΙΤ Σιδωνος 5. Δ. τε]. Ἀγτν,Ῥεέ.δΗε]. 
[νππ.] 

27. εν τῳ Ἰσραηλ απίο επι Ἐλ. του προφ. 
ΒΟΡΤΙΝ. 1. 98. 69. Ἰωδ. Ἀγτ.Εοῦ. 

325. ο οί β]ας Οἱ. | ζαοία οββοῦ Οἱ. | 26. Βα- 
χορία 61. | Βϊάοπίαο 6ἳ. 



ο. 

ν. ος. 
αρ. α. ὖ. ο. 
Βύ1τ. Ῥ. Ἡ. 
ἸΠαπαρῃ, 

οἱ. Ατπι, 41, 

ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ. 
- / ο. 

ναΐκα χήραν. “καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἵ ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ” επὶ τν Ἡλισαίου” τοῦ προφήτου" καὶ οὐδεὶς 

98 

{ αἆ πιπ]ίογοπι γίάπαπι, Ἐν 
πι] Ἱαορτορί οταπί ἵπ Τ5γα]οὶ 
5αρ. Ἡσ]κασο Ῥτορμοία, οὐ Πο- 
ΠΠΟ 6ογαπα πημπάαές οί πῖςϊ 

πο Ώερ.δ:14. 

οντες ταῦτα: 
- / 

της πὂλεως, 
“/ τω ᾖρο Ὡ / 

Όρους ἐφ οὗ ἡ πόλις 
/ 6 

κατακρηµνίσαι αὐτὸν" 

αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ἰ Ναιμὰν' ὁ Σύρο. 
. / / . ᾿ - ων ” / 

ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκού- 
Ν . / ” / . Ν ”/ 

καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν έξω 
/ ν 

καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως 
123 δό ιν 
ῴκο οµητο αυτών» 

 ) / 
αυτων επορευετο. 

Σα, 1191-58. ΚΥ 

Ἰ τῆς Γαλιλαίας: 
πο] πρ ]α σάββασιν) 

Ἡ' κε πας οτι εν ἐξουσίᾳ ἢ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 
”.γωγῃ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα .. ἀκαθάρ- 

δα του, καὶ ἀνέκραξεν φΦωνῇ µεγάλῃ ὁ 
τί ἡμῖν καὶ σού Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; 

οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιον τοῦ θεοῦ. 
ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ἼἸησοῦς λέγων, Φιμώθητι καὶ 

καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον 

ἡμᾶς 5 

95. εξελθε ἐξ ἔξελθε ἵ ἀπ” αὐτοῦ. 

90 Ἡ απ Καὶ κατῆλθεν εἰς ἶ Καφαρναοὺμ” 

3 / - 

ὀφρυος τοῦ 
ών α / 

ὥστε 
ΔΝ Δ Ν 

55 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ µέσου 

καὶ Νοιπαπ Ὀγτας. 3 Βτ τερ]οιῖ 
ΒΗΠ{Γ ΟΠΠΠΕΡ 1π ΑΥπάροσα Ίτα 
Ἰπθς απάϊοπίος,  εἳ 5Π1γοχο- 
παπί οἱ οἰεοσταπί 1]απι οχίγα 
οἴνιίαίετη, οἱ ἀπκοταπς ]απα 
πδιο αἆ 5προγοπΙ πΙΟΠΙΙ5, 
8"ρτα. 4ποπι οἰνίίαςδ Ἰογαπα 
ογαί αοἀἰβσαία, αἱ Ῥγαοοϊρίία- 
τοηί ουπα: Ὁν 1ρεο απίοπα (ΤαΠ- 
8ἱ6Π8 Ῥεγ ππθάππα Π]ογητα 1ρα8, 

δι 69, 8.) ες ἀοςορπα1ξ 1π 08- 
Ῥμανπααπι οἰγιίαίοιη (αἱ]ασαο, 

/ 

πολιν 
Ν 5 / υ. Δ » . 

καὶ ἦν διδάσκων αυτους ἐν τοῖς Ἰμήιο ἀοοοναι ἴ]ος καὐναιίς: 
30 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐ ἐπὶ ο. διδαχῇ αὐτοῦ, 

Ὄ καὶ ἐν τῇ συνα- 

αΓλέγων ], ὃ Ἔα, 
ἦλθες ἀπολέσαι 

55 61,39) οἱ εεαρεβαπί πι ἀοοια]- 
πα οἵδ, ααἷα, ἵπ Ῥοΐοείαϊίο οιαί 
Β6ΥΠΙΟ 1ραίας.  Ὁν 00,5) Ἐν ἵπ 
ΑΥπηροσα οταί Ἠοπιο Ἠαβοπς 
ἀποπιοπίαπα ΙππηπΠά ΠΠ, εί οκ- 
οἸαππανί5 γοσο π]ασηα δὲ 4ἴσρῃς, 
Ῥίπα, απ]ά πορῖς οἳ Εδῖ, Ίθρια 
Ναζατεπο” γοπ]δΗ ρογάσγο ποΡ 2 

8δ « εοῖο {6 απ δἶδ, εαποίας ἀεῖ. 
καὶ ἵ Ὦν Ἱποτορανίτ ΠΠ Ἱερας ᾱἷ- 

6655, Οπιπηπίεςος οἱ οχῖ αὐ 1]]ο. 
ντ ουσ Ῥχοϊεοῖδδες Ί]]απῃ ἀπο- 
πποπῖαπα ἵπ πιεάΊαπῃ, οκΠξ αἳ 

» ΔΝ σσ. - 

εἰς τὸ µέσον, ἐξῆλθεν ἀπ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν 

Πεπιρῃ. Αιπα. 1. Ογίᾳ. Ιπέ. Π1. 97 19, 

| ΣΡοξί προφητου στ. Α. το]. 'Βγχ.Πς]. 

αοἰἩ. (οπι. τῳ Λ.) | οτι. ΟΥίᾳ. 1. 43925. 
27. Ῥλισαιου ΑΒ.ΜαίΙ ΏΤΔαὈγ. 1 Ελισ- 

σαιου 5. ΟΝ. τε]. Ονίᾳ. 1. 

--- εκαθαρισθη Ονίᾳ.Ἱ. | -θερ. ΑΟΙ,Χ. 

-- Ναιμαν ΑΒΊΤΓ Μαι ΟΡ, 1. 69. Κ. 

| Ναιεμαν Δ. | Νεμαν Χ. πι ο, οἱ. 
Μεπιρῃ. οἴἩ, | Ναιμας 3. | ΤΝεε- 

µαν ϱ. Β5.ΒΙ]γ. τε]. Ονίφ.1. | Νεεμμαν 
αΠΓ. ἈΝααπιαπ Ψπ]ς.Ο. ὐ.ο.ς”. Ονίρ. 

πι. ΠΠ. { Ίπεπιαν α. (πϊςποπιαη.) | Νο- 

ποπ]αη. . 

38. και επλ.] οἱ δε επλ. Ὦ. ο. (πιοκ εν τῃ 
συναγ. οπη. Μεπιρῃ.). 

---ακουοντες] -σαντες Ὦ 4. 1. ε. Θγτ. 56. 

39. αναστατες Δ. 

-- εως] Ταάά.της 5. 3. Διπι. (αάἀ. του 

Ἠ”. 69 οἱοι) | οπη. ΑΒ. Μα1.Ο1ΧΔ. 1. 98. 
ΕΕαάΗΚΜΡΒΠΥΤΓΑ. Ογίᾳ.ἵν. 1633, 

--εφ Ονίᾳ.ῖν. | αφ’ Δ. 
---οὗ Ονίφ.ϊν.|  Χ. 
--- ᾠκοδοµητο αυτων Ἑ. Μαι, 39. 69. 

(οικοδοµηται αυτων Ὦ. α.ο.ε.) | Γαυτων 

ᾠκοδοµητο 5. ΑΟΓ(Δ). τε]. Ψπ]ς. 0]. 
ο) ἳ- (Ο2ἱᾳ. 1ν.) -μειτο Δ. | αυτων φκο- 
ὃομηθη Κ. 

--- ὡστε ΒΡΙ.. 1. 95. 69. Μοπιρῃ. ΟΥίᾳ. 

ϊγ. | Τειςτο 5. ΑΟ. τε]. [α.] 

99. κατακριµνησαι Β.Β:ἶγ.ΟΧ αἱ υἱά, ΕΠΥ. 

(Π)Λ. (Οοπία, Ὦ αρ. Μαι.) 

81. κατηλθεν] αάᾶ. ὁ Ίησους ἄΗΓΛΜ 

πιᾳ. 1. | Οοπίτα, Οτίᾳ. ἵν. 1623. 

-- Καφαρναουμ ΒΗ(Χ). 98. Ονίᾳ. ἵν. 
1653, 1705. (Καφερναουμ Χ.) | ἆκα- 

περναουµ σ. ΔΟ. τε]. 
--- Ῥαλιλαιας] απάά. την παραθαλασσιον 

εν ὁριοις Ζαβουλων και Νεφθαλειμ Ὦ. 

(νἷᾶ, Μαϊέ, 1ν. 19.) |. Οοπία, Ογίᾳ. ἵν. 

δἱς, 
--- αυτους ΟΥίᾳ.ἵν. δῖδ. | αυτοις 1. 10. 

-- εν τοι; Ονί0. ἵν. δἱ5. | οτα. Δ. 

99, τηδαχη 1. 

--- εν εξουσιᾳ] οπι. εν Ὑ. 
88. και εν τῃ συναγωγῃ ην ας. ο[]α.. 

Ὀνγ.Ηε]. Μειπρῃμ. οἴμ. Αππιι ΟΥἱᾳ. ἵν. 

1714, | ην δε εν τῇ συναγωγῃ ὮὉ. ε. | 

οἱ ογαί οἵο, α.ὖ,ί. Ἀνν.Εδί. 4. 

--- δαιµονιου ακαθαρτου ΟΥί4. ἵν. | δαι- 

µονιον ακαθαρτον Ὦ αγ. Υ1ρ. α.ὔ.ε. 
10: ἀπεπιοπίαπι ο. (Ῥχαος. πνευμα] 

οπῃ. 1ια{{.) 

--- ανεκραξεν] -ἕαν Λ. 
--- φωνῃ µεγαλῃ Οτίᾳ. ἵν. | οπι. 88. οί]. 
84. λεγων ΑΟΝΡ. τε]. Τμαῦ. Ἀγτν. άο{μ. 

Άτπῃ, (νίᾷ. Μαν. 1, 94). } οπι, Β]8 Υ 3. 

Μοπιρῃ. Οτίᾳ. ἵν. 1713. 

---εα ΔΒΟΘΙ.Ξ. τε]. Ὑπ]ς. 6 
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13. ΘΥ1Υ,Ἐδί, 

δ:Πσ]. ἄοἴμ. Αιπῃ. Ογίᾳ. ἵν. Εις. Ὦ.Β. 

1950, 9754, ἵη Ἐ8. ὅδδ5. | οτι. Ὦ. 98. 

α.ὐ.οιειῇβ. Ἀντ.Πϊεν. Μοππρη. «ΟΦΗ. 

Τετί. αἆν. Ματο. 1ν. 7. (νῖά. Μας. 1, 94.) 

84. σοι] συ ΔΧΕΗ. (σου 88. Γ.) 

-- Ναζαρηνε] Ναζορηναι ὮΝ. (Ἀαζο- 

τοηθ 6.) Ναζωρηναι Ε”. 

--- απολεσαι ἧμας Οτίσ. ἵν. Τενί. πἄν. 

Ματο. | ἡμας ὧδε απολεσαι Ὦ. (ΡΤαεπῃ. 

απίθ {επιριις 2.0.6.) 

--- οιδα] οιδαµεν Απ. Έα. Ιη Ἐ8. 2791. 

5058, Τετί, αἀν. Ἐτακ. 96 (οοπίτα, αάν. 

Μανο.) Πήῃ, 1984. 9015. 
86. εζηλθε Α ΗΓοίᾶο. 

--- απ’ (ροβί εξελθε) ΒΕΙ.Ξ.1. 69. Υ. Τιαίέ. 

Ονίᾳ. ἵν. 1Τ13. | Τεξ 5. ΑΟΩΜ ία. τε]. 

(πιά. Μαν. 1. 95.) 

-- ῥιψαν] ῥειψας 3. 
--- εις το μεσον] οπι. α.ζ.ει[]. | Οοπίτα, 

γπ]ς. σ,/6ἱ. Ιοπ.το ΏΔΕΕαΗΝΡυύ 

ΝΤΑΛ. Ονίᾳ. ἵν. | Όοπίαα, ΑΒΟΘΙΞΧ. 

τε]. |αάἀ. ανακραυγασαν τε Ὦ. 

-- απ’ (ροβί εἕηλθεν)] εξ ΜγΤή. 

-- βλαψαν] βλαψας Ὦ. | Οοπίαα, Οτίᾳ. 

1γ. 

21. Νααπααπ 6Ο. | 99. Βαρος 6ἷ. | 54. ααἲς στ. 
1598 (αἱ σι. 1590, 95.) | 55. Ί]απα Οἵ. | αὉ οο 6ἷ. 
| Πλαὰ ἀαεπιοπῖαπι πι. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
6 ΝΑ / / ΘΑ; / ιν 

καὶ ἐγένετο θαµμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνε- 
, Ν / / / Θ 

λάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, 

ΑΒ 69(0)[Η]. μα 
1.()ΧΔ. αυτον. 

1. 98. 69. 
πνοή Φ 

΄ 
κα 

Σ]Μαιΐ. 8: 14815.β 
(Ματ. 1:90-91. 

ξΕ 

99. καὶ παραχρῆ- 
μα 

ΣΙΜα:1.8:16. 1 

ὗτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρ- 
τοις πνεύµασι, καὶ ἐξέρχονται; Ἱ καὶ ἐξεπορεύετο 
ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

81 3 υ᾿Αναστὰς δὲ ! ἀπο' τῆς συναγωγῆς εἰσῆλ- 
θεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος" ' πενθερὰ δὲ ρα Σίμω- 
νον ἦν συνεχοµένη πυρετῷ μεγάλφ, καὶ ̓  ἠρώτησαν 
αὐτὸν περὶ αὐτῆς. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπε- 
τίµησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν' παραχρῆμα 
δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 
ον ΄ Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες ὔσοι εἶχον 

ος 1:99-34- 
40, ἅπαντες ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς 
--- ἐπιθεὶς 
-"Ἰθεάπεσν αὐτόν ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας | ἐπιτιθεὶς'. 
41 ἐξή ν σκζ 4 3 / [ή η) / {1 ο25/ δὲ Ν ὃ / 

«ἐξήρχοντο κ Ἱέθεράαπευεν αυτους. ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια 
ον ΘΑ . / Ν / ο ὧν 5 α΄ ε 

-- κραυγάζοντα απο πολλών κράζοντα, καὶ λέγοντα ὅτι δυ εἰ  ὁ 
εἰ - - 

υἷἱος τοῦ θεοῦ. 

ΙΥ. 6 

Ί]ο πΙή]απο 1]]απα ποστ. Ες 
{αοἵ115 εδί Ῥανος ἵπ οπηπΙθις, οὐ 
οοπ]οηπεραπίας αἲ Ἱπνίοσπι ᾱἷ- 
οση(θς, Οιιοᾶ δδί Ίος γοτραΠῃ, 
αππ]α ἴπ Ῥοΐορίαίο οἱ υἰταίε Ίπῃι- 
Ῥεταί βριπάδιας Ἱππιυπάϊ5 εί 
εκειπι ᾗ Ἐι ἀἰνα]σαυαίας 
{αππα ἆ4ε 11ο ἴπ οπππεπι Ίοσυπι 
τοσίοπῇς, 

58 035, 3.) Ῥπχρεπβ απίοπι ἆθ 
«γπαρορα Ἱπίχοϊνίε ἵπ ἆοπιππα 
ΒΙΠΙΟΠΙ5.  ΒΟσγΙ5 απέθπῃ ΒΙΤηο- 
π]ς τοπεραίαχ τηαρπ]ς {ουτίοας, 
εί τοσανεγαπέ Ἰ]]απι Ῥτο 8. 
39 Έί 5ίαπ5 5αΡεΥ Ἰ]]απι ΙΠΙΡΕΓΑ- 
νΙν {ευτί, αἱ ἀπαϊδις Π]]απα: εί 
σοπίππο εα1ρεῃς ππίσιταραῦ 
115, 

10 Οσαπῃ 5ο] απίοπι οσσἰάἹςςεί, 
οπιηθς απἵ Παβευαπί ΙΠΗΤΠΙΟΣ 
γα Ἰαπσιοτίρις ἀποσραπί 
1]]ο5 αἆ οιπ: αἲ Ί]]α εἴπσι]]ς 
πππηας ΙΠΡΟΠΕΠς οπταῦα! 608, 
1 ο, 5.) Ἠκίεραπί εἰἶαπι ἆᾳθ- 
πποπία α πηπ]5 εἰατπαπί]α εἴ 
ἀἰσεπιία απία {απ ε5 βΗις ἀεῖ: 
εί ἵποτεραη5 ποη βἰπεραί ϱα Ἰο- Ν ” - 3 “/ . ΔΝ - 

καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτα λαλεῖν 
ο 3ᾖ Ν Ν »ἳν 5 
οτι ὔδεισαν τον χριστον αυτον ειναι. 

α[ αγ. 1: 95-39. κη 

η 
96 Ὅ Α Γενοµένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς 

απἰ: οαπία. δοἰσραπί ἵρδαπῃ 6556 
Οµπίδίατη, 

33 03,5. Ἐαοία απίεπι ἀἱο 
6σγεδδιις Ἰυαί 1π ἀεδοτίππῃ ]ο- 

96. θαμβος] αἀᾶ. µεγας Ὁ. ὐ.ᾳ]. Ἀγτ.Εεί. 

ΜΒΒ, Μεπιρῃ.(εχο.1 ΜΕ.) 

προς αλληλους] οπη. Λοἰο. 

τις] αᾷ. εστιν Ὁ. Ἱωαμ, Μεπιρῃ. 

πνευµασιν] δαιµοσιν Τ. 
97. εξεπορευετο ηχος (ιχος Ἀγτ.Ηε]πης. 

62.) | εξηλθεν η ακοη Ὁ. (ε.) γιά. Μαν. 

1, 28. 

--- παντα] πασαν Ἡ σίο. 

98.απο ΒΟΡΩΙΙΞ.1.95.69. Ογίᾳ. ἵν. 1713. 
(6 4ε” Υπ]ς.) | εκ ς. ΑΧ. τε]. (νἷᾶ, 

Ματ. 1.99.) 

--- συναγωγης] αἆά. ὁ Τησους ΑΜ. (8υτ. 

Τι.) 

---- εισηλθεν Ονίᾳ. ἵν. | ηλθεν Ὦ. 
-- Σιμωνος 19.] αἀά. και Ανδραιου Ὦ. 

ὐ.οιε(ροδί οπηϊβεϊοποτη)[-ο.. (νιά. Ματ.) 

| Οοπίτα, Ὑα1ρ. αι. Οτίᾳ. ἵν. 

----πενθερα δετου Σιµωνος]} οτι. Χ(πης.].) 

ΑΠ πιρ.Ξ.) | ὃς (5ἱο) (απίαπῃ Ἠαδεί 88. 

-- πενθερα δε] Ίρτασπ, ἡ σος. 1Ιεἷς 

Μεπαρῃ. { οπι. ΑΒΡΩΙ/ἘΧΔ. 69. ΈΕα 

ἨΚΜΡΟΥΓΑΛ. | ἡ δε πενθ. Ο. | (ωἴᾶ, 
Ώ8 ςηρτα.) 

--- του Σιμ.] Ἐειτί Ὁστ.Ηε]πης. 
του Ἀίο, 

συνεχοµενη] κατεχοµενη Ὦ. 

επιστας] επισταθεις Ὦ. 

αυτης] αυτου Ε3. 

τῳ] τυ Ἠ μέ υἱά. 
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Γ. οπ1, 

99, 

89. παραχρηµα δε ΑΒΟΩΒΞΧΔ.Ι. 58. 69. 
το]. α. Ἀγν.Ησε]. Μεπιρῃ. άοἴμ. Αππι, 

Γ και παραχρηµα Ο1.. Υαἱς. ὁ.ο,ῇ-ᾳ.. 
ΒΥγ.Β5ί. (311.) |. παραχρηµα ἰαπίππι 

Ὅ. (οοπππο εί 6.) 

-- αναστασα διηκονει] ὡστε αναστασαν 

αυτην διακονειν 1). (αναστας Δ.) 

40. δυνοντος ΑΒΟΟΦΗΞ. θ9είο. τε]. α. 

(δυντος Ο)ἱᾳ. 1ν. 1719.) | δυναντος ΠΛ. 

Γδυσαντος Ὦ ἄγ. (Υαἱς. ὅ.οεῇ-σἳ. 
1.) 

-- παντε ΑΡΩΝΣΞ. τε]. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1719.| 

ἅπαντες Ῥ.Μαι.Ο. 1. 

--- ὧσοι α.ο.ε. ΟγΙᾳ.1ν. | οἱ Ὦ. σγ. Υπ]ς. 

δ.ή:ᾳ. 
-- ειχον Ογἱᾳ. ἵν. | ειχαν Ὦ. 

--- ποικιλαις] -λοις Ἡ. 

-- Ίγαγον] ῬΤβεπι. και Α. 
Απγπι, (ηγον ΟΥίφ. 1ν.) 

-- ὁ δε] ουδε 69. 

--- αυτων α.ο. Ογίᾳ. ἵν. | αυτω Ο3. | οπη. 
Ῥ. να]ρ. ὅ.ο[]-οἱ. 

--- επιτίει; ΒΡΩΞ. 69. | Τεπιθεις 5. Α. 
(ΦΠ. τε]. ΟΥίᾳ. 1ν. δίο. | (απίε τας χει- 

ρας Ο. ΜοπιρΗ. 251. | Οοπαα, Ο)ἱᾳ. 
1ν.) 

--- έθεραπευεν Ἑ. Τεἶπ.Ὀ. Ναἱς. α.ὔ.οιει[. 

ὔ.α.. Ἀγττ.Ῥοι.δς ο]. ΟΥίᾳ. ἵν. εᾱ. | 
Τεθεραπευσεν 5. ΔΟΦΗΞ. τε]. Ονίᾳ. 

Τν. σα. 

|.εφερον Ὦ. 

4]. εἔηρχετο ΑΒΡΩἨ. τε]. | -χοντο ΟΧ. 

1. 98. Οτἰᾳ. ἵν. 1710, 

--- απο] οπη. 1. 
--- κραζοντα ΒΟΒΤΙΞΧΝ.1. 98. τε]. | κραυ- 

γαζοντα ΑΡ(Ω11)Δ. 69. ΕαΗῦΥΤΓ. 

Οτίᾳ. ἵν. (κραυαζ. ϱ.) 

-- και λεγοντα Ονίφ.ῖν. | οπι. Τ.Α. 
-- ὁτι] οτη. α.δ.ο.ει[-αἳ. | Οοπίτα, Υπ]σ. 
1. Οτίᾳ.ῖν. 

-- ει] Τα4ἀ. ὁ χριστος 5. ΑΩ. τε]. 

Ῥντγ.Ρεί.δςΗςε]. ἄοιμ. Έτμ. | οτι. ΒΟΏ 

ἨΙΞΧ. 35. Ε. (αμ) Μοπιρμ. Αστη. 
ΟΥίᾳ. ἵν. νιά. Τετί. α”ν. Ματς, 1ν. 8. 

--εια Ο)ἱᾳ. Τν. | ει Τω 
--- τον χριστον αυτον ειναι ΔΒΟΘΝ. τε]. 

α.ε. ΞΥτ.Η5]. οἱ]. (οπι. τον Ογίᾳ. ἵν.) 

Γ αυτον χριστον ειναι Ὦ. (68 τον χρ.) 

 Μεπιρη. [01.]. Ίρειπι ο55ε Οτίς- 
έππι Ὑπ]σ. ὐ.αὶ. Ὀντ.βεί. «εδιτ 1ρ- 

81η ο55ο Ογ]κέατη ο,{]. 

42. ἡμερας] Ῥταεπι. της Τ. 

--- επορευθη] -ετο Ἰ. (ποῃ 69.) 

--- επεζητουν ΑΒΟΡΩΗΒΙ/ΞΧΔ.1. 98.69. 

ἘΜΒΘΟΝΥΤΓΑ. | Ίεζητουν 5. ΒαΗΚ. 

--- κατειχο»] επειχον Ὦ. 

48. ὁ δε] αάά. Ίησους Λ. Ἀγτ.β5ῦ. 

96. ἱππταιπᾶίς βρῖτῖ ας 01. [ 88. απξετα 1ε- 
βα5 61. | 40. ααΐοπα ϱοἱ 6ἱ. | 41. οχῖρανέ ααίθπα 
σι, 



οι 
Τα]ρ. α. 0. ο. 
Βσττ. Ῥ. Ἡ. 
Παεπιρῃ., 

ο{μ, Ασπα, 4011. 

45. δεῖ µε 
ή μα 

43. εἰο τοῦτο 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
3 4 ον ο μΜ 4} / / ο λὁ ν 
ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἵ ἐπεζήτουν' αὐτόν" . καὶ 
5 ο Β - - ζν - ν η 
ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύ- 

".. ο ον 48 « ννάθ ν » Δ αφ Ν 
εσθαι απ΄ αὐτῶν. ὁ δε εἶπεν προς αὐτους ὅτι Ιαὶ 

- ες / / 3 / / - Ν 

ταῖς ἑτέραις πὀλεσιν εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν βα- 
/ ο α 4 ο δν Η/ ῳ αν ολ / / 

σιλείαν τοῦ θεοῦ;ὶ ὅτι ' ἐπὶ τοῦτο ὶ ἀπεσταλην . 

οπτα, οἱ {πτραςο. τοιτοραηί 
οσα: οἱ νοπεγαπ πξδαπο απ 
ἵρβαπῃ, οἱ ἀοιίποβαπί Ἰ]απα πο 
ἀϊδοσάστεί αὖ οἱ. 5 ΩπἴραβΒ 
1]]ο αἲν απἷα Ἐί αἰῖς οἵνίιαΙριας 
ορονίοῦ ππο οναηρσο]ζατε τος- 
ηππῃ ἀθἱ, απῖα 1490 παῖδδας ΒΙπη. 

44, ἐν ταῖς συνα- 94 ' Καὶ ἦν κηρύσσων | εἰς τὰς συναγωγὰς' τῆς 14 Ἐτ οταῦ ργαθάἴσαης 1π ΒΥΠ- 
γωγαῖς , ασορῖδ (αμ]ασαο, 

--τῆς Ιουδαίας | αλιλαίας. ς 

παρ] 15 / Χα ω Ν 3, 3 α . 
πο σε Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ  "Ο'") Ἐποίυπα οξι απίοπι 

ι 

1. τοῦ ἀκούειν 

τα 

5. πλοιάρια 

-- ἀποβ. [ἀπ αὐ- 

3 νΝ/ ευ / Ν / ω ω Ν "ον 5 
καὶ  ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. καὶ αὐτὸς ἦν 
ες ὃν Δ Ν / / 
ἑστὼς παρὰ τὴν λίµνην ΓεννησαρέτἹ 

/ - ε . Δ λ / ε λ ς α- 

δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίµνην' οἱ δὲ ἁλιεῖς 
Ῥ να . .. Γ / “ 4 ”/ ιά Ν / κ. ξλ Ν 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποβάντες | έἔπλυνον τὰ δίκτυα. " ἐμβὰς 

Ὁ καὶ εἶδεν 

οσα (ατοαο ἱητασγοηί ἴπ θα 
πί απά]τοπί γετριτη ἀε1, δὐ 1ρ5ο 
αρα! 86ο 5ίασππι ἄοηοδα- 
χοία: ει γἱαΙί ἀπαδ ηΏΒΥ6Β 
βίαπίος 5οοπ5 βίαρηιπη, Ῥίΐξσοα- 
{οτο5 απίοπι ἀἰδοσπάσταπί οὐ 
Ἰαναραπί τοῖα. ὃ Αβδοοεπάςπθ 

τῶν] ἂν ες τὰ ο / Ας εναν / 91. ή ππίοπα ἵπ παπα Πάγεπι 4παο 
δε εἰς ἓν τῶν πλοίων Ὁ ἦν Ἰ Ἀίμωνος, ἠρώτησεν οπαι Βιπιοπίς, τοραν]έ οἱ ἃ 

9. καθ. δὲ πρ πο η πο ὁ ο ρις ν / ἴουγα γοάεσγο Ῥιδί]]πη, 6ἱ 96- 
ο. αυτον απο τη» Ύη5 ας βαν ο... και καθίσας ἀεπς ἀοοεβαί 4ᾳ παν]οσ]α {1- 

΄ . ’ ] αν 3) ιά ια] σν . 

ΙΑ λ εδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ὡς δὲ ἐπαυ- Όα. ' δν 5) Όε εοθεαν]ῖ απίοπι 
θ να . Ν ; ο 2 ν Ἰοφπῖ, ἀῑκΙε εά Ῥίπιοποπι, Ώιιο 

σατο λαλῶν εἶπεν προς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰ ἵπ αἰτυπι, οἱ Ἰαχαϊο χοιῖα γοσίτα 
ὶ (θ { Ν / λ δί ες - ο Ίηῃ οαρίατατη.  ὃ ῆὲ ταδροπάθΒ 

τα το βάθος, καὶ χαλάσατε τα δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Αἴπιοι ἀῑκίι ΠΠ, Ῥτασοσρίος, 
5 η ο ν. / 8 { ο ο το ’ δ 5 

πε καὶ ἀποκριθεὶς ' Σίμων εἴπενὶ αὐτῷ, Ἠπιστάτα, δι 

45, ταις ἑτεραις πολεσιν] εις τας αλλας 

πολεις Ὦ. (6) 

--- µεδει ΑΟΩΤΓΒΙΙΞΝ. τε]. | δει µε Ὦ 

()) Ται, Ἀγτν.Ε5ε,δεΗε]. 48ΙΠ. (απία 

ευαγγ. (1αὐ0.) ἈΒγτ.Ῥεῦ. | Ῥοεύ ὅτι Ὁ. 

ο.) 

--- επι τουτο Β]. | Τειςτουτο 5. ΑΟΡ 

ΩΤΓΒΣ. τα]. (νἷᾶ, Μα. 1. 98.) | (εις 
τουτο γαρ Ὦ. ο.) 

-- απεσταλην ΒΟΡΙ{Χ). 1. 589. 69. | 

Ταπεσταλμαι 5. ΑΩΊΊ.Η. τε]. 

44. εις τας συναγωγας ΒΡΩ. 69. | Τεν 

ταις συναγωγαις 5. ΔΟΒ. τε]. γΥ. 

υἶᾶ, 

--- της Ῥαλιλαιας ΑΏΧΝ. 88. τε]. Τια. 

Ῥγτν, Ε5ί, ὃς Ησ].τηςσ. Μεπιρῃ. ΜΡΒ.γεο. 

αοιμ. Αππι, «411. (να. Μαν. 1. 99. 

Μαϊι 1ν. 995.) | της Τουδαιας Ῥ. Μαι. 

ΩΒ81.. 1. Ῥγτ.Ηο].ίκί. Μεπιρη. 

«και ακουειν ΔΒΙΙΝ. 1. (ο) Μεπιρῃ. 

Ῥομνν.(οἳ ΜΡΡΒ,) Αντ. 4ίῃ. | Έτου 
ακουειν 5. ΟΡΟΦΗ. τα]. (1αίε) Ἀγτν. 

Ῥει,δεΗςε]. Μεπιρῃ. Ν. ἄοἴμ. 

---και αυτος ην ἑστως] ἑστωτος αυτου 

Ῥ. Ἰαἀά. ὁ Ίησος ΟΧΕαΗΜΠΙΦ. 

1η. 
--Τεννήσαρε ΑΒΟΘΩΠΗΔ. 1. 38. 4950 

ΎΟΓΛ. α.δ.ε. Ἀγτ.Ηο].(κί. Αππη. | Γεν- 
νησαρεθ 69. ΕΗΙΚΜ. Το). Ῥγτ.Ηο]πηρ. 

Μεπιρ].ΜΒ. ἄοἴμ. | Τεννησαρεὸ Ὦ. | 

-- 

Γενησαρετ ΤΕ. | επεβατεία Υμ]ρ. ο. 
ἄοππεραν ᾖ{. ντε, Γεννηζαρεθ 

Μεπιρα. (11) |. Γεν..... λιμνην ] οτη. 

Χ. 
9. και ειδεν] οπι. και α.δ.ο.οι[]. | Οοπίτα, 

γα]σ. /6ἱ. | ειδεν δε Τ. 
---δυο απίοπλοι. ΔΟΡΩΤΙΓΒΙ,τε].Ψα]ς. 

ὀ.οιί. Άγτ.Ηα]. ἄοἴµ. Αππι, «1, | 

Ῥοςέ Ἑ. α.ο. ψτ.Ῥοι. Μεπιρῃ. 

-πλοια ΒΟ)Ὀ. τε]. Ὑπὶς. ύ.ο.ε. Ἀψτ. 
Ῥει.δ.Ηο]. Μεπιρῃ. «οΐμ.  ΆΑιπι. 

πλ. } πλοιαρια ΔΟΣΩΤΓΒΙ,, 13. 98. 

πι 
-- ἁλιεις ΒΕΠ. τε]. | ἆλεες ΑΟΩΤΈΙ.. 

-- απ᾿ αυτων Πίο αποβαντες ΒΟ"ΡΙ.. 

858. (α.) | οπι. Ἡ. Υπ]. ὁ.ει[].0ἱ.]. |] Έροδέ 
αποβ. π. ΔΟΦΩ 17. τε]. ο/. Ἀγττ.Ε5ἱ.δε 
Ἠε]. ἄοΐμ. Ατπι, ΑΡί1. (Ἰπρτοβδί ἵπ 

οα5 ΝΜοππρῃ.) 

---επλυνον ὮἙ. ΒΙΙή. ο. Μαι. Ὀ. Τίς. 

ΒΥΤΣ.Ῥεί,δεΠο]. Μεπιρῃ. | επλυναν Ἑ. 
Ῥομ. ΟΤΩΤΓ ΣΧ. | Ἱαπεπλυναν 5. Α. 

Ο98. τε]. 
---τα δικτυα] το δικτυον Ῥ. Βἰο(οοπίτα, 

αι.) | αἀά. αυτων α. ΒΥΙΤ.Γ5ἱ.δς 

Ἠσ].Γ Μεπιρῃ. 

ὃ. εµβας δε] αἀά. ὁ Τήησους Χ. (οί ππα 

εκ αἷς Ῥϊπιοπί5 ενας Ῥοαιπί δὲ αβοοπα]1έ 

7 εραβ, 5οζ1ῦ ἵπ οα οἵο. ντ, εί.) 

---των πλοιων] πλοιον Ὦ. Τιαῦῦ. 

8. Σιµωνος] ΣῬιπθπι. του 5. ΑΟΩΤΙΓΗ. 

τε]. | οπι. ΒΙ)Η.. 
---επαναγαγειν] απὶο απο της γης Ὦ. 

α.(ὐ.)ο.ει[).1. Ἁγοτ(Ἐ5ί.)δΗς]. ΜεπιρΗ. 

οἱ, «ΔΝ. | Οοπσα, Μ5Ρ. Υπ]ρ. /; 

οἱ. Αππη. | επαναγειν ΑΛ. 1. 

---ολιγον] Ἰπίει επαναγ. εἴ απο της γης 

Θντ. Ῥεί. | οπ. Απ. | ὧσον ὁὅσον 

Ῥ. 
--καικαθισας ΑΟΡΤΗ. τε]. ΥΥ. | καθισας 

δε ΒΩ ΤΡΙ, α. Μεπιρῃ. | οἵΠ. καθισας 

Ὀγτ.Ηίεγ. | (ρτασπῃ, 1π τηβτο ΘΥτ.Γ5ἱ.) 

--.εδιδασκεν εκ του πλοιου ΑΟΩΊΊΗΙ.. 

το]. Ἁνττ.Ρ5{.8.Ησ]. (Μεπιρῃ.) υγ. | εκ 

του πλοιου εδιδ. Ὦ. | εν τῳ πλοιῳ εδιδ. 

Ῥ. ο. (041.) εκ] απο 1. 69. 

4. ὡς] ὁτε Ὦ. α.ε. 

-- Σιµωνα] ε.ά. ὁ Τησους 98. 

---επαναγαγε] επαγαγε Δ. 
---εις αγραν Ἐιιδ. ΤΠΕΟΡΗ. 118. | οπη. 1. 
5. ιμων] ΤΡρταστη. ὁ 5. ΑΟΗ. τε]. | οπι. 

ΒΤΙΔ. | ὁ Πετρος Ροδὲ αυτῳ Χ. {(ὁ δε 
Σιµων απο αποκριθεις Ὦ. αποκρεις 3. 

Γ.οπι. αποκρ. Βγτ.ΗΙον.) 
--αυτῳ] οτι. Ὦ. 6. Μεπιρῃ. 

--επιστατα Ἀγν.Ηε]ιις.ἀγ. | διδασκαλε 

Ῥ. Μεπιρη. 

8. τοραν1ξ απίετα πι, | 4. Ίαχα πι 
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ΑΒ60. 
1[ΕΙΧΔ, 
1. 98. 69. 

ῬΗΡΣΑΜΜΗ 

δ. τὸ δίκτυον. 
6. τὸ δίκτυον 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 

ὕλης Ἱ νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν' ἐπὶ δὲ 
τῷ ῥήματί σου χαλάσω. τὰ δίκτυα. ϱ καὶ τοῦτο 
ποιήσαντεν συνέκλεισαν | "πλῆθον ἰχθύων" πολύ, | διε- 
ρήσσετο' δὲ ἶ τὰ δίκτυα” αὐτῶν' ' καὶ κατένευσαν 
τοῖς µετόχοις ! ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας 
συλλαβέσθαι αὐτοῖς" καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἆμ- 

ὃ Ιδὼν δὲ 

να 6. 

Ῥου. ἰοΐαπι ποσίοπη Ἰπρογαηίθς 
πΙμ]] οορίπαα5: 1π Υοιρο αέθτη 
τπο Ἰακαῦο τείθ. 5 Εὲ οπη Ἰος 
οοϊδεοπέ, οοπο]ιβογαη{ Ρίδοίαπα 
πα] ιά Ιποπα. οορΙοβαΠ1, ΤΗΙΠΙ- 
Ῥευαίας. απίοπι τε ϱογΙτῃ. 

ΤΕΙ απηπεταπί βοοῖῖς απ εγαη 
π αἰία παν1 αἱ γοπ]τεηί οἱ αάἴτι- 
γαΤοΠ{ 605: εί ΥγαπογιιΠί, οὗ 1πι- 
Ῥ]ονογαπί αΠΙΡα8 παγίου]ας Τα, 
τί πΙοΓΡετοπ(Σ. (9) 10.) Ωποά 

λέγων, ᾿ 

κύριε. 

λαβον, 

σαν αὐτῷ. 
ΙΒ΄ λγ 

Μας. 8: ο-/. β 
Μαν. 1:40-45. 

19. ἰδὼν δὲ 

φότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 

Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν 
Έξζελθε ἀπ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, 
"θάμβος γὰρ. περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας 

τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων } ὧν συνέ- 
ὁμοίως δὲ καὶ ]άκωβον καὶ ! Ἰωάνην" υἱοὺς 

Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 
πρὸς τὸν Σίμωνα, [ὁ] Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ" ἀπὸ τοῦ 
νῦν ἀνθρώπους ἐσῃ 
τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες 

ζωγρῶν. 
4 

95 "5 Ν χε ε - 5 κ Γ - - 

ὃ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτον ἐν µιᾷ τῶν 
/ ασ Αα Ῥσαν / / .. .- κ 

πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνηρ πλήρης λέπρας: καὶ ἰδὼν τον 

Δ ) 
και ακίς 

καὶ καταγαγόντες 
πάντα” ἠκολούθη- 

οππη γἰάθνει ῥίπιοπ Ἐσιτας, 
Ῥγοσϊατί αἆ σεπιια Ίοδα ἀἱσεῃς, 
Ἐκί α πια, απῖα Ἠοπιο Ῥθοσαίος 
5απι, ἀοπῖηο, Ὁ ΒίΠΡΟΣ θοπἶπα 
οἰτοππιάσᾶεταί επι εἴ ΟΠΙΠΘΒ 
αἱ οι 1]ο εταπέ Ἱηπ οπρίατα 
Ῥίβοίππα Ύπατη οδρογαΏ{, |ὸ Βἰ- 
τη]]]του αίοπα Ἰασοῦαπι οἱ Το- 
Ἠαππεπι Πο Ζευεβαεῖ, απ 
εγαπί 5ο Βποπϊς, 053) νυν 
αἲν αἆ ἨΒΙπιοπθπι Ίσεας, Νο] 
Ἠπιετα, οκ Ίος Ίαπι ἸοπιῖΠθΒ 
οτῖς οαρίεη». Ἠ Ἐν επράποιῖς 
α ἴοιταπα πανΊριι5, τε]Ιουῖ5 οπι- 
πῖριις βεομΗ 5απί Ἰ]λατη. 

Ἰησοῦ 

15 65,5.) Ἐις [ποίαπι οδί οτι 
ο5ςεί ἵῃπ ππα οἰγιίαίαπι, οἳ 60σο 
γΙγ Ρ]οπας Ἱεργα: οὐ γίάσης Τ6- 

δ. ὑλης] Ταᾶᾶ. της σ. 69Χ. το]. | οπι, 

ΑΡΙ, 98. 

----κοπιασαντες] -τας Μ οἷο, 

--ελαβομεν] -αμεν Δ. | -ωμεν 69. 
---χαλασω τ. δικτ.] ου µη παρακουσοµαι.͵ 

13. ου µη παρακουσοµεν 1)”. ε. 

---χαλασω] χαλασοµεν Ἰ. Μεπιρῃ. ή. 

(εοπίτα, βομνγ.) ἄοΐμ, «491. / -σωμεν 

1. Αππη, 

---τα ὄικτυα Ὦ(ΤΏ ρο5)1.. 1. ο. Μεπιρῃ. 

ἄοθι, ῆι. (1) απίο συνεκλ. Υογ. 6. ο.) 

Ι {το δικτυον 5. ΑΟ. τε]. Ὑπ]ο. α.δ. 

0. τ. Ἀγττ.Ε5έ.δΗσ]. (οπι. Ασπη,) 

6, και τουτο ποιησαντες] και ευθυς χαλα- 

σαντες τα δικτυα Ὦ. ο. 

--πληθος ιχθυων ΑΒ. Μαι.ΟΤ,ΧΔ. 1. 98. 

69.ΕΕΗΚΜΡΟΥΤΓΛ. Ῥγχ.Ηε]. Μεπιρῃ. 
αοΐμ, Αππιι Ένςδ. ΤΠΕΟΡΗ. 118. | Τιχ- 
θυων πληθος 5. Ὦ. Τα Θγτ.ει. 

[11.] 

-- διερ. δε τ. δικτ. αυτων ΜΘΒ. γν. (Εις. 
ΤΠεορ!ι,) |. ὧστε τα δικτυα ρήσσεσθαι 

Ῥ. ε(/{:) Απ (Έ{1.) 

---διερησσετο 3. ΠΙ.ΜΙαἰ. διερρησσετο Ῥ. 

βΡι]ψ. Πίο. Μαι.Τ,. 99. | ὅδιερρητο 0Ο. 
} διερρησε ὮῬ.Βοι. | διερρηγνυτο ς.. 

(Α)Χ. τε]. Εις. ΤΠΕΟΡΗ. (διερηγνυτο 

ΑΛ.) 
---τα ὅδικτυα Ὦ]ειρτα τι. 1. α.οιιῇ]. 

ΜοπΡΗ. ἀοἰ1, Αππι Η1. Ες ΤμεορΗ, 
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| Ίτο δικτυον 5. ΑΟ. τε]. 
ο. Ἁγιτ.Ροί.δεΗς]. 

6. αυτων] αἀᾷ. ὧστε µη δυνασθαι αναγα- 

γειν αυτο . 

7. κατενευσαν] κατενευον Ὦ(ὁ 3). α.ο. 

-µετεχοις] Γαάά.τοις 5. ΔΟ. τε]. Τια11. 

το]. | οπι. Β1Τ.. α. 
--του] τους ΑΧ. 

--ελθοντας] -τα 69. Ὁ. | -τος Τ. 

--- συλλαβεσθαι] βοηθειν Ὁ. 

--- αυτοις] αυτους ΔΝ. 

--και ηλθον και] κ. ηλθαν κ. Ἰ. | ελ- 
θοντες ουν Ὦ. (6.) 

---Εεπλησαν] επλησθησαν Ἑ. Αππι. | εμ- 

πλησαν Λ. 

-- αμφοτερα] -ροι 98. 69. Μ. 

--ὡστε] ωτε 1Ὦ3Ἠ. | αἀά. παρα τι Τ. 

Ὑπ]σ.Ι,. ο... Βυττ Ροἱ. δε Ἠςσ].της. 

(Μεπαρῃ. αἱ υἱα.) Αιτη. | αάά. ηδη 03. 

(οσα, Ο3:). ποτ Ἠαβ. «πι ζωίά, ΣΟΥ. 

--αυτα ] οπι. Ὦ. 

8. ιδων δε] ὁ δε Ὦ. | ιδων δε ὁ 69. 
--Πετρος Υα]ρ. ο,ῇ:. | οπι. Ὦ. 69. 

α.διε. |. Ῥοίνις ἰαπίιώι Ἀγτ. Πο]. ἰκί, 
(ΡΙπιοπ πιο.) 

---τοις γονασιν Ίησου (Δ)Ρ(Ο). τε]. 

ΒΥγ.Ης]. | αυτου τοις ποσιν Τ). ο. | τοις 

ποσιν του Ίήσου 1. ο. Ῥγτ.ιῬεί. Μεπιρῃ. 

---Ίησου] ΤΡΙαΟΙη. του 5. ΑΟΙ, τα]. | 

οτι, ΏΔ.ΡΒΗΚΡΌΥΕΡ, 

γπ]ρ. ὅ.ο. 8. λεγων] αθά. παρακαλω Ὦ. οτο {6 ο. 

τορο {ο ; ἄοίμ. αάά. πἆ ᾖοδαπι οτο 

ἰο ο. αἀά. οἱ τορο {6 ὨΏοπηῖπο ΒΥτ.Ε5ἱ. 

--ειμι] Ῥίπεπι. εγω 1. ΟΡίᾳ. Π1. 6845, | 
Οοπίτα, Ονίᾳ. 1. 5788, 

9. και παντας τους συν αυτῳ] οπι. Ὦ. 

--επι]εν ΚΛΤΙ. 
---τῃ αγρᾳ] οπι. τῃ Δ. 

-- ὧν Ἑ.Βίο.ΜαιιΏΧ. νυἷᾶ. αοιι. | 1 

σς. ΑΟ, το]. [ οσα. Β. Εέ(ψ. Ἠ ο]. 
---συνελαβον] -βεν Ἑ. ο.[). 
10. εἷο ἵπ Τ). ησαν δε κοινωνοι αυτου Τα- 

κωβος και Ἰωανης οἷοι Ζεβεδαιου" ὁ δε 

ειπεν αυτοις, Δευτε και µη Ύγεινεσθε 
ἁλιεις ιχθυων, ποιησω γαρ ὑμας ἁλιεις 

ανθρωπων. βἰπη]Πίοτ Γαεταπί εοοῖἱ οἷα- 

εοῦας αἱ {ομαππες ΕΙ Ζερεᾶει. Ον 

αἲί α ΒΙΠΙΟΠΟΤΗ 115 πο]έο 6556 Ῥίδοᾶ- 

ἴογος Ρἰβοίππα Γαοῖαπη 6ΠΙΠΙ Υο5 Ρἰδεκίο- 

168 Ποπίπατη, 6, 

--- υἷους Ζεβεδαιου] οτι. 03. (ποπ Αιπῃ.) 

-- προς τον Σιµωνα] οπη. ΒΥΤ.ΡΒΕΙΤΗΡΓ. 
(Ἰαροπί ΜΡΕ.) | απίε ὁ Τησους Ἀγτ.Ης]. 

--- ὁ Ἰήησους] οπι. ὁ Β1,.|Οοπία, Α.Ο. τε]. 
--- ζωγρων] α.ά. αἲ νΙίαπι Ἀντ.ρει. Ἀγτ. 

Ἠ[ίαν. Ατπι. | Οοπία, Ε5. ΤΠεορΗ. 118. 

11. 5ἱο Ίπ Τ). οἱ δε ακουσαντες παντα κα- 

7. Ἱία απ Ῥοπο πησσοτοπίας Οἳ. | 11. απ 
ο Οἱ, 



Υγ.18. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τε.»  Ἰησοῦν, Ἱ πεσὼν ἐπὶ πρὀσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, οιπι οἱ Ρτουῖᾷᾶσηε τα, Γλοίοπι 
ο ίμςς χοραν]έ οπα. 4ἱ6ςΠ8, Ώοπι]πο 

Μοπρῃ. Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με οσα καὶ ατα πιοτου κε. ματὲ 6οὔ]ι, Ασπι, 38] 3 ͵ : ην νξ δα 
νὸ ) . οΝΙΟΠάΟΠΕ ΠΙΠΠΤΙ ΕΗΡΙ  αΠι 

Τε ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἤψατο αὐτοῦ λέγων, Θέλω, 416εΠβ, Ὑοο, παπά χο. Γι 

καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ εοπ[οκήπι Ίοργα ἀνοσφίε αἲ 
ΗΕ 1]ο. 13 Ἐί 1ρδο ργαεσερῖ{ 11 πέ 

αὐτοῦ. | καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ποπιϊπἰ «ἰσσιοί, «ο γαᾶο ο6- 

ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖζον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσέ- 

νεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν 
8 ον. ΄ ο κζθ 
Μωυσῆς, ει μµαρτυριον αυτοις. 

Εν «ὶ - / - 
λδ 6-5 Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λογος περὶ αὐτοῦ: 

Ν / / Ν . / Ν (« 
καὶ συνήρχοντο ὀχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπευ- 

ν .ν ω - 

ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν" 
ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις, καὶ προσευχόµενος. 
ο Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς 

65 ἦν; διδάσκων: καὶ ἦσαν καθήµενοι Φαρισαῖοι καὶ 
΄ δΝ. 5 ” / ε / νώ 

νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐλήλυθοτες ἐκ πάσης κὠ- 
. / κας / ορ / 

µης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλημ, 
τό 5 ων - / 

καὶ δύναµις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς." 
5 λ 3/ / ο ]λαιν. / / Δ 9 ἴδου ἄνδρες φέροντες ἐπὶ Κλίνης ἄνθρωπον Ὁς ἠν 

/ Ν - 

παραλελυµένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ 

α 

λε θαι ἳ εσσαι 
β 

ε[Μαίέ. ϱ:0-8. λς 
(Μαν. 911-195. β 

Τρ κ 

17. ἰᾶσθαι αὐτόν. 

τη 

16 αν κ ο 
αὐτὸς δε ἦν 

{οπάο ἴο 5ασσγάοΓἳ, οἱ οβοχ Ῥτο 
εππππζαὔίοπο Όπα 5ἷοιί Ῥταθςθ- 
ΡΙ6 Ἄ{ορος, ἴπ ἑοβπποπίατα 15, 

15 (531, 1.) Ῥεγαπιρα]αβαί απίοπι 
πηασ]ς ΒΕΥΠΙΟ ἆο 1]]ο, εἰ οοΠνθ- 
πίθραπε {πχῦσο πη]έαο τί αιιά]- 
τοηπί αἱ οΙΥαΤΕΠΙΙΣ αἲ Ππβνπηϊ- 
(αρς. εαἱς: 15 05,3.) Ίρεο απ- 
ἴοπι εοοοάεραί ἵτπ ἀρδοτίαπι ο 
οταῦας, 

1Τ 5, 3.) Ὦς {αοίατη οδὲ 1π αῃα, 
ἀίθγιπα ε{ 1ρ5ο 5εάευαί ἀοσεπβ, 
οἱ εγαπέ Ῥ]ατιδασί εοάθηῖος αὐ 
]ερῖθ ἀοσίογο5, απἲ γοπεγαηῖ ος 
οπηπῖ ομδίε]]ο (αἱ]αεαο οἱ Τι- 
ἀαεαο οἱ Πἱογαδα]επι, οἱ γἱγίπις 
οταί ἀοπιϊπί αά βαπαπά πα 608. 
18 (1, 1) Ἐῃ οοσς υπ Ροτίαπίες 
Ίπ. Ίσσίο Ἰοπηίπεπα απ ογαί ρα- 
τα]γίῖσα5, σί αππετοραπί 6υπι 

15 καὶ 

τελειψαν επι της γῆς, και Ἰκολουθησαν 

αυτῳ. ο. 

11.παντα Ῥῆκιρτα]. | άπαντα ς. 

ΑΟΤ εἰς, τε]. 

19. και εγενετο.... 

--- εν τῳ] οπι. 69. 

-- και ιδου] Σοπι. και 033. |. νεπῖι ΒΥ5. 

Σ5ἱ. | οσα. 401. 

--- πληρης λεπρας] λεπρος Ὦ. 

-- και ιδων ΔΑΟΡ. τε]. Ὑπ]ς. (οτη, και 

Ῥγτ.Ε»5ἱί. Αππι,) | τδων δε Ἑ. ο. Μοπαρῃ. 
οππι γ]ά]θεοί {- ᾖἸοῦ 1ρ5ο (οπι. 564. τ 

Τησ.) α.ὐ.ς[:οἳ-ἳ.1. 
- πεσων] επεσεν Ὦ. ο. 

--- εδεηθη αυτου] οπι. Τ). 

--- κυριε] οτι. Βγτ.Ης]. 

--- θελης] θελεις Ἡ. 

18, και εκτεινας] εκτεινας δε Τ). 

-- λεγων ΒΟΡΤ,Ν. 98. 69. Αππιι |. Τει- 

πων 5. ΔΑ. τε]. 

-- ἡ λεπρα απηλθεν απ᾿ αυτου] εκαθα- 
ρισθη Ὦ. ο. (απηλθ. ἡ λεπρα απ᾿ αυτ. 

69. Αντι. 4041.) 

14. αυτος] οπι. ΒΥχ.6ύ. 
--- αυτῳ] αυτον Ὁ. 

--- αλλα] αλλ’ Χ. 1. Τ. 

--- αλλα απελθων] απελθε δε και Ὦ. α.θ. 

Ι(απελθων] -θειν 93. οουγ.Ι.) 

--- σὲ αὐτῶ οἱο Ῥ. | (πιοκ βαοσγᾷοίρις 

ΒΥΣ.Γεί.) 

πολεων] οπι. Τ. 

14. προσενεγκε] -και ΤΙΔ. | αάᾶ. το δω- 
ρον Χ. ύ.ο. Βγτ.ΕΒΙ.ΙΠΡΥ. (οίτα., ΜΡ.) 

Ἆγπι. Τετί. πάν. Ματς, ἵν.9. (νιᾶ. Μαι. 

γη, 4). 

---Μωυσης ΒΟΡΤ,Χ.1.55.69. ΧΡ. { Μω- 

σης σ. Α. Τε]. (προεταξεν Ναῦεί Δ.) 

--- εις µαρτυριον αυτοις Υι]ρ. (οι) 0-.- 

| ἵνα εις µαρτυριον ην(3. η 3) ὑμειν 

τουτο Ὦ. (α.ὐ.)ο,ῇ.1. 

-- ἁᾱ Απ.] αἀά. ὁ δε εξελθων ηρξατο κη- 
ρυσσειν και διαφηµειζειν τον λογον, 

ὡστε µηκετι δυνασθαι αυτον φανερως 

εις πολιν εισελθειν, αλλα εἴω ην εν 

ερηµοις τοποις, και συνηρχοντο προς 

αυτον’ και ηλθεν παλιν εις Καφαρνα- 

ουµ Ὦ. (νά. Ματ. 1. 45.) 

15. δε] οπι. 69. 

-- μαλλον ὁ λογος ΔΑΒΟ. τε]. | ὁ λογος 

μαλλον ΜΗ. Ἀγν.Βεί. ἀοἴμ. (101.) 

--- ακουειν] αάά. αυτου Μ. γτ.Ρεύ. 

Μεπιρῃ. 

--- θεραπευεσθαι] Ταἀά. ὑπ αυτου σ. 

Ο8. τα]. Ἀγτ.Ησ]. οί]. | απ’ αυτου Δ. 

[οπ, ΒΟ3ΡΤ.. 1. 69. Τα, Ἀντ.εί. 

Μεπιρῃ. Ανπι. ΤΠ, 

16. ερηµαις 693. 

-- και] οτι. Λ. 

--- προσευχοµενοις 98. 

17. και εγ. εν µιᾳ τ. ἡμερων] οπι. ΛΑ. 

--- και αυτος ην διδασκων ΑΕΒΟ. τε]. α.ῦ. 

Ἠ νν. | αυτου διδασκοντος Ὦ. ο-(ο.) | 

εἰ Ίρεα 5οἀεραί ἆοσεπς Ὑπὶς. 61”. 

|αάᾷ. ὁ Τησους ΟΠΛΜΠΙΦ. 1. (Ἀνὴ. 

Τε{,) | αἀά. εν µιᾳ των συναγωγων 69. 

17. και ησαν καθηµενοι Φαρισαιοι και νο- 

µοδιδασκαλοι] συνελθειν τους φαρισαι- 
ους και νοµοδιδασκαλους ΤὮ. ε. Ἰ.φαρι- 

σαιοι] Ῥτβεπι. οἱ Ὦ5δ. Μεπιρῃ,βοβνγ, 

Ατπι. | Οοπίτα, ΔΟΙΞΧΝ. τε]. 

--- νομοδιδ.] Ῥνασπι, οἱ Ἑ. αι. 

--- οἱ ησαν] οπι. οἱ 838. | ησαν ὃε Ὦ. ο. 

--- εληλυθοτες Α3ΒΟΙΞΧΔ. 98. τε]. Ἰ 

συνεληλυθοτες ΑΤὮ. 1. 69. α. Αντι. 

--- πασης] αάά. της Ἑ. | (οτι. κωµης 

Μεπιρ]ι,) 

-- και Ἰουδαιας] οτι. Η. 

--- και Ἱερ.] οτι. Τ. 
--- και δυν. κυριου ην] οτι. Ὦ Χ. 

--- εις το] του. Τ. 

-- τασθαι] ιασασθ 98. 

--- αυτους ΑΟΓΡ. το]. Τα. Ἁγιτ.Ῥεί,δε 
Ἠσ]. ΜεπηρΗ. οἱ. Ατπι | αυτον Β1, 

Ἅ. (αἱ εαπατοί «40ἱ1.) | παντας Ἱκ. 

18. ιδου] οπι. Βγγ.Ῥεί. 11. 
--- κλινης] Ῥγαεπῃ. της Ἰκ. 

--- αυτον εισενεγκειν Ν αἱς., ὐ.:[-σ]. | εισε- 
νεγκεν αυτον Ὦ3. -γκειν αυτ. Ὦ”. α.ο.ε. 

19. εξ τορανῖξ πι. | 18. ταβρῖς εατα Οἵ. | 
16. βεάεραῦ «4ππ. | ἀθβετίο πι." | 1Τ. ἀοταϊπί 
6ΥΦ] θ4 ὔ 



ΑΒΟΛΡΙΒ]. 
1ἘΣΔ. 
1. 98. 69. 

ΕΓΕΙΚΜΡΌΥΓΛ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ο ας 3 - 19 Ν Ν δν / 

θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ" καὶ µη εὑρόντες ἶ ποίας 
. / ο λος ΔΝ ΔΝ 3/ 3 ». κ Ν 

εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τον ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
- Ν - ΄ - Αι Ν - 

δῶμα δια τῶν κεράµων καθῆκαν. αὖτον συν τῷ κλινι- 
Ν 

δίφ εἰς τὸ μέσον ρε τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ καὶ ἰδὼν 
τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν ', Ἀνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ 

1 ἁμαρτίαι σου. καὶ ἠρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ 
-- - / 

γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν 
Θ ον - / / / τος / 

οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας: τίς δύναται ἶ ἁμαρτίας 
ο πες 5 Ν / « / 99 ν ν ντε 
ἀφείναι, εἰ µη μονος ὁ θεος; ἐπιγνους δε ὁ 
” ο λ Δ νο ε Ν νο 
[ησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν | ἀποκριθεὶς ] εἶπεν 

Ν ) / / / ο) / « . 

πο αὐτούς, Τι διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμών; 
Ὅτί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ᾽Αφέωνταί σοι αἱ 

Τ 

νο 

Ἰπίθιτο 6ἳ Ῥοπετο απηίο ΘΠΠΗ: 
19 οἳ ΠΟΠ Ιπγεπίοπίθς απα Ρρατία 
Ἠ]απα Ἰη[οττοπί τας ἵπτρα, αδ- 
οοπάεταπὲ 5αρτα ἴδοίιπι Ῥεγ 
ἵοσια]ας ε εαπηπϊσογαπέ 1]]απα 
σπα Ἰθοίο ἴπ ππεύΙαπῃ απο Τε- 
κατα. 3 Ωπογατα βάετη αί νιάῖς, 
ἀῑκῖς, Ἠοπιο, τοπ ταπέατ ΠΡΙ 
Ῥοσσαία ἔπα. 3 Ἐϊ εοερεγαπέ 
οορίίατο εοτίῦας ο ἘΠατίςαςϊ 
ἀἱοσηῖας, Οπῖς οί Ἠϊο απῖ ]ο- 
απατ Ῥιαδρμεπηῖας 2 απῖς Ῥο- 
ἐοςί ἀϊπηϊτίογο Ῥεοσαία π]ςί 5ο]πς 
4ειςὸ 3 Ότι εοσπονῖς απίεπι 
Ίσδις οοσ]{α[ίοπ65 6ΟΥΊΙΠΗ, Τ6- 
5ροπάεπς ἀῑκίί αἆ 1ο», Ωπιά 
οορἰ(αιῖς ἵπ οογάῖριι5 γοριγῖς 
35 Ωπιά αδι Γποῖῆας ἀἴσογο Τὶ- 
παϊζταπίασ ΗΡὶ Ῥεοσθία, απ΄ ᾱἷ- 
οσγο Ῥαγσο οἳ απυπ]α 2 3 σε 
απίοπα 5οἶα[ῖ5 απία ΗΗτπς Ποπηῖ- 

ἁμαρτίαι σου, η] εἰπεῖν ᾖ᾿ Ἔγειρε” 
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅ ῦτι 

Φ4 ο) 

λελυμένφ», Σοἳὶ λέγω, | 
σου, πορεύου, εἰς τὸν οἶκόν σου. υπ 
ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ Ίο” 

δα 

18. θειναι] αἀά. αυτον Β]ως. Ἀγτγ.Εεί.δς 

Ἠσε].! | Οοπίσα, ΑΟΥΤ. τε]. 
--- αυτου] αυτων 69. 

19. ποιας] ΤΡταθπη. δια σ. | οπ. ΑΡΒΟΡ 

1ΞΧΔ. 1. 898. (690) ΕΚΜΡΌΝΥΤΑ. | 

ποθεν 69. 

--- εισενεγκικωσιν ΔΣ. 

--- αυτον] αυτῶ Μοἰο Γδίο («αργα τα».) 

-- αναβαντες ο. | ανεβησαν Ὦ. Υαἱρ. 

α.δ.ει. Ἀντ.Ε5ί. 

-- δια των κερ. καθηκαν αὖτ. σ. τ. Κλινι- 
διῳ] και αποστεγασαντες τους κερα- 

µους ὅπου ην καθηκαν τον κραβαττον 

συν τῳ παραλυτικῳ Ὦ. (εί ἀἴδεορε- 

ταοταπί ἰδοίατη οἱ βαπηπηϊκογαπε {ατα 

οππη Ἱεοίο ὐ. εί αρετπεγαπί εἰ 5 υτηί- 

φεταηί οἵο. |.) 

-- του Ίησου] παντων Ἑ. (]απι πι, 

Ῥοπιίπαπα φ'.) 

90. και ιδων] ιδων δε Ὦ. (νά. ε.) (νιᾶ. 

Ματ. 1. δ.). Ἰαάᾷ. ὁ ΊΤησους Ο(1). 69. 

Ῥ. [. ντο. ΑππιιλΘΣ. (νι. Μαν, 
Π. 5.) (οπι. ὁ Ὦ.) | οπ. ΑΒΙ.Ξ. τε]. 
(ἀαιε.). Θγσ.Ης]. τε]. 

--- αὐτων] αυτον Δ. 

--- ειπεν] λεγει ὮῬ. (γιά. Ματ. Π. 5.) 

| 1α4ά. αυτῳ στ. ΑΧ. τε]. ὢντ.Πς]. 

Αππι. | αὖά. τῳ παραλυτιῳφ ΟΡ. { 

Ῥντ.Ῥεί, Μεπιρῃ. (οίμ. (νιᾶ. Λατ. 1, 

δ. Μαιί. ἵκ. 9.) | αἀά. τῳ ανθρωπφ 

(οπι. 56. ανθρωπε) 1. α.ὁ.ο.ε.ᾳ).[. (90111, 
ΕΠΗ νῖτο αεστοιο.) | οτι, ΒΙ.Ξ. 958. 

γπ]ς. {- 
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λος 

90. αφεωνται] -ονται Μ. 

--- σοι αἱ ἅμαρτιαι σου ΑΒΟ. τε]. νγ. | 

σου αἱ ἁμαρτιαι Ὦ αγ.Ε Ἠιδι, (νιᾶ. 
Μαν. 1. δ. Μαι. 1ς. 9.) 

91. γραμµατεις] αἀά. αυτων Τ. 

--- Φαρισαιοι] πἀά. εν ταις καρδιαις αυ- 

των ὮὉ. ὂ.(οιῇ.)σἳ.ῖ. (νιᾶ. Ματ. Π. 6.) 

ΓΌοπίτα, Υ]ρ. α.ε. 

--- τις εστιν οὗτος ὁς] τι οὗτος Τ). (α.0.) 

[που Μεπιρῃ.] 

--- ἅμαρτιας αφειναι ΒΕΟ(1)5. (1.) ο.ο. 

(αφιεναι Τ.. 1.) | Ταφιεναι ἁμαρτιας 5. 
ΔΟ. τε]. Υπ]σ. α.ὐ, (οἱ. Ἀγττ.Ε5ε.δς 

Ἠσ]. ΜΠεπιρ]ῃ, «οἱἩμ. Αππι. 4911. (τιᾶ. 

Ματ. Π. 7.) 

-- µονος ΑΒΟ3. τε]. (Τμα:1.) Βγττ.βεί.δς 

Ἠσε] χι. Ατπι. 1. | εἷς ΟΏ αγ.Χ. 

α. Ἀγτ.Ηο]σπας. «οΐμ. (ασ.ᾳ. Ἠαῦ, 

Μοπαρῃ.) νῖά. Ματ. Ἡ, | µονον Λ. 

--- ὁ θεος] οπι. ὁ 3. 

93. αποκριθεις ΑΒΙ.Ξ. τε]. Ύ 15. ε./. ντ. 
Ῥει(ΜΡΣ5.)δςΗς]. Μεπιρῃ, ἄοἴ. Αππη. 
[οπι, ΟΡ. α.ὐ.ο[].α..ῖ.. Ἀστ.βείΙππρν. 

«Έα. 
-- ειπεν προς αυτους] λεγει 

Ῥ. 

-- ὑμων] αάᾶ. πονηρα Ὦ. (ο.ε.)Ι, «ἨΈι. 

(8στ.Η]ετ.αρ. Βεμ.) νι. Μαϊ. ἐς. 4. 

99. αφεωνται] -ονται Μ. 

-- σοι αἱ ἁμαρτιαι σου ΑΡΤ, τε]. (οπι. 
αἱ 3.) α.ὐ.ο.[.οἱ. Ἀνττ. Ἐδί. δε Ἠς]. 
(Μεπιρὴ,) («Έί.) ] σου αἱ ἁμαρτιαι 
Ῥ ἄγ. ΕὈΙ Ῥεοσαία Ὑπὶς. ει. ἄοίμ. 

αυτοις 

καὶ περιπάτει :; 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν 

ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς να ἁμαρτίας, εἶπεν τῷ παρα- 

ἐγειρε΄ καὶ ἄρας τὸ πλω δα. 

καὶ ,παραχρῆμα 

κατέκειτο, 

πὶς Ῥοϊερίαίοπι Ἠαβει ἵπ ἵδιτα 
ἀἰπηίτετε Ρεοσαία, αἲί ραγα]γ- 
ἄσο, ΤΡΙ ἀῑςο, επγσο, Το]]α 
Ἰθοίαπα (πατη οἱ γαᾶς ἴπ 4οπιαπα 
πιαπι. 39 Ἑϊ οοπ/Ε5Ώτη 5πγσεῃς 
οογαπα 1115 σπ]ξ ἵπ ᾳπο ἴασθραῖ, 

(νά. Μαι. 1κ. σ. Μαν. Π. 9.) { σου αἱ 

ἁματ.σου ΟΧ. 88. Ε Ἠςι.Δ. 
95. ειπειν 95.] ειπεν Ἱ.. 

--- εγειρε ΑΒΟΡΙ.Ξ. 1. 98. 69. ἘΕ Ἠγικι. 

ΚΜΒΥΤΑ. | Φεγεραι 5. ΧΔῦΌ. 

94. εξουσιαν εχει] ροδί ὁ υἷος του ανθρ. 

ῬΙ,ΞΚ. Υι]σ. ὐ.οἱ.β.Ι. | Γαπίο ΑΟΡ. 
ς». τε]. α.ο.ε. Ἀγττ.Ε5.δςΗε]. (Μεπιρ],) 

οίμ. Ατπι «ΑΠ. (νά. Μαι, εἰ 

Ματ.) 

-- της γης] οτη. της ὮΧΛ. 

--- αφιεναι] αφιναι (1.6. αφειναι) ΣΤΑ. 

-- ειπεν ο. τε]. | λεγει Ὦ. Ὑπ]ρ. α..ε. 

19. 
-- παραλελυμενφ ΔΒΔ. 1. τε]. | παρα- 

λυτικῳ ΟΡΙ/ΞΝ. 88. 69. Ἐ Τικ Μ. 
Άππι, (νιά. Μαϊι. εἰ Ματ.) 

--- σοι] σου Δίγ. | αἀάᾷ. δε ΤΤΙ 

-- εγερε ΑΒΟΡΈΧΔ.Ι. 55. 69. ΕΕ Ἠγιει. 

ΚΜΒΘΥΛ. | Τεγεραι Ξ. 10. 

-- αρας] αρον 1). Τιαι. [ε.] Ἀγιτ.Εεί.δς 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. «91. (νι. Μαι. 1κ. 6. 

Ματ. 1. 11.) 

-- το κλινιδιον] τον κραβαττον ὉὮ. ς. 
Μεπιρῃ. (νιά. Ματ) 

--- πορευου] ΡΙᾶθΠη. και Ὦ. Τα. Ἀγττ. 
Τει.δεΗο]. Ἠεπιρη. «Έ1λ. 

25. αυτων] παντων 69. α. ΑγπΠΙ. 

-- εφ’ ὁ κατεκειτο «πι. Ι]6'. Μεπιρῃ. 

19. εἴ Ῥετ ἴερα]ας ςατωτηϊσεταπέ οπτα (. 
54. Ἠαῦεῖ Ῥοϊοκίαίοτα 6. | ἀῑπιιιιεπαϊ Οἳ, 
25. «οπ5ιχροῦς Οἵ. | ἔαλε Ἱεσίατα ἵπ απο 6ἱ. 



γ. 92. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
- Ν 5 ω / ν / 

ρα ὔο.  ἆπῆλθεν εἰ τὸν οἶκον αὐτοῦ, δοξάζων τὸν θεὀν. 
Ὑτσι όσα φρ 2 3/ ο Ν .ο / Ν 
Μοπιρῃ, καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν 

οἴμ, Ατα. 01. / ον ος] , / , ο ”/ 
θεὀν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες ὅτι Ἐϊδομεν 

’ / 

παράδοξα σήμερον. 
στις 5 ο - / 

... ΙΔ το 98 Ὁ ἅ Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο 
πουν. 9: 0:17. / / / / ν / 

Μας. ορ. Τελώνην ὀνόματι ἶ Λευεὶν καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώ- 
5 - ͵ 98 νιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ακολούθει µοι. καὶ κατα- 

λθ λ 4 ΄ / » Ν 4 µ / / ε) ας μ] Ν 

β λιπὼν Ἱ πάντα ἀναστας | ηκολουθει αὐτῷ. καὶ 
/ Ν / / » ον οι / 

ἐποίησεν δοχην͵ μεγάλην |! ἶ Λευεὶς' αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ, καὶ ήν, ὄχλος Γπολὺς τελωνῶν' καὶ ἄλλων οἳ 

τα μετ αὐτῶν κατακείµενοι. Ὁ καὶ ἐγόγγυζον 
5Ε οἱ  Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς [αὐτῶν ]΄ πρὸς 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, Διὰ τί μετὰ ᾿ τῶν' 
ο 91 6 τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλών ἐσθίετε καὶ πίνετε; "καὶ 

ἄοιμ. Αππι, 491.ο. (ρταεπα. « ἵη 5ο 
Αππῃ.) [ την κλεινην Ὦ. ο. Ἀγτ.Ε8ί. 

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν 
ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, Ἰ ἀλλὰ" οἱ κακῶς 
ἔχοντεν. ᾗ' οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίου, ἀλλὰ 
ἁμαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν. 

οἱ αὈἢῖέ ἵπ ἀοπιππῃ 5παπΙ ππασ- 
π]βοαης ἀθιπῃ, 3 Ὦς είπρος 
αρρτελοπά1ς οπ1Π68, εί τηππση]- 
βεαραπί ἆθαπα: οἱ τερ]οίῖ δαπέ 
Ώπιοχα, ἀῑσεπίος οπία γιά πας 
παἰχαδ]]ία Ποάῖο, 

π 68, 3) Τον Ροβί Ίασο οκΙί οἱ 
νιά1ε ραβ]Ισαππα ΠοπηΙηο Τον 
εοσπίοπι αἆ τοἱοποππα, εἰ αἲξ 
ἨΠ, Ῥοηποχα πια. 3 Γὲ το]ῖοιῖς 
οπιπῖρας 5αγροῃ5 5εομίας5 οδί 
ουπι. ᾗ 65,5) Ἐν {εοῖι οἳ οοἩ- 
γΊνίπτα πιασηατα Τιονῖ ἵπ ἆοπιο 
5αα, οἱ οταῖ ἴατρα πππ]τα ραβ]- 
οαποσαπα. δί αἰίογαπι απῖ σπα 
1116 οταπῖ ἀῑδοιπιδεπίος, ᾖν Εε 
πιιππηιταδαπί Ῥματίδασί οἱ 5οτ]- 
Ῥαο 6οταπα ἀῑσθπίες αἆ ἀῑξοῖριι- 
198 εἵας, Θπατο ουπι ρα ]1σαπ18 
εί Ῥεοσαίοτίρας πιαπαισα!ῖς εἴ 
ριριςὃ δι 0,29 Ἐν τεδροή- 
ἀθης Τεφις ἀῑκίε αά 1]ο8, Νοπ 
εσοπυ αἱ βαπῖ δαπς ππεάίσο 
5εά αἱ ππα]ο Παβομε: ὃ" ποη 
γοπὶ Υγοσβγθ 11505 5δεά Ῥεεσα- 
ἴοχος 1π ραθηΙιεπιίαπῃ. 

98.παντα Β0 ΡΓΒΙ/Ξ. 98. (παντας Ο πι 

νῖᾷ,) | ζάπαντα 5. ΑΧ. τε].| ἆπαν Μ. 

(Ἠ)Δ. τε]. 

ωξ:) 

Ῥψτγ.(Ῥεί.)δεΗεΙ. «ἄοιμ. 

[αυτων] οπ. ΏΝΕ. (00) Ἀντ, 

πίταπηητιο Ἱεοβίοποπα Ἠαθοπε ασ. ΟΙ. 

α.θ.ο. Ἀγτ.Ης]. 1. α. 

25. εφ ὁ ΑΒ. Μαἰ.ΟΙ/ἘΧΔ. 95.ΕΚΜΒΥΤ. 
Γ {εφ ᾧ ς.. Ἡ. 15. 69. ὈλΛ. (εν ὁ Ὁ3. 

Τρ) 
36. και εκστασις ελαβ. ἁπαντ. και εδοξ. 

τον θεον (Α)ΒΟΕ. τε]. νν. | οπι. ὮΧ. 
69. ΜΕ. 6. Ί]και εδοξ. τ. θεον] Ῥο5ί 

και επλ. φοβου Α. | οπι. α. 

φοβου] θαµμβου Ὦ3. θαµβους ἨὮ”. 

ότι] οσα. Ὦ. 

ειδομεν] ιδαµεν Ο. | ιδωµεν Ὦ. 69. 

και µετα ταυτα] και µεταυτα Β3ΠΙ. 
και µετα....ονοµατι Λευειν ] δἷο ἵπ Τ. 

και ελθων παλιν παρα την θαλασσαν 

ΤΟΝ επακολουθουντα αυτῳ οχλον εδι- 

ὃασκεν. και παραγων ειδεν Λευει τον 

του Αλφαιου (νιᾶ. Μαν. 1. 19.) 

--- εξηλθεν] αάά. ὁ Ίήησους 69. Λ. ὅ.ο. 

Βγγ.ΡΕἰ. 

-- και εθεασατο] και ειδε ΑΙ. 

εθεατο 69. | οπι. ΛΑ. 

--- Λευειν ΔΒΤ. Μαι ΟΒΙΞΜΓ.|Τλευιν 
5. ΧΔ. τε]. | Λευει Ώδαρτα. | Λευϊ Ι. 
γπ]ρ. α.ὐ.οι[. Ἀγττ.Εεί.δ.ΗεΙ. Μεπιρη. 

Ιαάά. καλουµενον 03. (οι) 

--- ειπεν α.ο.ε. | λεγει Ὦ. 69. Ὑπἱς. δ.ή. 
0... Αππιι (νἷὰ, Μαϊ, κ. 9. Μαν, Π, 
141) 

28. καταλιπων ΒΟΡΗΞ. τε]. | -λειπων ΑΔ 

1:Δ. 98. ΕΓΛ. 

.. 

|. και 

--- ὐκολουθει ΒΡΙ,5. 69. α. | πκολουθη- 

σεν 5. ΑΟΒΧ. τε]. (Τιαί1.) Ἀγιτ.Εεί, 

δΗε]. Μεπιρῃ, (νἷά. Μαι, 1.9. Ματ, 

Π, 98:) 
99. Λευεις ΑΡΊΊ Μαι.ΟΒΙΞΧΝ. (αοιμ.) | 

Έλευις σ. 1. 98. τε]. | Λευει Ὦ. ματ. 
[οπι. ὀ.] Άγιες. Ῥει, ὃς Ηε]. Μεπιρῃ. 

(Άενει ὅδοχην αυτῳ µεγαλην Ὦ.) 
Ι1Ῥτασπι. ὁ 5. | οπ. ΑΡΤ. Μαι ΟΡΗ 

1ΞΧΔ. 1. 95. 69. ΕΕ ΤΙ. ΚΜΒΌΥΤ 

1 Λ. 
αυτῳ]] οτη. Δ, 
τῷ οικιᾳ] τῳ οικῳ Ἰκ. 

ην] οτι, Ἐ Ἠγινι. 

πολυς τελωνων ΒΟΡΗΙ.Ξ. 1. 58. 69. 

Τιαῦς, Ἀγιν.Εεί.δεΗςΙ. Αιτῃ, | Γτελωνων 

πολυς «5. Δ. τε]. 

--- αλλων] ἁμαρτωλων Χ. (Ῥτασπῃ. 14. 

291ι)) 
-- οἱ ησαν μετ αυτων κατακειµενοι] ανα- 

κειµενων Ἠ. ε, 

--- οἳ] όσοι Ἡ. 

-- μετ αυτων] μετ’ αυτου 1. Θστ.Ηε]ιπιρ. 
Γ κατ΄ αυτον 69. 

--- κατακειμενοι] ανακειµ. Λ. 
90. εγογγυζον] -ζἕαν Ἡ. |) ΑΠίθ προς τους 

µαθητας Ὦ. (ο.)ε. 

--- οἱ φαρισαιοι και οἱ γραμµατεις αυτων 
ΒΟ(Ρ)ΗΙ.Ξ. 1. 55. Ὑπ]ς. α.ὐ.οιε.(/.)ή. 

οἱ.(1.) Ῥγτ.ΗΙετ. (ΜεπιρΗ,) Αιπι. | οἱ 

γραμμ. αυτων και οἱ φαρισαιοι 5. Α. 

Ῥει, Μεπιρη. Αι. | Οοπσα, ΑΒΟΒΞ. 

τε]. Τματῖ. Ῥγτ.Ηςσ]. (απάᾶ. 4ο οο Αππι.) 

80. αυτου] οπι. Ο3 μέ υἱᾳ, 

-- λεγοντες] απίεπροςτ.µαθ. αυτ. Υ αἱμ. 

α.δ.οι. Ἀγτ.μςι. 1. ] Οοπίαα, ε. ῬΥτ. 

Ἠς]. 

--- των ΔΠίΕ τελωνων ΑΒΟΡΗΙἘΧΔ. 1. 

69. ΕΕΙΚΜΟΓΑ. Αππι, | Ἠοπῃ, 5. 985. 

Β6υ. 
-- και ἁμαρτωλων ΑΒΟἨ. τε].τγ. | οπι. 

ο ὸ. 
--- εσθιετε και πινετε Ὑπ]ς. σ]. Ὄντν.Ε5έ. 

Δ.ΗΕΙ. | εσθιεται και πινεται ὮΒ. ἨΒη. 

πιαπάμοαί οἳ ΡΙ0Ι6 α.ὐ.ο.ει[ι[. «η. 
(αΠίο µετα Μεπιρ].) { αάά. πιαρὶςίεγ 

γερίοτ ΑΠ. (ν]ιᾶ. Μαι ἰκ. 11.) |οπι. 

και πινετε κ. | (εσθιεις και πινεις µετα 

των ἁμαρτωλων Οἱ. Π. 6375.) 

81. και αποκριθεις] αποκριθεις δε Ὦ. (ε.) 

--- ὁ Τησους] οπι. ὁ Ἑ. 
--- προς αυτους] αυτοις 15. 98. 

--- ὑγιαινοντες Ογίᾳ. 11. 9085, | (σχυοντες 

69. 

- αλλα ΑΒΙΞ. | {αλλ ς. ΟΡΗΙΙΣ.. 
τε]. Οτίᾳ. 1. 

89. εληλυθα ΟΥγίᾳ. ἵν. 9694, | Ίηλθον 0. 

1. (νά. Μαϊ. κ. 19. Μας. Π. 17.) (αάάἀ, 

επἰπι Μεπιρῃ,) | ηλ]ληλυθα οἱς 5. 

--- αλλα ΟΥίσ.ϊγ. | αλλ’ 5.1. Δ. 

95. πἆ Ῥαθπίζεπζίαπα 6ἷ. 
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ΑΒ(028. 966 Ω; δὲ 1(ἄ)Χδ. 99 ' Οἱ δε Ἡ 
1. 88. 69, μαθηταὶ Ἰ ᾿Ἰωάνου 

Ε(ΡΗΚΜΘΟΤΥΓΑ. 
ΞΗ 

94, νηστεύειν; 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 
4 5 / Νε. κκ Π ΄ . 

εἶπαν' πρὸς αὐτόν, | Διὰ τί] οἱ 
΄ Ν / 

νηστεύουσιν πυκνα καὶ δεήσεις 
ο .ν κό Ν 

ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ 
3 / Ν / 4. « Δ . ω 5 
ἐσθίουσιν καὶ πἰνουσιν ; ὁ δε  Ἰησοῦς εἶπεν 

Ν 3. / Ν / Ν ο Ν . - 

προς αυτούς, Μη δύνασθε τους υἷους τοῦ νυμφῶνος, 
εν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν, ποιῆσαι ἡ νηστεῦσαι”; 5 

Ὕ. 98. 

“4 ΠΠ ἀῑκονιπί αἆ ουσ], 
Ωπατο ἀἰξοῖραϊ Τομαπηῇς 1εῖα- 
παπί Γδηαθπίεγ εί ομβδοσγα[ίο- 
πας Γαο]απέ, ςἰπα] {ος εἰ Ῥματί- 
ΒαθοζΗτΏ, ἐπὶ απίεπι οὗππί ος 
Ῥίραπι ὃν Ωρα 1ρ5ο ας, 
ἈΝαπιφαῖᾶ Ῥοΐοειῖς Π]ο5 εΡοηςί 
ἆππι οαπη 115 οδί 6ροηδ5 {4- 
οσγο Ἰαίππατα» 3ὸ Υεπίοπί αιι- 
{επι ἀῑσξ οππη αὐ]αίας Ππεί αὐ 

3 ἐλεύσονται, δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῃ ἀπ αὐτῶν 

ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιω ἐν ἐκείναις ταῖς «ἡμέ- 

36 ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

σχίσας" 

ραι5. 

Οὐδεὶς ἐπίβλημα 
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν"ὶ εἰ δὲ µή γε, καὶ τὸ 

᾿συμφωνήσει” 
δὲ καὶ οὐδεὶς 

{ο 
; Ν { / / 

86. σχίζει καινον "σχισει, 
--- συμφωνεῖ κ / Ν . ΔΝ 9, ΝΑ . . 

το ἐπίβλημα το ἄπο τοῦ καινοῦ. 
’ 9 ῤ Γ Γ Δ / 

Βάλλει οἶνον νέον εἰ ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µή γε, 

ο... Ακ 
απο ἱματίου καινοῦ 

κ ο ασ 
καὶ τῷ παλαιῷ ου 

1115 8ροπβις, ἴππο Ἰοίαπαριαπέ 
ἵπ Π]ῖς ἀῑεῦας. 5 Ώϊοεραί απι- 
ἴθπι οἱ εΙπιΠιάπεπι α Ί]ος 
απῖα. ἨΘΠΙΟ οοπΙπηίδεηἹαπη 
γοβεϊπιοπίο πονο Ιππης Ἰτπ 
γεδπσπίαπι γείαδ: αλοααῖπ 
εί πονπη ταπηρῖ{, εί γοίοτί ΠΟΠ 
οοπνοπΙς οοπιπ]δδτα α ΠΟΥΟ. 
5 Ἐν πεπιο ππἰτηξ νΙπΙαπη ΠΟΥΙΙΤΗ. 
1ῃ αἴχος γείοτος: αλοηπίη ταπι- 
ΡΙ6 γίπππι πονπῃ πἴτο», οἳ 1: 
δαπι οβαπά αν ο πίτον Ῥογ- 
Ῥαπί: 3 ρᾷ γίπιπη ΠΟΥ πα 1Π 

ε/ ώς « 5 ε / / Ν » / Ν 9 Ἀ 5” 

ῥήξει ο οινος ο νεος τους ασκους, και αυτος εκχυ- 
/ ΔΝ ο ᾽ ΔΝ 3 - 

θήσεται, καὶ οἱ ασκοὶ ἀπολοῦνται" 

Όδ.ειπαν ΟΡΒΙΩΞ. 85. Τειπον 5. ΑΒ. τε]. 

--- προς αυτον] ΟΠΠ. προς Ἀ. ᾖ|αἀᾶ, οἱ 
δε ειπον αυτῳ σιο 69. 

-- διατι ΛΟΡΠΗ. τα]. νυν. (νά. Μαγ. Π. 18.) 

ἔοτη. ΒΙ/. 98. Μεπιρῃ.(οοπίγα, οσᾶ. γεο.) 

--- Ἰωανου] αάά. και οἱ µαθηται των φα- 

ρισαιων Ὦ. (νι. Μαν, Π. 18.) 

-- μοιως και οἱ των φαρισαιων Να]ς. 
ο (00613. ]. οπι. Ὦ. (4 οι Ῥματίδαςο- 
ταπι” Ῥοξί πυκνα α.(ὐ.)ο.[.) 

--- οἱ δε σοι Υα]σ. α.φὶ-”. το]. | οἱ δε µα- 

θηται σου Τ). ὁ.ο.ει[]. Μεπιρῃ. ἄοἴμ. 
(νιά. Μαϊ, κ. 14.) 

--- εσθιουσιν και πινουσιν] ουδεν τουτων 
ποιουσιν Τ. ε. 

84. ὁ δεΤησους Β.ΜαΙ.ΟΡΒΙΙ/ΞΧ.1.39.69. 

7. Ἀντ.Ηο]ιπις. Μεπιρῃ. «ή. | Ὑοπι, 
Ίησους 5. ΑΔ. τε]. (Τμ) γτν.Ρεί, 

δςΗς].ἰαί. ἄοίμ. Ανπη, 

--- µη δυνασθε τους υἷους Ὑπ]ς. ΓΕ. | 

µη δυνανται οἱ υἷοι Ὦ. α.δ.ο-ει[]αὶ. 
Αι. (Τετί. αἲν. Ματο, ἵν. 11.) νῖᾶ. 

Μαν, Π.19. Μαϊ, Ικ.15. [πιος “6ροπςῖ” 
Τα. Μεπιρῃ. Τετ. 

--- εν ᾧ ὁ νυµφιος μετ’ αὔτων εστιν Υπ]. 

α.(ὐ.)οι. (Τετ) | εφ ὅσον εχουσιν 

τον νυμφιον μεθ’ ἑαυτων Ὦ. ε. 
-- ποιησαι Να]ρ. /; τε]. | οπι. ὮὉ. α.δ.ο. 

εῇ-α'. Έθι. Τετ. (νἷᾶ. Μας. Π,) 

-- νηστευσαι ΒΞΧ. | ἤνηστευεν 5. Δ 

ΟΡΗ. τε]. (νιά. Μαν) 

85. και ὑὺταν ΔΒΡΗΞΝΔ. 98. το]. Γογ. α. 

αοΐἩ. | οτι. και ΟΙ, 1. 69. ΕΜΙΠι, 

γαρ. ὅ.οιει[-ο..  Ἀγιν. Ρεί. ὃς Πε]. 
Μοπαρ], 
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«ο 
ὃ ἀλλὰ οἶνον 

96. απαρθῃ] αρθῳ 1. Ατπι, «1. (νι. 

Μαιϊ, 1π. 15. οἳ Ματ. Π. 90.) 

--- τοτε] Ῥτασπι, και Δ. 1. 69. ἘΜ. ὅ.ο.ο. 

ΕΦ. ἄοιι. Αππι.ΜΘΒΘ. ἄν, | οτι. 
τε]. Ὑπ]ς. α, 3ΥΙΤ.Ε5{6.δεΗε]. Μεπιρῃ. 

Αγπι,οά. 

---- Ψηστευσουσιν] -ευουσν ΡΗΚΟ. | 

"ευσωσιν Δ. 69. Λ., 

-- εν] οπι. Χ. 

96. δε και] ΟΠΠ. και . 0.6. 

--- παραβ. προς αυτους] προς αυτους 

παραβ. Χ. ντε. «3ΙΠ. |. παραβ. 

αυτοις 69. 

--- επιβληµα απο ΒΡΙΙΞΧΝ. 1. 98. 69. 

γαῖς. Ό.σ.ε [].ο.... Ἀγτν.Ἐδι, δε Ησ]. 

ΜοπιρΗ. (Αππι,) | Ἀοπι. απο σς. ΑΟἨ. 

τε]. α.Γ. ἄοιἩ. 3. 1γεπ. 976. 

-- σχισας Πίο επιβαλ. ΒΗΡΙΙΞ. 1. 98. 

ΒΥΤ.Ε5ί. (Ροδί ουδεις Μοππρῃ.) | Ἀοπῃ. 

ς. ΑΟΗΒΧΝ. τε]. Ἱωα. Θγτ.Ηςε]. οί. 

Αππι. «98. Ίγεπ.276. (νιά. Μαΐτις. 

16. ο Μαγ, Π. 91.) | ππος επιβαλει Ν. 

-- ἵματιο» παλαιον] 

ΜΠ. 
-- σχισει ΒΟΡΙ,Χ. 98. α.ε. | Τσχιζει ς. 

Δ. το]. Ὑπ]σ. ὀ.ο,.ῇ-ο.. Ἀγτν. ιδ Ης]. 

ἹΜοπαρῃ. οἵμ. Ασπα, 0811. (..νζεται Ἡ.) 

--- συµφωνησει ΔΒΟΡΤΙΝ. 98. α.α. | 
Ίσυμφωνει 5. Τδ. τε]. πρ. ὅ.οι]. 

0. τε. [2101] 

--- Ἔτο" επιβληµα ΒΟ(Ώ)ΙΙΝ.1. 98. 69. 

Λ. αρ. α.δ.οε]. Ἀγιτ. Ε5ί. ὃς Πε]. 

Μοπιρ]. Αππι. (το Παβοπί Ὦ. Πο, ἡ{αἰ, 

[εεπί Βη]ψ. Βολ.]Ο1,Χ. 1. 38. 69. Λ. 
Μοππρ!, | Τοπ], ς. Ὦ.) | οπι. ΔΗΔΕΕ 

ἵματιῳ παλαιῳ 

ἨΚΜΡΟΌΥΤ. ἄοἴμ. «39, | Ῥοδί καινου 

Τ. (οπῃ. το.) 

97. βαλλει] επιβαλλει Ο. 

--- ει δε] η δε Ὁ. 
--- ῥηξει ΑΡΒΩΗ. τε]. Ὑπ]σ.Οἰ. α.οιε.ῇ. 

αἱ). Αππι, | ῥησσει ΟΛ. πι ὃν. γι. 
Έει.δ.Ηςε]. Μεπιρῃ.» οί, Αυτη. | ῥη- 

σει Τ. 

--- ὁ οινος ὁ νεος ΒΟΡΗΤΙΣ.1. 58. ΜΠ 

ΛΑ. Πα. | ὁ νεος οινος 5. Δ. τε]. 

-- ασκους] αάᾶ. τους παλαιους ὮὉ. 

Μοπιρη. Ατπι. 

88.αλλα ΑΡΗΒΙ.. τε]. | αλλ’ Β6. 1. 69. 
ΧΜΛ. 

--- βλητεον] βαλλουσιν 1). α.ὐ.οιει[[]α.. 

Ὦυττ.Εϱὔ.δΗο]. 491. | Οοπαα, Υα]ρ. 

-- και αμφοτεροι συντηρουνται ΑΟ(1)) 

Ἠ, τε]. Ἰμαῖε. Ἀγον,Ρ5ι,δΗο]. Μεπιρη. 
ΜΒ. ἄοιμ. Αντι 91. (νά, Μαΐς1ς. 

} |. οπι. ΒΙ,. 1. 98. Μεπιρῃ. (εχο. 

οοᾷ. τος.) |. συντηρουνται] τηρουνται 

Ῥ. α.ε. 

99. νου.] οπη. Ὦ. α.ζ.ο.ει[) πι. (2 Εις. ἵπ 

ΟΛΠΟΠΟ: Ἠΐο οΠΊΠΙ ΥΘΙ5ΙΙ5 ποη Ἱαρ]ίαγ 1π 

το]]. Ἑνγ.: 5οεά οπιπία Ἰπᾶςο α γου. 51 

αᾱ Απ. οαρ. ΠΊπΙΕΤΟ β΄ ποϊαπίαχ ἵαπ- 

απαπα 1π ἐγίθις τερετία.) | Οοπίτα, ν αἱρ. 
ΕΙ .Φ-ἳ- νν. 

--- και] ΟΠ1. Ὦ. 
--- θελει] Τρταθτη. ευθεως 5. ΑΟ Ἠ(Σ). 

95. Υπ]ς. Γ:61-ἳ. το]. (ευθυς Χ.) | οπι. 
Β0Ἡ.. 1. Μεπιρῃ. Αππι, 4941, 

90. α πονο νεβπηοηίο Οἵ. | 97. ταπχροί Οἵ. | 
οβιπάσύατ 6ἱ 



σης. 
Τα]ς. α. ὖ. ο. 
Βγιγ. Ρ. Η. 
ΠΠεπιρ], 

Εο{Ἡ. Ατπι. 41. 
89. Γεὐθέως] θέλει 
--- χρηστότερός 

ἐστι. 

πε 

Μο 
5 Μαίΐ. ιο: -θ. 
Μαν. 9:5η-98. 

1. σαββάτῳ [ὅδευ- 
τεροπρώτῳ] 

--τ.στάχ. καὶ ᾖσθ. 

8. ὁ Τησ. εἶπεν πρ. 
αὐτούς 

Γα απ. 9116. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

νέον εἰ ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, [καὶ ἀμφό- 
τεροι συντηροῦνται.] Ὁ καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν 
Ι θέλει νέον' λέγει γάρ, ὍὉ παλαιὸς ᾿χρηστός" 
ἐστιν." 

1 / Ν / / 

40 Ἱ «"Ἠγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ Ἱ διαπορεύεσθαι 
Ν ἂν . . - 

αὐτὸν διὰ Ἰ σπορίµων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
/ Ν ΄ / / -- 

καὶ ἠσθιον τοὺς στάχυα», ψώχοντες ταῖς χερσίν. 
ΔΝ Δ . 2 3 / - Δ 

“τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον |, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ 
3 {4 - / . μ] Ν 3 θ Δ Ν 
έξεστιν ' | τοῖς σάββασιν; "καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς 

» κ 5 ον α ο. σολ ω . / { ἃ 

αυτους εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδε τοῦτο ἀνέγνωτε, :ὃ 
Ε / 4 /α / 19 η / ο Εν Ν ε υ 
ἐποίησεν ' Δαυείὸ, Ἰ ὅτε  ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ µετ' 

πίγ6Β ΠΟΥΟΒ παπά πα θ8ί, εἰ 
πίγααο οοηβεγγαπίαΣ,  Ὁ Τε 
ἨςπιΟο ΡΙΡ6Π5 γοίι5 βία πα νι]έ 
πονπα: ἀῑσΙε οπτη, ΥΓ οίιι5 πιθ- 
Ί15 οί, 

1 (3) Ἐποίαπι οξέ αίοπῃ ἵπ 
εαὐμαίο 5οοιπάο Ρίο, ΟΙΠΙ 
(γαπθϊνοί Ῥος εαΐα, νε]]οῦαπί 
ἀῑκο[ρα]] αἷις ερίσα5 ο ππαπ(ι]- 
σαθαπῖ οοπβ]σαπίος ππαπίας. 
3 ὨΩμπἱάαπι απίοτη Ῥ]ιαγΙδΑΘΟΓΊΤΩ 
ἀἴοσβαπι 116, Οι {ποῖῖς αποά 
ποπ σοι ἵπ εαὐραίῖς 5η 
Τ65ΡΟΠά6Π5. Τοδι5 αἆ οο05 ἀῑχῖτ, 
Νεο Ίου. Ἱερίκίς αιοά {οοῖς 
Ῥανῖά οτι αριτῖςσευ 1ρ5ο εί 
απὶ οππῃ ϱο οταπῖὸ. 3 ᾳποπιοᾶο 8. μετ᾽ αὐτοῦ [ῶν- 

τες |: 

πς 
Ν / Ν ς ο) 

µη µονους τους ἱερείς 

» . ς . ο Ν 5 ο . 

αὐτοῦ Ἱ, [ὡς εἰσῆλθεν εἰ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 
Ν ΔΝ 3/ . / 4 Ν “”ν ΔΝ 

καὶ τους ἄρτους τῆς προθέσεως Ἰ λαβων ἔφαγεν καὶ 
3/, - . 5 - ΑΔ . 3/ ω) . 
ἔδωκεν Ἱ ! τοῖς μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ 

5] Ν 5/ 5 α ο 
καὶ ελεγεν αυτοίς [ὅτι | 

Ππιγαν τί 1π ἀοππαπα 4εῖ 6ἱ ρ8πΠ6β 
Ῥτοροδίθϊοπῖ5 εππηδ]ς οἳ ππππάτι- 
εανίς, εἳ ἀαάῖν Πἱς απῖ οπη 
1ρ80 ογαη{, 4105 ποπ Ἰϊσεί πιαπ- 
ἀπσαγο Π]ςί {απίαπα 5ασργάοἱ]- 
Ρας 5 43,39 Ἐν ἀϊσουαί 1119 

99. γαρ] αἀά. ὁτι Ι. Ἁγτ.Πς]. 

--- χρηστος Β],. Ἀγν.Ῥεί. Μεπιρῃ. | 

άχρηστοτερος σ. ΑΟΠΝ. τε]. Βγτ,Πε]. 

1. εγενετο δε] και εγενετο Τ). α.(ε.) «49Ι1. 

--σαββατῳ] Ἱ αᾶᾷ. δευτεροπρωτῳ 5. 

ΑΟΡ(Η)ΧΔ. 69πις. τε]. (δευτερω πρω- 

τω ἩΓ.) Υιρ. αν ῇσῖ-. Βγτ.Πε]. 

κε. ἄοὔι, (Αππι) φαυύφαίο α Ῥιίπιο 

εαρύσπίο πιαπο 6. | οπ1. Β1,. 1. 98. 69111. 

ὐ.ο, Μπι. Ἀγτ.Ῥ ει. (6 οπι. ἵῃ οκοπιρ]ατ]- 

Ῥα5 ποηπα]]1ς”. Θγν Πο] πια.) Μεπιρῃ. 

01. 

--- διαπορευεσθαι] πορευεσθαι Ο(εονγ.".) 

-- αυτον] οπι. 98. | απίο εν σαββατῳ 
Ῥ. 

--δια] Τα44. των ος. 0ΡΗ. 385. τα]. 
Μεπιρῃ. Ατπη, (νἷά, Μαϊτ. κ, 1. Μαν. 

Ἡ, 98.) | οπη. ΑΒΙΙΔ. 1. ΛΑ, 
---σποριµων] σπορηµατων ϐ9. 

---και ετιλλον οἱ µαθηται αυτου] οἱ δε 

µαθ. αυτ. ηρξαντο τιλλειν Ὦ. ὐ. (νἰᾶ. 

Μαι. εἰ Ματ.) και ετιλλον] ετιλλον 

δε1. (ει) | και ετειλον 69. 

--- και ησθιον τους σταχυας Β0"ΗΙ.. | 

Έτους σταχυας και ησθιον ασ. ΑΟΞΝ. 

Δ. 1. 98. 69. τα]. ας. .οι[ο 5. 

Βγγ.Ηε]. (οἵ1.) | (τους σταχυας και 

ψωχοντες ταις χερσιν ησθιον Ὦ. (α)ε. 

}. Ἀντ.βεί, Μεπιρῃ, Αππι, (4511.) 

--χερσιν] αἀά. αυτων» ΟΜ[ΑΤΙΕ]. ὅισε. 
Ἀγτ.Ῥεί, Μεππρη. Ἡ”, 401. 

9. ειπον (ειπαν Χ.) Ἀγχ.Ης]. | ελεγον Ὦ. 

1, Ὀγτ.Ῥει. | Ταάά. αυτος 5. Δ 

ΟΒ. τε]. Υαὶς. (00:01. Ἁγισ,Ῥεε. 

δΗο]. ἄοίµ. Αντι, 1, | αἀά. αυτῳ 
Ῥ. (νίά. Μαϊ κα, 9. Μαν. . 94.) | οσα. 

ΒΟΤΚ. 1. α.σ.ε. Μοπιρ]. 

9. τι ποιειτε....σαββασιν ] ειδε τι ποιου- 

σιν οἱ µαθηται σου τοις σαββασιν ὁ 

ουκ εξεστιν 1). 

---εξεστιν] Τ αἀ. ποιιν 5. ΑΟ. τε]. 

Ἁγγ.Η6]. Μαπιρῃ. οΐμ. Αππι. (νἷᾶ. 

Μαιί. κ, 9.) | αἀά. Ροδί σαββασιν Ι.. 

ΒΥΓ.Ῥ6ῦ, | οιι. ΒΗΓι5πρτα)Η. 69. Τμ, 
ΑΠ. ᾖ[Ταἆά. Ῥοείεα εν -. ΑΟ. τε]. 

γρ. 3 ἀοίΠ. ] οπ. ΒΡΗΙ.. 1. 69. 

Ὅ. α.θ.ο.ε.ῇ,ῇβ 1. Ανά. (ξαὈυαίῖ5 απίε ὁ 

ουκ α.ῦ.ο.ε.[:[).) 

--τοις σαββ.] οι. τοις ΔΛΣ(αάἆ.1.) 

8. και αποκριθεις] αποκρ. δε Τ. 

--προς αυτους ειπεν ὁ Τησους (Β)Ο3Δ. 

τε]. (ἀῑκί 115 Γεεας α.ὐ.ϱ).) | προς αυ- 

τους ὁ 1ηῆσ. ειπεν 38. «οΐἩμ. Αττῃ. 

(οπι. ὁ Ῥ.) | ὁ Ίηήσους ειπεν (ελεγεν 1) 

(2.) προς αυτους ΑΟΏ)ΗΣ. 69. κ 

Μ. Ὀντ.Ῥαῦ. (4011.). (ἀῑκῖε αἆ 1]]ος 6.) 

| ὁ Τησ. προς αυτ. ειπεν 1. Υμἱς. Θγν. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. | ὁ Ἰησ. ειπεν αυτοις Ἱ. 

οῇ. 
-- ουδε] ουδεποτε 1Η. 

---τουτο] οσα. 11Η. Αινπι. 

---ὅτε ΒΟΡΙΙΝΔ. 1. 69. | όποτε σ. Α 

Ἡ. τε]. (πα 98.) 

-- μετ αυτου] συν αυτῳ ὮὈ. | Τα. 

οντες 5. ΑΟΒΔ. τε]. Ῥγτ.Ηε]. ἄουμ, 

[ο], ΒΡΙ.Χ. 1, 99.69. Ὀγτ.Εεί, ΜοπαρΗ. 

«. 

4. ὡς ΑΟΔΙυείο. τε]. (Τις) Ἀγν.Ηε]. 

(9 ει” ο) | πως Ἠείο]ιΧ. 1. 98. 69. 

κ 

Μοπιρ], Αππι, (α]οταί». ἀοἴμ. 911.) 

νῖᾷ. Μαΐϊ. κ, 4. Ματ. 1,96. απεπιαά- 

πιούσπι {γεπ. 237. | οπι. ΒΕΏ. (ὅτι Ἰο- 

ααοπῖς ΒΥ1.Ρε(.) 

4. εισηλθεν] εισελθων Ὦ. 

---τους αρτους] τον αρτον 69. 

---προθεσεως] προσθεσεως Ὦ ἄγ. 

--λαβων ΒΟ "ΤΝ. ὃδυἰα. (Βντ.ββῖ. 

Μεπιρῃ.αἲ νά.) | Τελαβεν και ς. ΑΟ 

Ἡ. τα]. Τί. Ῥντ.Ηο]. ἄοιμ. | οι. Ὁ. 
1. 69. Ι.. Ἀγτ.Πίετ. Αππι «ἆδί1. γε. 

937. (νιὰ. Μαϊΐ. κΠ. 4. Μαν. Π. 96.) 

-- εὔωκεν] Ταζ. και 5. ΑΗ. τα]. ἈΥ5. 

Ἠσ]. δι. (νά. Μαν, 1, 96.) { οπι. Β.. 

1. Τί. Ὀγν.Εεί, Μεπιρῃ. ἄοΐμ. Ατπη. 

1γεπ. 

---οὗς] οἷο Ὦ. | (οπι. ουκ Μ.) 

---εξεστιν] εἴον ην ὮΜ. ὐ.ο-ει[. Ὦγτ.Ρεῦ. 

1γεπ.253τ. (γιά. Μαις, κ. 4.) | εστιν 69. 

/αάά. αυτῳ Μ. αάά. 15 δι. 

--μονους τους ἱερεις] µονοις τοις ἵερευ- 

σιν Ὦ. Ιγεπ. νιά. Μα. (µονους τοις 

ἵερεις δίο 69.) |μµονους] µονον Ἠλ. 

Ῥοβί γογ. 10 ἑαπείοτί Ὦ.; οἱ Πίο Ἠαδεί 

παῖνα οπαούστα: τῃ αυτῃ ἡμερᾳ θεασα- 

µενος τινα εργαζοµενον τῳ σαββατῳ 

ειπεν αυτῳ, Ανθρωπε ει µεν οιδας τι 

ποιεις µακαριος ει, ει δε µη οιδας επι- 

καταρατος και παραβατηο ει του νο- 

µου (οἱ (αμαγίσαἴογ Ἱορῖς.) 

--- αυτοις] αάά. ὁ Τήησους Χ. 

-- ὅτι ΑΕΠ. νε]. | οτι. Β. 1. Ατπι. 41, 

οι 

3. οπτη 11ο 6, 
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Α ΒΡΙΟΙ(Β). 
1ΧΔ. 

1. 98. 69. 
Ἐ(Β)ΕΝΡΏΥΓΛ, 

του. 

1 μβ 41 ὃ ἐ Ἐγένετο δὲ ! 
᾿ Ν 

αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ 
πα, ο κ. ον σρ Ν 5 νὰ χει ον ρολ / 
ἄνθρωπος ἐκεῖ, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Ῥαρι- 
σαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ Γθεραπεύει; ἵνα εὕρωσιν 

8 αὐτὸς νι ῆδει τοὺς διαλο- ἕ 
{ ἀνδρὶ Ἱ τῷ ξηρὰν 

ε]Μαίί.1ο:9-14. β 
Ματ, 3:1-6. 

φ / 
Ἡ ᾿παρετηροῦντο΄ δὲ ! 

7. κατηγορίαν 

ππ 

Ἡ καὶ. 

ο / 

η απολέσαι; 

εἶπεν { αὐτῷ 2 

δ. ὁ υἷος του ανθρωπου] οπι. ΑΧ. ||απίο 

κ. τ. σαββ. ΑΟΡΗ. τε]. Ιμαί. Ἀγτ. 

Ἠε]. ἄοΐμ. Αππι, | Ῥο5ί και του σαβ- 

βατου (Β.) Άντρα. Μεπιρῃ. «31. 

ια. Ἠαιέ, κῇῖ. 8. (οπη. και Ῥ ἡαἰ. γτ. 

Έει. Μοαιπρῃ, Ἠ/.) 

6. τογ. 5ο Ιπ Τ). και εισελθοντος αυτου 

παλιν εις την συναγωγην σαββατῳ 

εν ῃ ην ανθρωπος ἔηραν εχων την 

χειρα. 
---εν] ΤῬταεπι. και 5. ΑΤ. τε]. σ”. Υ ασ. 

Ἀγγ.Ης]. 6οίμ. | οπι. Β. Ε11η.ΜΓαἰ.Τ,Χ. 
1. 88. 69. α.ὐ.ο.ε. οἱ... Ἀγτ.ρει. 

Μεπιρῃ. Αππι, 3911. |οπι. εν 69. ὂ. 

--- διδασκειν] -κεν Τ. 

--εκει Ῥοβί ανθρωπος ΒΗΙ.. 1. 88. 
Μεπιρῃ. | Ταπίοθ ς. Α. τε]. Τμΐ{. Υν. 

(οπι. ὁ. 9.) 

---ἡ χειρ] οπι ἡ Δ. 

7. παρετηρουντο ΑΒΡΗΙ,ΧΔ. 1. 58. 69. 

Μ. | Ίπαρετηρουν -. Ἡ. τε]. (να. 
Μαν, 1. 9.) | Ῥνασπι, και 69. 

-δε] τε Η. | οπι. Ὦ. 69. Μεπιρὴ. | Ταᾶᾶ. 

αυτον 5. ΒΙ)Ι,Ν. 985. 69. Ὀντν.Ῥ5έ.δς 

Ἠε]. Μεπιρῃ. Αππιι Αδί, (νι. Μαν. 

11.9.) | οπι. ΑΠΔ. 1. ΕΕ ἨΓί ΗΚΜΣ 

ὍὌντλ. Ταµ, οιμ. 
--ει] η Το. 

---εν Γ. | οπι. ΤΙ. Απιι α.θ.ο.ει[ᾖσ.]. 
---“θεραπευει ΑΓΙ, | Ἔθεραπευσει ς. Ὦ 

Χδ. 1». 959. 69. τα]. Μεπαρ]. (νά. Μαν. 

11.9.) (μαί Ἠ.) Ἰαάᾷ. αυταν Χ. 98. 

69. Μ. (νά. Ματ.) 

---- κατηγορειν Ὦ. Ρίο. Μαι, Χ. 1. Ἑ. Απι. 

Σία. ϕ). Ἀγιν.Ρ5ι.δ.Ης]. άοἵ1. | κατη- 
γορησαι Ὦ. | κατηγοριαν σ. ΑΙ.. τε]. 

(11, Ἠ) Ἀοππρῃ, Αππῃ. οσσβδΙΟΠΟΠΙ αοοιι- 

2500 

Σκατηγορεῖν΄ αὐτοῦ. 
γισμοὺς αὐτῶν, Σεἶπεν δὲ τῷ 
ἔχοντι τὴν χείρα, ης Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. 

ὁ Ἰησοῦς πρὸς 
εἰ, ἔξεστιν τῷ σαβ- 

ψυχὺν σώσαι 

ἀναστὰς ἔστη. 
αὐτούς, Ἰ ᾿Επερωτῶ ὑμᾶς 

ιά [ο ὸ Ἀ - 

βάτῳ, ἀγαθαπαιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι ; 
10 Καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Μ - / -- 

Κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββά- 

διδάσκειν" 

: εἶπεν, 1δὲ” 
{ 

Ἔϊλκτεινον τὴν χεῖρά σου. 

5απά1 7. οἱ αοοπεατεπί ἄ.ο. Ἱπᾶο αο- 

οπδατεπί Ὑπ]σ.. (0.)οῇ. ἄν. | αᾶᾶ. 

κατ ἨΤ.. 55. ΕΤ. Ἁγτ Ηαπηρ. 

Μεπιρ].(αέ γτᾷ.) 

7. αυτου] αυτῳ Λ. (Ἰ]αᾶ πι.) 

8. ηδει] γεινωσκων Ὦ. ὃ. 

ΒΙ/Χ. 1. 95. 69. α. | Ίκαι 
ειπεν 5. Α. τε]. Ὀντ.Ησ]. ἄοΐμ. ῆι. 

[Ῥντ,Ῥεί. Αιτη.] { λεγει Ὁ. ὁ,. (8υἨ. 

Ῥει.) Μεπρῃ. (εί αἲι Ὑαὶς. [9 

οἱ ἀῑσῖε ο.ο.) 

--τῳ ανδρι ΒΙ,. 1. 95. Αθ. |. ἔτῳ αν- 

θρωπῳ «5. Α. τε]. ]μαῖτ, τε]. (νά. Μα5, 
ΠΠ, 9.) Ἰοπι. Ὦ. 

--τῳ 29.] απά. την ΔΑ. 
---ἔηραν εχοντι την χειρα] την χειρα 

εχοντι ἔηραν Ὦ. 58. απῖ Μαὐεῦαῦ τηὰ- 

πιπη ατίάαπι ασ. α.δ.[φ”. ντ. 

Ἠε]. Ἠαβοεπ ππαππα απ]. ο. | ξηραν] 
εξηραµµενην ΙΚΜ. 

---έγειρε ΑΡΙ,ΧΔ. 1. 88. 69. ἘΕ Ἠγι κ 

ΜΠΥΛ., | εγειρου Τ). | Τεγειραι 5. Β9Γ. 
---και] οπη. Λ. 3Υτ.Ρ5έ. Μοπιρῃ. 

--στηθι εις] στηθεισις Τιαρ. 1. 

εις το µεσον Υις. ε.α. | εν τῳ 
µεσῳ Ὦ. α.ὔ.οι. 

---και αναστας ΒΡΙΧ.1. 95. Ταἱ. (Θντ. 

Ἐει.) Μεπιρῃ. «οι. «Αι. | Τὸ δε 

αναστ. 5. Λ. τε]. ΘΥΣ.Ηε]. Απ 

---εστη] εσταθη Ὦ. | εστην Δ. 

9. δε Β01,. 98. 69, Τα. ἄοιμ. (111:) 

Ιουν 5. ΑΧ. τε]. Ἀγτ.Ης]. | οπη. 

Βγτ. εί. ἈΤεπιρῃ. Αππῃ, 

--ὁ Ἰησους] Ροξί αυτους Ἰ. Υπ]ς. ύ.ο. 

0. Βντ.ρει. πι.  Οοπίσα, 1]. α.ο. 

Ὦγγ. Πα]. ἈΠοπιρῃ, οι, Απ ᾖοτ, 

ὁ Β. Β1/. Ιαἰ, 

---ειπεν δε 

/ - 

ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν 

καὶ ἦν 

μας 

απῖα ἀοπιππς οδί Π]]ς Ἠοπιὶ- 
η] οίαπα αρα (ή. 

6 Ἐαοίαπα οδί αππ{οπῃ οἱ 1η α1ο 
εαὐύατο αί Ππίτατεί 1Π ΣΥΠάΦΟ- 
Ραπι εἴ ἀοσετει: εἰ εταί 1Ρί 
Ἠοπιο, δί ΠπαΠΙς5 οἵας ἀαχίτα, 
απίᾶα.  ᾖἸ ϱὑβεγναῦαπί απίοπι 
εογ]ῦας εί Ῥματϊδαοϊ ἱ δαυυαίο 
ουτατδί, τί Ιπγοπ]γοπί α6οΠδαΥΘ 
Ἰλαπα, 5 Ίρεο νετο 5οἴεραί σο- 
ΡΙ{α[1οπος 6ογαπῃ, οἱ αν Ποπ 
απ Παθοραῦ ππβηπα ατίάατη, 
Ῥηγρο οἱ εία 1π πιοβῖαπη. Ἐν 
5γρεης 56 ξ. Ὁ ΑΙἲ απίοπῃ αᾱ. 
1ος σεις, ΤΗΙΕΥΓΟΡΟ Υος. δἳ 
Ἰϊσοεῦ βαῦῦαίο Ῥοπο {ποθτο Π 
Ἰη8]ο, ΑΠΙΠΑΙΗ 5α]ναπη {ποστς 
ΑΠ. Ῥογάστα» ᾖ Εί οἴτοιπι- 
ερεοτῖς οπιπῖ δις ἀῑκῖς Ἰοπη]η1, 
Ἐκίεπάα πιαπαπα ἵπαπι, 1 

ὍὉ δὲ 

9. επερωτω 1. ιδ. οί. Μεπιρῃ, 

οἴλ. | Ἱεπερωτησω 5. ΔΕ. τε]. α.ὐ. 

ο,β-αἳ. Ἁγιτ.Ρεί.δς Πο]. Αππι, «401. | 

ερωτησω 1. 

ει ΒΡΙ,. ας. α.ο.ε[-ο.ῖ. (Ῥνττ. 

Ῥ5ι.δ.Ηε].αε να.) Μεπιρῃ. | ττι 5. Α. 

χα]. απίθ ὑμας Αππιι (οι. ηι. 2) 

Παι ὐ.] 
---τῳ σαββατῳ ΒΡΙ,. Απ. Εα[ά. ο.ει[]- 

σα. Ἀγν.Ρβ. Μεπιρημβοινν. «Η. | 

ἔτοις σαββασιν 5. ΑΧ. τε]. Ὑμἱς.ἰ. 
αι Ἀγνγ.Ηο]. Μεπιρη.. ἄοιμ. Ανπη, 

Τετ. αν. Ματο. 1ν. 19. ΓΗ. ὐ.] 

--Ψυχ. σωσ. η απολεσαι] οτη. 58. | Όοπ- 

πα, Τεν. 

---απολεσαι ΒΡΙΙΧ. 1. 69. Τιαιί. ΓΗ. α.] 

Ῥγνγ.Ρ21.δςΗο].πς. Μοαππρῃ. οἴμ. Ατπη. 

Τετί. | αποκτειναι ΑΔΕΕ Ἠ5 ΚΜΡΌΏ 

ΥΓΑ. ο. Ἀγτ.βείι.ΜΡ. Ἀγτ.Ης].χί. 

«Έα, (νιᾶ. Ματ, ἵν. 4.) Ἰαἀᾶ. οἱ δε 

εσιωπων ΤὮ{Λ -ουν). Μεπιρῃ. ΜΒ. (πιαπ. 

γεο.) νἱά. Μαν. 

10, παντας αυτους ΑΒΤΙ, τε]. α.ο. ΒΥτ. 

Ἠσ]. | αυτους παντας ὮΧ. θ.εῇ. 

Θντ.ρει, [Υ1]σ. Απ.) [αἀἀ. εν οργφ 

ΣΧ. 1. Λ. α.ὐ(ο.{ε.)[ (αρ. Βία). 

Ῥγγ.Ησα]. Ανπι, «3081. | αάά., μετ΄ οργης 

69. (να. ΝΙαν, 1. 5.) { ποτ Ἠαβροπί ΑΒ 

1. τε]. ὙΥμ]ς. [ (αρ. Ῥαδαί,).ΦΙ. ΒΥ5,Ε5ί. 

Μεπιρῃ. 

--- ειπεν] λεγει Ὦ. (νῖᾶ. Μαν) 

-- αυτῳ ΑΒΔΙΕ ἨΙΜΙ.ΚΜΡΟΥΓΛ, 971. 

Ῥει. δι Πο] ίκί. ἄοιμ. Απο. | Ττῳ 
ανθρωπῳ 5. ὮΙιΧ. 1. 98. 69. Υμἱς. 

6. ἀοσίτα εταξ ατίᾶα Οἳ. | τ. 5 ἵπ καῦῦ. Οἳ, 
{ αμιᾶο αοσαβατουῦ οαπα οἱ. [9. βαθραίς 6ἳ. 



ΥΙ. 16. 
Τα]6. α. ὖ.ο. 
Βνττ. Ρ.Ἡ. 
ΠΠοππρα. 

οί, σπα, 201. 

δο 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 
η Π 8 Ν 4 . / “6 Μ Ν 5 αν ο} 

εποίησεν '" ών ἀπεκατεστάθη ὃ η χεὶρ αὐτοῦ 
3 Δ ν ζ ο / Ν 

[ὡς ἡ ἄλλη]. - Σ αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ανοίας' και 

διελάλουν πρὸς ἀλλήλους, τί ἂν ἵ ποιήσαιεν τῷ 

οχἰοπα1ί, οἱ γοδπία οί π]β- 
ηιι5 οἶας, 1 Τρεί απίοπι τερ]οιί 
δαηῇ Ππίρ]επεία, ος ουπ]οφιθ- 
υαπίας αἲ Ἱπνίσσπι απἱάπατη 
Γπουχοπί Τοδα. 

Ἰησοῦ. 
Ἁ Ματ. 8119-10 μγ μηγη 

ΜαΙ,1ο:9-ή. β 
ο ή Ἠγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἶ ἐξ- 

ελθεῖν αὐτὸν" εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι' καὶ ἦν 
καὶ ὅτε 1ς' μὸ διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 

ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" 
καὶ ἐκλεξάμενον : ἀπ᾿ αὐτών δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστό- 

11 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον 
καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ, 

Ε Ἰωάνην, "καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, : 

καὶ Θωμᾶν, 
Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτήν, 
Ἰακώβου, καὶ ]ούδαν 3 Ἰσκαριώθ.. 

1 Αοῖ. 1:19. 

14, Γκαὶ] Ἰάκ. 

-- Γκαὶ] Φιλ. 

16. Γκαὶ] Μαθ. 

16. [καὶ] Ιούδ. 

ΣπΠαθθαῖον” 

α-δ.οιε,ζ. Ἀγτ.Ηςε]πης. Μεπιρῃ. Αππη. 

ΜΡΕΒ. ΑΡιπ. (νῖά. Μαϊ, κ. 15. Ματ. 
ΠΠ. δ.) 

10, χειραν ΔΝ. 

-- ὁ δε Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. τε]. | και ὮὉ. 

Ἱμαίς. Ἀγτ.βοι, (νά. Μαϊς εἰ Μαν.) 

--- εποιησεν ΑΒΤΙΔ. 88. το]. Ὦγτ.Ηςε].ἰχέ. 

{ εζετεινεν ὮΧ. 1. 69. Τμαἰ. Βγιγ.Ῥεῦ. 
δΗε]μαρ. Μεπιρῃ. οΐμ. Αππι. 1. 

(μιά. Μαϊι. ει Ματ.) | αάά. οὕτως ς-. 

Τ. | οπι. ΑΒ.Μαἰ.ΡΙΙΧΔ. 1. 9. 69. Ε 
Ἐ Η ΜΒΌΥΓΑ. Τα, Ὀγτ.Ῥει. Βγτ. 
Ἠσ].{ Μεπιρῃ. οἴἩ. Αππι πμ. 

--- απεκατεσταθη ΑΤΡΙ,ΧΔ. 98. 69. ΕΚ 

ΜΒΥΤΓΑ. | Ἱαποκατεσταθη 5. Β. Μαϊ. 

Ὅ. |. αποκατεστη Ἱ. 

-- χειρ αυτου] Ταά4. ὕγιης «τς. 69. Ἐ. 
τα]. (5δαπαία ος {ιῃ.) νιά. Μαι. κΙ. 

15. | οπ, ΑΒΡΩΙΙΧΤΙΔ.Ι. 985. ΚΟ. 
1αῦς. Βγτγ.Ῥεί.δεΗε]. Μεπιρῃ. «οί. 

Ατπι. 

-- ὡς ἡ αλλη Α(Ρ)Ω. 1. 69. τε]. ύ.οι]. 

οἱ. Ἁγιν.Εει.δΗεΙ. άοἴἩ. Αππιι 1. 
(νι. Μαιά. κι) |. οπι. ΒΙ.. 88. Υα]ς. 

α.ει[)1. Μοπηρ, | (ὡς και ἡ αλλη Ὦ. εἴ 

1αρ. ἨΓις!. 2) 

-- αᾱ. Πῃ. αάά. γοτ. 5 Ὦ. 

11. διελαλουν] ελαλουν ΚΤΓὈ. | συνε- 
λαλουν 98. | διελογιζοντο Ὦ. 

--- αλληλους] αάά. λεγοντες ΑΜ. 9. 

Ἠσ].Τ 

--- τι αν ποιησ. τῳ Ἰήσου] πως απολε- 
σωσιν αυτον Ὦ. 

-- ποιησαιεν Β1.. 1. 98 5ἱο, 69. Λ. | -σειεν 
ΑΔ. | Ί-σειαν 5. ΔΕ. τε]. (-σιαν ϱΧ.) 
[νιά, Ὦ εαρτα,]. (απἰάπαπι ΠΗ {ποτε 

6.) 

λους ὠνόμασεν, 

Ἰάκωβον 
6. Ν/ 

καὶ 

᾿Ἰάκωβον καὶ 
ολα. Ν/ 

᾽Αλϕαίου καὶ 

Ἰούδαν 
ὰ . / 

ὃς [καὶ ] ἐγένετο 

13 05, 3.) Ἐαοίαπι οδὲ απ έθπα ἴπ 
1] ἀἴερις οχκΠς ἵπ πιοπίοπα 
οχαταο, οὗ οταῦ Ῥογποσίαπς ἵπ 
οχαθῖοπο ἀθῖ. 15 403,3.) Ἐν οαπα 
ἀἱες Γαοΐα5 ο85εί, γοσαν]1ς ἀῑδει- 
Ῥιι]ο5. 51105, εὐ ε]ερῖί ἀποθεσῖπι 
εκ 1ρ5ῖ8, 4105 6ἱ αΡροδίοΙοΒ 
ποπηϊπαν]ί, | ΒΙΠΠΟΠεΠΙ Ύααπι 
οορποπαϊπανΙς Ῥοϊταπα εἳ Απ- 
ἀτοαπ ᾖαἴγατη οἱ15, Τασοῦπα αξ 
ΊομαπποΠ, ΕΠϊΠρραπι εί Βατ- 
{ποἱοππσαπα, 15 Μαιπειπα οἱ 
ΈΠοπιαΠ, Ἰαοοσραπι ΑΙρ]εῖ εἰ 
Ῥίπποποπῃ αἱ γοσαίασ Ζε]οίο», 
15 Ταάαπα Ιασοῦϊ δὲ Ταάαπι Όσα- 

και 

19. ταυταις] εκειναις Ὦ. Μεπιρῃ. 

--- εξελθειν αυτον ΑΒΡΤ, 38. ε. (οἵμ.) 
| εξελθεν Χ. | 1εξηλθεν 5. ΩΔ. 1. 

χε]. (]μαῦς.) νυν. (311.) Γα.α.] 69ρΤ. 

14.219. 

--- ορος] αάά. ὁ Ίησους Μ. ὮἈγτ.Ηε]. 

(ρταστη. Ἀντ. δι. ἀοίἩ.) 

--- προσευξασθαι (1/ρΥ.13.919.| καιπροσ- 

ευχεσθαι Ὁ. 

--- του θεου] οτι. Ὦ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. Ἱ. 

9164, (/ρΥ. 14.918. 
18. προσεφωνησεν] εφωνησεν Ὦ. 1. Ες. 

Σ.Ε, 1905, 

-- τους µαθητας Ἔις.Ὦ.Π. | τοις µαθη- 

ταις Τ. 

-- ὦνομασεν Ἔς. Ὀ.Ε., ἵπ Ὦ5. 4190. 6895, 
Γεκαλεσεν Ὦ. 

14. αὖ ΙΠῖζ, αἀά. Πρωτον Ὦ. 

--- Σιμωνα ὧν και ωνοµασεν] οπι. 69. ο. 

(οπ. και Υμἱς. ὅ.ε[[σ. Ῥντ.βςί, 

Μεπιρῃ. | Οοπίσα, α. ὢΥτ.Ης].) 

-- ὦνομασεν] εκαλεσε Ἔδ. .Β. (όν και 

Πετρον επωνοµασεν Ὦ. Αππι.) 

-- και Ἰακ. ΒΙ)ΤΙΔ. 98. 69. ἴ. Υι]σ.ΜΣ. 

α.ὐ.ο. Ἀγτιρδί. Αν. | Ἔοπι, και 5. 

ΑΩΣ. 1. τε]. Ὑπαὶς. εσυ. Ἀγτ.ΠεΙ. 

Μεπιρ]. οἴμ. 31. Ει».Ὀ.Ε. 1905, 

-- Ἰωαννην] αάά. τον αδελφον αυτου, 

οὓς επωνοµασεν βοανηργες, ὁ εστιν 

υἷοι βροντης ὮὉ. | Οοπαα, ΕΙς.Ὦ.Β. 

(αᾶᾱ. Παἴχεπα εἶας 491.) 

--- και Φιλ. ΒΓΙ,, 98. α.ὐ.οιῖ. Ὦντ.Ε9ῖ. 

Αππ. 21. Ένας. Ὀ.Ε. | Ἐοπ. και σ. 

ΑΩΣΧΔ. 1. θ69εἱς, τε]. Ὑπἱς. οι/[ο 

ΒΥγ.Ηε]. Μαιαρῃ. ἄοἴἡ. 

--- και Βαρθ.] αἀά. Πετισπ και Ἰωαννην 69. 

15. και αὖ Ππῖι ΒΕΠ. αιδιοῖ. ΘΥΣ.Εδύ. 

Μεπιρῃ. Αππι,. 2Η. Εις. Ὀ.Ε. 1905. | 

Χρπ. 5. ΑΩΧ. 1. 98. 69. τε]. αρ. 

ε,{[:σ]. Ἀγν.Ησ]. ἄοἴἩ, 
15. Μαθθαιον και θωμαν] οπι. Δ. | Θω- 

μαν και Ματθαιον Χ. | Μαθθαιον Β3 

Μαἰ.Ὦ. οἵμ. | 1Ματθαιον 5. ΑΒ Ω. 

χε]. | Ματθαιαν 69. Ί]και Θωμ.] οτη. 

και 69. 6. ῬΤΟ ΠΙΟΓΘ, 

-- θωμαν] αἀά. τον επικαλουµενον διδυ- 

μον Ὦ. 

--- Ἰακωβον] Ῥίβοτη. και Ὦ'Ἱ,. 88. 69. 

α.ὗ-οιῖ. Ἀγτ.Ῥει, Μοπιρ], η. δε. ΑΗ, 
«Ῥηι. |. Οοπµα, ΑΒΡ’ΩΧΔ. 1. Κ. τε], 

γαρ. ο,ῇ-α.. Ἀγτ.Ηε]. Μοπιρη.Μ5. 

αοιμ. 
-- Αλφαιου] ΤΡΙΑΟΤΙ.τοντου 5. ΑΡΩΣ. 

τε]. οἵμ. (νι. Ματ, 1, 18.) | οπι. ΒΙ.. 
1. 98. 69. Ατπῃ, 

-- Σιµωνα] Τιµωνα Μαοίο, 

-- τον καλ.] οπι. τον 1». 
16. και Ίουδαν ΤἸακ. ΒΡΟΙ,. 69. ΕΙ. 

γπ]σ.Οἰ. α.ὐιοι[ᾖ, ντε. Μεππρῃ, 
Ατπι. «011. { Ἐοπι. και 5. ΑΔ. Ἱ. 
85. Απι. ε,/α'. Ἀγχ.Ηε]. οἴἩ, | (οπι. 
Ίουδαν Ίακωβου Α.) (ΒΠαπα ας. ΘΥτ. 

Τι.) 

--- Ἱσκαριωθ Β1,. 58. | Σκαριωθ Ἑ. ε/6.. 
1. Βεανίοίμα σ. Ῥγτ.Εεῖ. | ΤΙσκαριωτην 
ς. ΑΩ. τε]. Υμαϊρ.Οι. ῇ. ῬἈνν.Πς]. 

Μεπιρῃ, «οίἩΠ. ΑτπιΜΡΡ. |. Βεατῖοῦ 
πι Βομχίοίοι Αιπιιεᾶ. | οπι. α.ὄ. 

--- ὁς και ΑΏΟ. τε]. Ἀντ.Ηε]. οίῃ. 

(πίᾷ, Μαΐς, κ. 4. Ματ, Π, 19.) |. οπι. 
και ΒΙι. Ἱμαίτ. Θγτ.Εεί. Μεπιρῃ. Αππι, 
311. 

16. Εε σα αάασι Οἵ, {Ι5οατίοξετα 6ἷ, 

25ἱ 



ΑΕΒΤΡ[ΡΓΟΒ]. µε 
1[Ξ]ΧΔ. α 
1. 98. 69, 

Ε[ΗΙΚΜΡΌΥΓΛ. 
ὁ Ματ. 3: 7.εος. 

Μαϊζ,. 4:55, 56. 

προδότης ᾗὉἹ 

18 

19. ἐζήτει 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Δ ν . αν 3/ ον 

καὶ καταβας µετ αὐτῶν, ἐεστη ἐπὶ 
/ ον . - . ο ᾖ ν - 

τόπου πεδινοῦ, καὶ ὀχλος μαθητών αὐτοῦ, ἡ καὶ πλῆ- 
ΔΝ - . . ον / - ] ; Ν 

θος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ 
ε ΔΝ - / - 

Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, 
ος - . ω λαών ο / 

οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νὸ- 
α / / ) / 

σων αὐτῶν, καὶ οἱ 3 ἐνοχλούμενοι | ἀπὸ πνευμάτων 
/ . 

δἩ ἀκαθάρτων | ὃ ἐθεραπεύοντο. 
Ἐ βο {Πα » α [ον / ” . - 

ἐζήτουν΄ ἅπτεσθαι αὐτοῦ, Ότι δύναμις παρ αυτοῦ 

19 

9 ῤ νο νά 

ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. 
15 µς 

ε 
κ]ΜαιΙ.5:4-10. 

δα μξ 

δΡ μη 

ΝΝ ό. ΔΝ ΔΝ ” - 

4ὺ Ὅ' Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ 
. Ν αν ) -- 3). Ἱς / ες / 

εἰς τοὺς µαθητᾶὰς αὐτοῦ έλεγεν, ' Μακάριοι οἱ πτωχοί, 
ο ε / 2 Ν ε / ω ο ϕ 91 / Ότι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. μακάριοι 

- - ιά / 

οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. 
/ - 4 ΄ 

κλαίοντες νῦν, ὃτι γελάσετε. 
ο) , ασ Π εε ο 

μ 44 Ὁ' Μακάριοί ἐστε, ὅταν µισήσωσιν ὑμᾶς οἱ 
5 α ἵορ » / ς . ο / 

ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσω- 

ν - ε 3/ 
καὶ πᾶς ο Οχλος 

/ 

µακάριοι οἱ 

απ 

τιοῦ απ Εως Ῥτοᾶίτος: ἵτ (5, 1.) 
οἳ ἀοξοσπᾶάσῃς οι 15 εἰοῦέ 
Ιπ οσο οπιπρεςίτῖ, οἱ ἵπγρα ἀἱδ- 
οἱρπ]ογαπα. οἷις ος ππα]Παάο 
οορίοξα Ρ]εῬῖ» αὖ οπηπί Ἱπάασα 
εί Ἠἰογικα]επι οἱ ππατξῖπια ο 
Έντι ει Βἰάοπῖδ, 15 ᾳπἳ νεῃθ- 
χαπς τί αι ἴγεπί ουΊη οὗ εαπα- 
τοπίητ α Ἰαπσποτίρας ες, εί 
σασί γεχαραπίας α. δριτιρας 
Πμηπά15 οπναυαπίασ:  Ὦ ος 
οπιηῖς ατρα. απαθγεθαπί θι1Πὰ 
{αησσγο, απἷα γἱτίις ἆο 1ο οκ- 
1ευαί εὐ δαπαῦαί ΟΠΗΠΘΒ, 

30 (45, 5.) Ώη Ίρεε εἰενα[ῖς σοα- 
5 Ἱπ ἀἰκεῖρι]ος 81ος ἀϊσσραί, 
Ῥοατῖ Ῥαπροτςας, αι]α γοδίταπι 
οδί τορππι ἀάῑ, 3 07,59) Βεαι 
απῖ πππο οδαπ15, απ. εαἴάΓΑ- 
Ἠἰπηηϊ,  08Η5) Βοαιῖ ααἱ παπο 
Πουῖ5, απία τ]ευῖῖς, 3 5, 5) 
Ῥοπἱ ος οαπΙ γος οὐ σῖηε 
Ἰοπαίπθς, εί οπή 5ορατανεγ]πέ 
χο οἳ οακρτοῦτανοχΊπί οἱ εἶοσε- 
τΙΠί ΠΟΠΙΘΠ. γοβίγιιπα {αππ παπα 
παπα Ῥγορίας Πάπα Πουη(π]ς. 

Ν / νο” - Ν ο . Β . Μ 

σιν, καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρον ένεκα "' ἀλιᾶεῖο ἵπ Ί]α 41ο οἱ οκη]- 
δἩ 

17. καταβας] µεταβας εκειθεν 69. 

-- εστη] οΠ1. Λ. Αὖπι. 

---τοπου] του Δ. 35. ΕΡΥΤ. 

-- οχλος] α44. πολυς Β,, 1. Βντ.Ῥεί, | 
Οοπίτα, ΑΡΘΟ. τε]. νν. 

--- του λαου] οπῃ, 1. 

--- της Τουδ.] οπι. της ΏΕ Ἠεεί. 

--18. Ἱερουσαλημ ... οἱ ηλθον] αλλων πο- 

λεων ελήλυθοτων Ὦ. |ρορί Ἱερ.] αἆα. 

εἰ ααπς βοίαπι α.δ.οι[-Ι. |. αά. εἰ οκ 
Ί]α περίοπο Αππι | Τυρου] Ῥταοπι. 

κει”. Υιὶρ. σἱ. | Σιδωνος] αάᾶ. εξ 
αΠαγαπη οἰν]ίαίαπα ο.(ε.) οἴΠ. ᾖ[ηλ- 

θον] ηλθαν Ἱ.. 

18. ενοχλουµενοι ΔΡΙ.. 1. | Τοχλουμενοι 
ς. ΏΩΧ. τε]. 

--- απο ΑΒΡΩΤΙΔΒΕ ΤΥΙΕΙ.ΜΒΥΓαΡ.ΤΣ 

Λαρ.Τ/. | Γύπο 5. Χ. 19. 859. 69. Κε 
Όε. 

---- εθεραπενοντο] ΈΡταστη. και σ. ΧΔ. 

1. 69. τε]. ΒΥτγ. Ρε. δεΗε]. οἴλ. | οπι. 
ΑΒΡΦΩΙ. 98. Ἱμαΐ, ΜεπρΗ-. Αππι. 

Αι. |αἀά. ἁπαντες 69. 1. 

19, εζητουν Ἠ1ι, Απι. ὐ.ε {. Ἀγν.Ῥεί. ἀοιμ. 

| Πεζητει 5. ΔΡΩΝ. τε]. Ὑπ]ρ.ΟΙ. α. 
ο,ῇβ/-ο). Ἀγτ.Ηο]. (εἕητει Δ.) 

--- ἁπτεσθαι] αψασθε (1.6. -αι) ὮὉ. 

20. αυτος] οπι. Τ). ο. Ἀστ.βει, 

--- επαρας Οτίᾳ.ῖν. 9524. 9798, |ετιαρας Τ. 

--- αυτου 15. ΟΥίᾳ. ἵν. δἱ. |. οπι. 1μ!1. 
εχκο, ο. 

--- µαθητας αυτου ΟΥΡίᾳ. ἵν. 9755, |. οπι. 
αυτου 1). {. Ονἰᾳ. ἵν. 9524, 

252 

.ν αν - / 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 8 9} , αν αραῖς η; () 
χαρητε εν εκεινη τη 

90. ελεγεν ΟΥΙᾳ. ἵν. 9798, | λεγει Χ. Ονίᾳ. 

1. 9554, (οἱ ἄῑχιε ε.) 

--- οἳ πτωχοι] αἰἱά. τῳ πνευµατι ϱΤΥΧΝ. 

1. 98. 69. α.ο]. Ὀνν.ΗΙοΥ. Μεπιρῃ. ΜΒ. 

πιαπ.τεο. ἀοί1. Αττη.αρ.αΡ. (νἷά. Μαιδ. 

ν.5.) | οπ. ΑΒΡΗ. τε]. Ὑπ]σ. δ.οι[]- 

αἱ. Ἀνττ. Ῥεί. ὃς Ἠε]. Μεπιρῃ. Ἠ. ὃς 3. 

Απ. -ἆ, Οτίᾳ. 1. 1195. ΟΥΙᾳ.Ιπί. 

Π, 895. Ένς. ἵπ Ίωμας. 165. Τενί. αἲν. 
Ματο. ἵν. 14 δἱ. ἆε Έπρα 12. 

--- του θεου] των ουρανων ΧἨ. 69. οι: 

αοίΐμ, | Οοπίτα, Ογίσ. 1. Ες. ἵπ Ίμπο. 

Ονίᾳ. Ιί. ΠΠ. (νιᾶ. Μαιδ.) 
9]. οἱ πεινωντες νυν] απϊ παπο ουγῖαπέ 

εἰ εἰήππί ύ.ο,[ 0. απὶ εδαπ]εῖς παπο οξ 

1115 α.(ο)(1.). οπι. παπς ο. πάά. Ί15- 

παπα σ,α./. 

--- χορτασθησεσθε] -σονται Χ. 69. Αιπι. 

εᾱ. δι. Τετι. αἲν. Ματο, 1ν. 14. 

-- µακ. οἱ κλαιοντες νυν ὅτι γελασετε] 

οι. Τ). | (απίο µακ. οἱ πειν. Ἀγτ.ΗΙ6.) 

Γ Οοπία, Ονίᾳ. Π. στ95. Τ043. ΠΠ. 9698, 
9991. 39394, Ίν. 9193, ]γελασονται Απ. 

εᾱ. ἄν, Ονίᾳ. , Τ04.. ΠΠ, 89δα, Ίγ. 
9195, Εις, Τ.Τ0. 108. 1η Ῥ8. 1650, Ίῃ Ἐ. 

αρ.Μαϊ 75. Το. πάν. Ματο, ἵν. 14 δἱ9. | 

Όοπινα, Ογίᾳ. ΠΠ, 89393. 
99. µισησωσιν ΑΒΟΩΗ. τε]. Οἶεπι. 68. | 

-σουσιν ΓΡΧΔ. 

--- αφορ. ὑμας] οπι. ὑμας Ὦ. 
--- ονειδ. και εκβαλ.] εκβαλ. και ονειδ. Ὦ. 

α.δ.ο,[]. 01ρΥ. 91. 185. 972.510. | Οἶτα., 

γαρ. εφ. Τετ. αἀν. Ματς, 1γ.14. 

39. ονειδισωσιν (ἶοπι. | -σουσιν ΧΔ. 

-- εκβαλλωσι ϐ9. 

-- ἕνεκα ΑΒΗ. τε]. Οἶοπι. | -κεν ὮΕ 

Ἐ Η/ί.Γ. (. ϱ.) 
99. χαρητε ΑΒΡΡΊΓΩΤΓΠΒΙΞΧΔ. 1. 

98. 69. ΕΕ ἨΙΙ.ΗΚΜΡΟΥ ΕΛ. | χαρετε 

Ῥαρ. Κπιίε. (χα....Θ αρ. Κπιιεῖ.) | 

άχαιρετε 5. | αάά. ρτορίον ΒΠππα Ἠο- 

πηϊη]5 ΑΥΤΗ. 

--- τδου γαρ ὁ (17. 91. 180. | οτιυ Ὦλ. 

(ότι ὁ σον.) γν.Ῥοι. η. | οτη. γαρ 
Ἠ. | οπη, ὁ 69. 

-- πολυς] πολλοις ἩἙ.. 

-- τῳ ουρανῳ ΑΏΡΩΙ.Ξ. τε]. | τοις ου- 

ρανοις ὮῬ. ζαί.Ἡ. 69. ει. οίμ. (31). 

91.185. 2979. 910.25 (νιὰ, Μαέ. ν. 19.) 

-- κατα] και 69. 

--- κατα τα αυτα ΒΡΩ ΞΧ. 88. (α.ο.ο. Βντ. 
Ῥνι) Μεπιρῃ.α{ γιά. Αγπὶ, εἰπη Πίο α. 

Βγτ.Ῥεί, οπάοπι ο. ρα επ οπη οε. | Τκα- 

τα ταυτα σ. ΑΡΠςείο, το]. (ταῦτα Ίος 

αοσοπία -. ΠΕΚΜΌΤΑ.) Οι. 1, 

4663, 5οομπάαπι Ἠαος Ὑπ]ς. ὐ: Βγγ. 

Πο]. Τογ!. αἆν. Ματο. ἵν. 15. 5οοππζατη. 
Ἠου οἴ], εδἱο 4ποφπο «δί]ι, 

--- γαρ Ο2ἱ4. 11. 4663. | οπ. Ὦ 7. α.[. 

ΑΣΠΙ. 

94.πλην] οπη. Λ. 

-- ὑμιν] ἡμιν 69. 

18. νοποναπέ 6, | 19. ααποχοραί σἳ. | οκῖ- 
ρα ᾱ, 



ΥΙ. 90. 
Τα]ς. α. ὖ. ο. τι ν ῤ ἳ Βτ.δ.Ἡ. Ἠμέρᾳ καὶ σκιρτησατε 

Μοπηρὴ. πολυς εν τῷ οὐρανφ': 
οί, Ασπι, 1Η. 

- Ν 

την 

96. [πάντες] 
μ λ ο. 
τα αυτα 

ΗΝΙαΓΕ. σ1 41-47. νβ 
ε 

σιν ὑμᾶς, 

58. προσεύχ.περὶ ε 
π Μαϊ, 5:30, 49. 

μὴ κωλύσῃς 
η λΤαί{,σ 142. " Μος 
90. [τῷ] αἴτ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

4τ ὃν Ἡ Παντὶ [δὲ] τῷ αἰτοῦντί σε δίδου" 
[λ 

ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν 
κατὰ Ἱτὰ αὐτὰ" γὰρ' ἐποίουν 

τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
ν. 405 Ὁ' Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε 

παράκλησιν 
πλησµένοι κ νῦν' ], ὅτι πεινάσετε. 

να λῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 

ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωπου κατὰ 
γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ 

πατέρες αὐτῶν. 
40 Ὅ 11 Αλλα” ὑμῖν. λέγω τοῖς ἀκούουσι, ᾿Ἄγα- 

πᾶτε τοὺς ἐχθροὺ» ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε μον μισοῦ-- 
" εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους 

νΥ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶν. 
τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην" 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα 

ἐπίο: 6οσςς οπῖπι πΊθισθς γορίτα 
πηη]έα 1π. σποἱο:  βαοπΠά πα 
Ίχάος οπΊπα Γαοϊεαπί Ρτορ]αι18 
ραΐνος οογατη. 3 (0, 10.) Ὑγογαπα 
ΤΑΠΠΕΠ γας νουῖς ἁἰνιενας, αιτία 
Ἰαβροιῖς οοΠξο]ΙΑΠΙΟΠΘΠΙ νοδίγαπῃ, 

ον αμ ο ο ερ 35 (51,10) Ὑπο γοῬῖ5 αυ βαΐιι- 
ο κος» κ υμιν» Οι εμπε”- ται] αε(ῖς, αππῖα οδιτ]οιῖς. Ὑπο 

ον ε νορῖς απ τάς παπο, απῖα, 
ουαι οι Ύέ- Ιασεβίῖς οἱ Βευῖεῖς. 35 γπο οιπα 

96 ρω 3 οὐαὶ Ε. Ῥομθ νουῖς ἀἰκοιϊπί οΠΊΠος Ίο 
πηίπας: 5εοππά πα Ίνασς Γοπίπα ] 
Μαεἱεῦαπί Ῥεεπάορτορ]οβίς ρᾶ- 
{Ε8 εοταπῃ. 

π ὤ5,5.) θεά νοβῖς ἀῑσο αι 
απθς, Ὦ1σίτο ΙΠΙΠΙΙσος γε- 
ΕύΥΟ5,. Ῥοπο[αοίίο 5 απί νο 

ο ἲ οὐσεταπί, 3 ΡεποςΙοῖζο πια]οά]- 
ἡ ὑμᾶς, οοπιῖθις νοὺῖς, ουπῖο Ῥτο σα- 

939 τη τῷ Ἰαπιπίαπίδας νο. ἳ 9,5.) Ἐέ 
απ {ο Ῥογοπς ἴπ πιαχῖ]]απι 
Ῥτασῦε οἱ αἰ{εγατη, οἱ πὐ 6ο ϱῖ 
πι[ογοῖ ΩΡΙ νοςϊππεπίτπη εὔἶαπα 
ἑαπίῖσαπα πο] ρτομίροτο: 50 οπι- 
πὶ απίεπι Ῥοϊτεπίί {ο (πῖρια, εὐ 

παν 

και απο 

25. ὑμιν 15.] οπα. 15. 69. Τετ. αἄν. Ματο. 
1ν. 15. 

-- οἳ εμπεπλησμενοι] τοις εµπεπλησμµε- 

νοις Ἐ Τικ. | αᾶά. νυν ΒΩΤΙΓΙΙΞ 
Χδ3.1. 98. 69. Λ. 7. Ἀστ.Ης].Ἡ Μεπιρῃ, 

οι. Ανπι. 4θ1. (νά. 5εα.) | οτη, 5. 
ΑΡΡ. τα]. ὙΨμ]ς. α.ὐ.ο.ο.ς”. Ἀγτ.Εεῦ. 

Ίγεπ. 205. Τενί. 
--- πεινασητε ΜΤΙ. 

-- ουαι 20.] Ταᾶ4. ὑμιν 5. ΑΡΕΩΊΓΗ. 

88. τε]. Ο)Ρίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 8485. ΠΠ. 5961. 
| οπι. ΒΙ/ΞΧ. 1. 69. ΧΡ. Ιγεπ. 909. 

Οτίᾳ. ΠΠ. 2705. 7943. ἵν. 8193. Οτίς. Ππί. 

Π, 6845, ΠΠ, 880Ε,  Ἰ{ουαι....νυν] οπι. 

Β,. | οπι. νυν ὁ. ΠΠ. 9961.) 

--- και κλαυσετε Ονίᾳ. ΠΠ. δἱς, ἵν. 9120, 
Ονίᾳ. Ππί, Η1. δὲ. |. οπι. Χ. Ίτεπ. 909. 

ΠΠ], 9961, 

96. ουαι] Ταἀἀ. ὑμιν 5. Ὦδ. 69. ὐ. Ὦγτ. 

Ῥει. Μεπιρῃ. Αππη, «311, Ίγεπ. 909. | 
οπι. ΑΒΡΩΒΙ/ΞΧ.1. 955. ΕΕ ΗΤΟ ΗΝ 
ΜΡΟΤΕΝΤΑ. (1ια.) Ἀνν.ΗεΙ. οί], 

Ογίᾳ. Ιπι. Π. 68895. Τετί. πάν. Ματο, 1ν. 
15. 

-- ὑμας ϱοδί καλως (Ρ)ΡΩΗΒΞΝΣ. 1. 

τε]. | απίο καλως Ἑ. | Ροδί ειπω- 

σιν ΑΙ. 99. Ἡ. 3γτ.Ῥεῖ. Ίγεπ. 909. 
| ὑμιν Ὦ. (Ρρο5ί καλως). | πι, ὑμας 

69. 

ὤ-- παντε ΑΒΡΩΒΑΞΣΧ. 1. 3ᾳαἷο. 69. 

Ἐείο, τα]. πι. Γιά. Γον. α.διο.ει[]- 
αἱ]. Ἀγτ.Ηο]. Μοιπρμ. οἱμ. Αππι.αρ. 

(0. Ιγεπ.909. | οτι. ΏΤΙΔΕ ΗΕ ΡΥΓΛ. 

γπ]σ. ΟΙ. Ἀντ.Ῥεί. Αππιιαρ.Πίει. «3901. 

Τενί. αἄν. Ματο, 

96. κατα τα αυτα ΒΡΗἘΧΝ. 98. Ι. (α.σ.ο. 

Ῥγγ.ῇει.) Μοππρμ.αἱ νἷᾶ. (οἱ) Αππι. 

εκ ετη ο. 

Ρει εαάεπῃ 6. | κατα ταυτα 5. ΑΡ. 
το]. βοοιπάππα Ἠπεο Υπμ]ο. ὁ,ῇ. Ἀγτ. 

αἰπη]]ίετ ᾱ. 3γτ.Ε5ί. «οί. 

Ἠε]. Ίπεπ. Ίεμ. Βῖο 4ποφπα ΑΠ. 

--- γαρ] οπι. Ὦ. πι. ίά. Γον, 

-- τοις ψευδοπροφηταις Νας. Οἰ. τε]. 
1γεπ. Τετί. | ΡτορΗείῖ5 πι. {ωίά. ΓοΥ. 

σι 
--- οἳ πατερες αυτων (1γεπ.) Τετί. | οτη. 

Ῥ. αυτων] ὑμων 69. Ίγεπ, 

27.αλλα ΔΒΡΡΗΒΙ/ΞΔ. 55.69. ΒΚ ΜΤΌσιο, 
.{αλλ᾽ ς. ΧΗΡΕΥ». 

--- ποιητε Λ. 

98. ὑμας (ροξί καταρ.) ΔΒ. Μαι ΏΡΗΞΝ 

εἷο. 1. 98. 69. ΚΜΓ. α.ὐ [σὶ. (νά. 
Οἶσπ. 605.) ΟΡ. αρ. Οταπι, ἵπ 1 Οο0Υ.Ρ. 

98. Εις. Ρ.Β. 6541. (ἡμας ϐἶεπι. 307.) 

.αὑμιν 5. ΤιΔ. τε]. Ψμ]ς. οι: «Τωδί. 
ΑΡο].1.15. Ονίσ. 1. Ττ9. | Ταἆά. και 

ς. Υα]ς.οι. [. Ἀγν.Ενι. Αμ. (νά. 
Μαίε.ν. 44.) | οπ. ΑΒΡΡΗΒΙΙΧΞΔ. 1. 

35.69.ΡΒΗΚΜΡΟΤΙΕΝΥΓΛ. Απιι (1μα11.) 

ὮΥγ.Ηε]. ἀοίἩ. Αππι. 

--- ὑπερ ΑΡΡΗ, τε]. Μεπιρῃ. «3ι.δίο. 

ζιε. Οἶεπι. 907. ΟΥίᾳ. 1. 1983. Εως. ἵπ 
Ῥς, 91, 197ε, 6990, | περι ΒΙ.5. 

--- επηρεαζοντων] επερεαζοντων ΑΞΧ.| 

επηρῃαζ. Ὦ. 

α.θ.ο.ε. 

10... Τετ. | Οοπίτα, Υπ]σ. ΟΙ. Ίγεπ. 

98. ὑμας] ὑμων Λ. | αἀᾷ. και διωκοντων 

ὑμας 69. Γιδ.ῖπ Ἐ8. 6990, (διωκ. Ίοσο 

επηρεαζ. Μεπιρη.) νά. Μαϊΐ. ν. 44. 

και αδικουντων αυτους Εις. ἵπ Ἐ8. 

19Τε, 

99. τύπτοντι] τίπτι Λεἴο. 

-- σε] σοι 69. (Οοπίαα, ΟΥγίᾳ.) 

-- επι την] εις την Ὦ. Οἶεπι 85. 9807. 

Ονιᾳ. 1.Τ193 δίς. 7983. | αἀἀ. δεξιαν ΕΝ. 

Ονίᾳ. 1. 7193. φεπιεί. (νά. Μαι. ν. 99.) | 

Οοπίσα, κοπεί, 983, 

-- παρεχε] στερψον 69. (Οοπία, Ονίᾳ. 

1. {εγ.) | αἀά. αυτῳ ὮὉ. 69. α.ὐ.οε.[. 

ο). Ἀγα,Ῥει. ἄοῖᾖμ. ΤΠ. (νἷᾶ. Μαις,) 

[ οιι. Ὑπσ. {ῇ. Ἀγτ.Ηςε]. Μεπρῃ. 

έοπι. ΟΥγίᾳ. 1. {ε. (οπι. 80ᾳ. και α. 

Μοππρ].) 

--- χιτωνα] πἀά.σου ΑΤ. Άγιτ.Ῥεί.δΗεΙ. 

Μοπιρῃ,. (πεπ. 945.) Ονίᾳ. Ἱ. 7385, 

(νι, Ματ.) [ Οοπίτα, Οἶοπ. 698. 
80.δε ΛΡΡΞΝ. τε]. Υπαἱρ. α.σο.ει/-ο”. ντ. 

Ἠσ].Ἔ Μεπιρῃ, οἱμ. [ οπ. ΒΗΤ.. 1. 1. 

ὀ,β1. Ἀγτ.βευ. Ατπιι 451. Βαγπαδας 

19. Οἶρπι. 698. 958. 

-τῳ ΔΗΡΡΗ. τε]. 

Ῥαγπαδας. 

--- διδου] δος 38. (νιᾶ. Μαιί, ν. 45.) | 

Οοπίτα, Βαγπαδας. Οἶεπι. δἱ9. 

6ἶεπι.Ρῖ5. | οπι. . 

98, ο5ὲ ἵπ οπο]ο Οἵ. | 96. Ῥεπεάϊκετίηῖ νοῬίς 
Ἠοπαίπος Οἱ. | οι. είπα ἄππ. | Ῥτορμείίς Απι. 
| 9Τ. οάεταπῖ Υο8 6Ο, | 38. οἳ οχαίο Οἵ. | 329. 
α/οχί 6. 
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ΑΕΒΙ[Ο]Τ(Ρ)(Β). νδὃ 
1ἘΣΔ. ε 
1. 98, 69. 

ΕΗΚΜΡΌΥΓΛ. 
ο ΜηΙΕ,7τΙ5. νε 

Ἐ, ε 
91. Γκαὶ ὑμεῖς] 
Ρ Μαιῖ, 5: 46-98. 

98. καὶ [γὰρ] 

94. δανείσητε 

---Γἀπο]λαβεῖν 

ποιοῦσιν. 

ἶσα. 

4 Μα. 5:45. 

καὶ πονηρούς. 

45 ὃδ Τίνεσθε ! οἰκτίρμονες, καθὼν [καὶ ] ὁ ὀ πατὴρ 
πο κρὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ 

μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδι- 

δο 
τ Μα 711.90. β 
97. [καὶ] μὴ καταδ. μὴ κριθῆτε. 
--- δικαζ. καὶ οὐ μὴ 

δικασθ. 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 
πῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν: 
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπώνταν αὐτοὺς ἀγαπῶσω. 
ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία 
ὑμῖν χάρις ἐστίν, καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ 

καὶ ἐὰν  δανείζετε΄ 
Σλαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν:; καὶ [γὰρ] ; ἆμαρ- 
τωλοὶ ο δανείζουσι», ἵ ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ 

"πλὴν. ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγα- 
θοποιεῖτε, καὶ δανείζεε μηδὲν ἀπελπίζοντες' καὶ 
έσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, 1 καὶ ἔσεσθε υἱοὶ 
στου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους 

οι ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 

τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 
θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς 

ὃ" Ῥκαὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγα- 
καὶ γὰρ οἱ 

91. ποιωσιν ὑμιν ] ποιουσιν ὑμας Δ. (Οοτ- 

μα, Οἶπ. 804.) 

ΑΡΡΗ. τα]. ((ἶοπι. 304. 

Τεγι. α”ν. Ματο. ἵν. 16. 

ο. ἀποβί. 10. (μεις Οτίᾳ. ἵῃπ Ῥτου. αρ. 

Μα. ϱ.59.) νιά. Μαι. γ. 19. | οπι. Β, 

αι). Ίτεν. 949. 

--- ὅμοιως (απίθ ποιειτε Ονίᾳ.Ιπ Ἐτου.) | 

οπι. Τ). 6. Ίγεπ. 949. (επι. 904. 

89. ει] η Ἱ. 

--- ποια ὑμιν χαρις... 

85.1] οτι. 1. 

--- οἳ ἁμαρτωλοι] οτι. οἱ Λ. 

ποιουσιν Ὁ. 

99. εαν] Ῥταοτη. γαρ ἙῬ. ει Ὁ. 

-- αγαθοποιητε ΑΡΙ,Ξ Ν. το]. | -ειτε ὮΡ 

Δ. 535. ΗΜΓαρΡ.ΤΓΛ. 

--- χαρις ΑΒΙ.ΞΝ. τε]. ἀοίμ. Αππι. | Ῥοδέ 

εστιν Ῥ. Ὑιὶσ. (0.)ο(ε.(ῇ.) (ντ. 

Ῥει.) Μεπιρῃ. ΑΡ, | απίο ὑμιν Ὦ. 

(αι) (Θγτ.Πς].) 

-- γαρ ΑΏΡΙ.. τε]. | οπι. ὮΛ. ή. 

--- οἱ ἁμαρτ.] οτι. οἱ Δ. 

--- και ὑμεις 

Ῥοδέ ποιειτε.) 

«αγαθοπ. ὑμας γοτ. 

| αἆά. τουτο 

-- το αυτο] τουτο Ὦ. Ίου Ὑπ]ς, α.[. 
Ἠασο ῥ.οι[. 14 Πρειᾶ ο. Ῥγτ.Ηε]. (οπι. 

το Λ.) 

94. και εαν] καν Ὦ. 

--- δανειζετε ΑΡΓΡΙ,ΧΔ. 58. 69, ΏΕ Ἠες{. 

ἨΚΛ. «Γμδί. Αρο]. 1. 15. |. δανεισητε Ἑ 

Ξ. | Τδανειζητε στ. 19. ΝΙςΡΑΙΓΕΥ οἙς, 

-- ὧν] ὦ Ξ9. 

--- λαβειν ΒΙ)Ξ. «ιδ. | Ταπολαβειν 5. 

ΑΡΕΣΧ. το], γἱά. Ἱπ[α, 
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94. ὑμιν χαρις εστιν ΑΕΙ.Ξ. τε]. . υγ. | 
χαρις ὑμειν εστιν Ὦ. [Υμ]σ. α.θ.ο.] 
(τι καινον ποιειτε «Γμί.2) | ὑμιν χαρις 

151, 12. 

-- γαρ ΑΏΕ. τε]. | οτι. Β]ωΞ. Μεπιρῃ. 
--- ἁμαρτωλοι] Τρταοπη. οἱ 5. Ξ. 099. Ἡς 

Ἐς. Μεπιρῃ. | οπι. ΑΒΡΡΙΙΔ. 1. 98. 

ἘΜΡΟΥΓΛ. οί. 

--- ἁμαρτωλοι ἁμαρτωλοις] ἁμαρτωλοις 

ἰαπίμπι ΑΧ. ἁμαρτωλοι ἰαπίιόι ΛΑ. 
--- ἁμαρτωλοις] -λους Η. 

--- τα ισα] οτη. 1). α.ῦ.ο ε,[)Ι. | Οοπίσα, 
ὑπ] μον» 

96. πλην] αἀά. λεγω ὑμιν Ὁ. ἀῑσο ε. 

--- αγαθοποιειτε] π4ἀ. τοις µισουσιν ὑμας 

Ατπιι 

--- µήδενα δίο. 

--- απελπιζοντες ΑΡΙ,/ΞΧΝ. τε]. (ΑΠΕΛ- 

ΤΠΙΖΙΝ Μεπιρη.) | αφελπιζοντες ὮΡ. 
-- πολυς] αἁά. εν τοις ουρανοις Α. ο. 

ΙΠ οπθ]ο α.ζ. 

- ὑψιστου] ΤῬίαοπι. του στ. 15. 695. | 
οπι. ΔΒΙΛΕΙ/ΞΧΝΔ.59.ΕΗΚΜΡΟΥΡΓΡΛ. 

--- αχαριστους και πονηρους Οἶσπ. 141. 

Του. α”ν. Ματς, ἵν. 17. |. πονηρ. και 

αχαρ. 1. ΑΙΠΙ, (ετρα Ῥοπος οἱ ετρα 

τηα]ος «40{1.) 

896. γινεσθε] ]αἀάἀ. ουν 5. ΑΡΧ. τε]. 
γπ]ς. 65 Αγττ.Ε5ί.δΗο]. (νά. Μαυϊ, 

γ.48.) Ονίφ. Ιπί. 1. 1945. [ οπι. ΒΙω5. 

1. 98. α.ὗ.σιο,[].Ι. Μεππρι. οἱΠ. Ανπι. 
«ιμ. Οἱοπ. 141. 485. ΟΥίφ. Π. 965. Τεγι. 

Ἁἀγ. Ματο. ἵν. 17. 6ηρτ.ΤΙ. 

Ν 

ο καὶ καθὼς Ἱ 

παρ' ὧν ἐλπίζετε 

ΥΠ. δ. 

απ απ[οτοί πας ἔπα δππί πο 
τεροίαθ. 3 (5). Ὦς ριουξ 
νι]ῖς πί Γαοϊαπί νοβῖβ Ποπαΐπος, 
οἱ νο [αοῖιο 15 βἰπΠίογ. 
95 65,5.) Ἡν οἱ ἀῑλΙσ1εῖς οο5 απ 
νο5 ἀσαπί, 4παο γορῖς οί 
σταίία ὁ. παπα οἳ Ῥοσσα{οτος ἷ- 
Ἡρεπίος 5ε ἀῑῑσαπί. δὲ Εν οἳ 
Ῥοπείεστ]ίς Ἠὶς απὶ γουῖς Ῥο- 
πο[ασοἰπη{, 4παθ γορῖς εδί σνα- 
μα κἰαπίάσπι οἱ Ῥεσοσπίοο 
Ἠου Γαοΐππη, δὲ Ὦὲ εἳ παπα 
ἀθάοτίμῖς 15 α απἶδας ερογαβῖ5 
τεσῖρογο, 4πας στα[ία οί νουῖςὂ 
παπα 6ἱ ρεοσαίοτος Ρεσσα{οτῖριις 
{αοποταπέατ αἱ τεοιρίαπ{ αθαιιᾶ- 
Πα. ὃ5 γοταπι ἱαπιεῃ ἀΠ]ρῖιο 
ΙΠΙΠΙΊσΟξ Υ65ΙΥΟΒ, εἴ Ῥοποίασ]ίο 
οὗ πιπίπαπα ἀπίο πι] Ἰπάς 
βρογαπῖος: οἳ οί ΠΊογΟςς νοδ- 
ἵνα παπ]τα, εἰ ους ΒΙΙ αἰκεῖ- 
πηῖ, θπία 1ρ5α Ῥεπίσηι5 οξύ 5ιι- 
ῥεχ Ἱπργαίος ε{ πια]ο». ὃὃ Ἠείοίο 
6{ςο πιίδοτίοοΓᾷςς, εἶοπί οί ρᾶ- 
(6 νορίθν πιϊκοτίσους οδί. Ὁτ 65, 
3.) ΝοΠτα Ἱπάϊσαγο, ε{ πο 11ά]- 
σαβΙπηϊπΙ: πο]ίο οοπάεπιπατο 

ο λ 
και 

! ψί- 

Ώθ. και ΑΏ άΤ.ΕΧΝ. τε]. «ιδ. ΑΡ. 1.15, 

1ν. 96, Ογίᾳ. Ἡ, Οτίᾳ. ΠπίἹ. ρ).ΤΙ. 

{.οπι, ΒΙ,5Ξ. 1. ο. Μοππρι. 43941. Τετι. 

έπεπι, δἱς. 
-- ἡμων] αᾶᾷ. ὁ ουρανιος 69. «3ἱ1. «Ταέ. 

ντ. 96. (Οἶεπι. 485. (νά. Μαϊ, ν. 48.) 

. Οοπίσα, ομδ. ΑΡ. 1. 15. Οἶσπι. 141. 

Ογίᾳ. π. Οτίφ, Ιπι. 1. Τετ. (12.71. 

97. και 19. ΥΥ.Ηο]. οἴμ. 31. | οτι. Ὦ. 
1. 1μαῦ. Θγτ.Ῥαυ. Μεπιρῃ, Αππηι Τετί, 

αν. Ματο, 1ν. 17. (να. (0/7. 819.) νιά. 

Μαϊ, γΙῖ. 1. 

-- κρινετε] κρινηται Ῥ. 

-- και ου 19. ΒΟΣΑΜ. τα]. Ὑπ]ς. ὁ,ῇ:ο]. 
Μεπιρῃ, | ἵνα ΑΓλείο πο α.ο.οΓ. 
αοιμ. {Αίι. Ῥοΐψο.».(32 Μαι.) Τεν. 

αἀγ. ΜΤατο, ἵν. 17. (1ργ. 918. (νά, Μαέ. 

γα, 1.) 

--- κριθητε] αάᾶ. και ΒΙ 55. Ὀγτ.Ης]. 

[Οοπίτα, ΔΟΡΡ. τε]. Τενί. 

-- καταδικαζετε ΔΟΡΡ. τε]. | δικαζετε 

Ἑ. | καταδικαζητε ΝΔ, | -σητε Λ. | μη 

καταδικ..... καταδικασθητε οπΏ. Τ.. 

--- καιου»ο. ΑΒΟΡ. τε]. Υαὶς. ὁ, οἱ. | 

ἵνα Ὁ. α.[]. «ιι. ποο.ε. Τετί. (1ργ. 819. 

--- καταδικασθητε] δικασθητε Ἑ. 

---- απολυθησεσθε] απολυθησεται ΔΑ. 

98. καλον] ας. και Υ. Ὑπ]ς.οι. Ἀνν. 
Ῥει, ἄοἴμ. |. Οοπίτα, «πιι (Τια0.) ΒΥ5. 

Ἠο]. τα]. επι. 954. Ειδ. πι Ὦς. 5068. 
Τετι. πάν. ΝΤανο, ἵν. 17. 

90, αα{οτὸ ΟἸ. | 35. οπι. οἳ απίε Ὀρπο[ασϊίο Οὔ. 



γΙ. 4ὸ. 
Τα]ρ. α. ὐ. ο. 
8υττ. Ρ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. 

6οἴι. Ασπη. 0. 

. Μαν. 4194. νζ 
Μαϊϊ. 15:14. ε 

ελΙαίξ,. 10:54. νη 
ζο. 18:16. γ 

υ Μας 715. 9θ 
ε 

49. ἐκβαλεῖν Ῥο5έ 
τ. ἀδελ. σου 

πε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ 

ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε' ὃν δίδοτε, 
! 

κασθῆτε. 
ν / δι εν ’ Ν / 

καὶ δοθήσεται ὑμῖν, µέτρον καλὸν πεπιεσµένον 
/ / / / ᾿ 

σεσαλευµένον Ἱ Ἰ ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς 
Ν / « . 4 9 Ν / / ο) ” 

τον κολπον ὑμῶν. ἹἸῷ γὰρ µέτρῳ μετρεῖτε, ἀντι- 
/ , - 90 αἴά . ῷ ο. ο “ ρ : Ν 

µετρηθησεται ὑμῖν. Είπεν δε καὶ παραβολην 
ο) / / Ν Ν ε - 

αὐτοῖς, ΝΙή τι δύναται τυφλὸς τυφλον ὁδηγεῖν ; 
» / / . / 

οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον Ἰ ἐμπεσοῦνται΄: 
40 Ν Ν Ν / 

49 Ἔ' ΤΟὐκ ἔστι µαθητῆς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον |: 
κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὧς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 
4 Ἡἱ / Δ / Ν ; ἁ  Ἡ ο τν ς - ἃ 
-- δε βλέπεις το κάρφος το ἐν τῷ ὀφθαλμφ τοῦ 

Ἔ ο. Ἂ 
ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμφῷ 

. -- 49 ΑΔ ω / β΄ ο) ” 

οὐ κατανοεῖς ; [η ] πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀἆδελ- 
Φῷ σου, Αδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
3 . { ο. λ 3 σ ϱ) ον λ 
ὀφθαλμῷ σου, αυτος τῆν ἐν τῷ ὀφθαλμφ σου δοκον 
οὐ βλέπων: ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκον ἐκ 

-- - / - ΔΝ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τὀτε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ 

εί ποι οοπάσππαβηῖπΙ: ᾱἷ- 
πίτσα, οἱ θΙπημ πα ῖηῖ: ἵδ ἀαία, 
οἱ ἁαβίαν νοβῖς, ΠΠΟΠΣΙΓΑΠΙ 
Ῥοπαπι. σοπ[ρτίαπα οἳ οοαρῖία- 
ἴαπα οὐ 5αρετοβ]ποπίεπι ἀαραπε 
ΠΠ εΙΠατη γοδίταπη: εαᾶσπι φπἱρ- 
Ῥε πΙεΠεΙΓαᾶ Ύπα πιοηςί βιιογιτῖς 
τοπηθιϊείασ νους, 39 61, 5.) Ρὶ. 
οσῦαξ αππθεπα 1118 οἱ αΙπηϊΠειιά]- 
Ποπη, Ναπιαι]ά Ῥοίοδί οπεσιΒ 
οπθοιιπα ἀπςσγο . ΠΟΠΠΕ αΠΙΡΟ 
1η {ογθαΠΙ σπάθη 

αυ 65,5.) ΝοἨ οδί ἀἰκεοιρα]ας 
51ΠΡ6Γ πηαβΙδώ πα: Ῥεγεσίαβ 
απζεπ οπηπῖς επί δἱουῖ πηαρίς- 
{εν εἶας. 3 65,5.) Ομ] απίεπη. 
γιάες {εβίπσαπα ἵπ οσµ]ο Εταϊγῖς 
Μαῖς αῦεπα απίοταῃ απο 1π 
οομ]ο πο οδί ποη εοηρΙάογας 
33Έιτ αποπιοάο Ῥοΐο5 «ἀἴσοτα 
{ιαϊτί ἴπο, Ἐταίθυ, 51πθ αἴοΙατη 
{οβίπσαπα ἆᾳ οσμ]ο ἴπο: Ίρεο ἵπ 
οσμ]ο ἴπο αβεπαι πο γάεπξὂ 
Ἠγροοτίία, εἶσο Ῥτίπιππα {ΤΔ- 
Ῥοπι ἆς οσπ]ο ἔιο, εί ἔππο 16- 
ερίἰοῖας πί εσας Γεδίπισαπα ἆς 
οομ]ο ἠγαἰγῖς 1. 9 (0,5) Νοπ 

ΥΜαΒ. 7:16,56ᾳ. ἕ 
ε 
κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμφ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

49 ν -» εδί επίπῃ αΤΡοΥ Όοπα απαπθ Γαοῖῖ 
ου 

΄ -ν Ν / 

γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρὀν' 

88.σεσαλ.] οτι... 8Υγ.Ῥ εί. Τετί. [ριαοπη. 
και 5. ΑΟΕ. τε]. Υι]ς. {- Ὀγτ.Ηε]. 

αοΐμ. Οἶεπι. 954. | οπι. ΒΡΙ,. 1. 69. 

α.ῦ.ο.ε, [].6'.1. Μεπιρᾶ. Αππι. 1, (σε- 
σαλευμµενον πεπιεσµενον ὮὉ. 1. ΟΥνιφ.. 

980ἵ, Ελ. ἵῃ Ὦ5. 5565.) 

--- ὑπερεκχυννομενον ΔΟΡΕΤΙΓΤΙΔ. 98. 
ἘΣΌ. | 1ὑπερεκχυνομενον 5. Ὦ9.Μαἱ. 

Ἐ. τε]. Ονίφ.Ἱ. Εδ. ἵπ Ῥ5. [Τρτασπι. 

και 5. ΑΟΡ. το]. Υπμ]ς. Θγτ.Θει. οἱἩ. 

401. Τετί. | οπι. ΒΙ)1Ξ:. 1. 69. ΓΠ. 38.1 
α.διοιε,[.[]-σἱ.ἰ. Μεπιρα. Απ. Οἶεπι. 954. 
Οτίσ.Ἱ. Ες. ἵη Ὦς. 

--- κολπον] κολµων Ὦ. 
- ὑμων] ὑμιν Τ.. 

-- ᾧ γαρ µετρῳ ΒΡΤΙΞ. 1. 88. ο. Ἀγν. Ρε. 
(ΜεπιρΗ,) (311:) ᾧ µετρῳ (ἶεπι, 416. 

Οτίᾳ. 1. εἰ αρ. Οτατη. ἵπ Ὥοπι. Ρ. 98. 

ΟΥιᾳ. Ιπι. ΠΠ. 8411, Έις. ἵπ Ῥς. 556), 
(ώἷᾷ. Ῥο]γο. 9.) | Ίτῳ αρ αυτῳ µετρῳ 

ᾧῥ -. ΑΟΡ. τε]. /0ἱ. Ἀγτ.Ης]. ἄοἴµ. 

(Αππη.) επάσπι νοτο ππεηδτα απα σ”. 

εαάεπι ᾳπἱρρο πἹεπεδίτα πα Ὑπ]ς. ᾖ. 

εαάεπῃ τηθήδΙΓαΠι (αἱ) Ύπα α.ὖ. απδ- 

Ίεπα οπΊπῃ ΤΩΕΠΙΓΑΙΗ 6. (οαάσπα απ 

πιεηςί επ]ής Τετί.) |γαρ] οπι. 69. α.δ.]. 
Αππι. Οἶεπιι 416. Οτἰᾳ. 1. Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 

Τετί. [αυτῳ] οπι. Χ. ΜειηρΗ. αυτων Δ. 

--- αντιµετρηθησεται ΑΡΒ“ΟΡΙ/ἘΧΔ. τε]. 

(1 αι.) τε]. Γοΐψο. 9. Οἶεπι. 416. ΟΥίᾳ. 1. 
Ἔς. ἵπ Ῥς. Τετί,. | µετρηθ. Β3Π/.Μαἰ. 

Ῥ. ὄε, Αππη, «Πθιμαῦ γιά, ΓΗ, 98.1 (νά. 
Μαι, ν. 9.) 

39. ειπεν ] ελεγεν Ὦ. 69. Τμαί{. 

-- δεκαι ΒΟΡΙ.ΞΧΝ. 55. 69. Ε Ηίςί. Τιαιί, 

Άτπ. | Χοπι. και 5. ΑΡΊΤΙ:. τε]. ντ. 
Ἠε]. ΜεπιρΗ. οί, [.1011.] εἰ εἰτη]]- 

ἑπάἴπεπα ἀῑσεραί 115 6. αἱ ἀῑκοταί Π]ί5 

βἰπηῖ]. Θγτ.Ρεῦ, 

-- µη τι] µη Χ. 

ὁδηγειν ] ὁδαγειν Ὦ. 
ουχι] ουχ οἱ 69. 

έµπεσουνται ΒΕΏΌΣΕΤ. 1. (69.) α. 

Μεπιρ]. πέ γἷᾶ. (Απίε εις βοθ. 69.) | 
Ίπεσουνται 5. ΑΟΞΧ. 98. τε]. 

40. διδασκαλον] Τα4ἀ4. αυτου 5. ΔΟΕ. 

το]. ΥΓ. Ἐεί. ὃς Ηςσ]. Μεπιρῃ. «αοιι. 

ΑΆγπι. 41. | οτι. ΒΡΙ/ΞΧ. 1. 98. 69. 

Τμαίΐτ. Ίγεπ. 881. Οἶεπι. 469.(3 Μαι.) 

Ογίᾳσ. ἵν. 4945. Τεγί. αἀν. Ματο. ἵν. 17. 

--- κατηρτ..... διδασκ. αυτου] οτι. ΓΑΣ. 

--- καταρτισµενος Ἡ. 

--- δε Ονίᾳ. ἵν. | οπι. ΞὰΔ. Μεπιρη.Ἡ). 

ΑΠ. 

-- εσται] εστω Ἐ (ἰδί. Ον. ϊν. | αἀᾶ. 

αοἳ ει” Ὑι]ο.Οἰ. α.οι[γφ. πί εἰς” 

7.8. |. οπι. «πι 6. Ίτεπ. 981. Οτίᾳ. 

Ίν. 
4]. το 95. ε. | οπ. Ὦ. (Τμα.) Μεπιρῃ. 

--- δοκον] Ροξί οφθαλμφ ὮῬ. 69. (οφθαλ- 

μον 69.) 

--- την Ροδί δοκον] οτι. 69. 

-- ιδιῳ] σῳ ὮΒ. 69. οσπ]ο ἔπο Τμαίε. 

8ι1. γιὰ. Μαϊτ. νΗ. Ὁ. (σῳ οφθαλμον 

εἱς 69.) 

49.η ΑΟ(εσραί.)ΏΡ. τα]. Υμ]ς. ΟΙ. Εα, 

α.ὐ.οιΓ. νν. υιᾶ. Μαι. ν1. 4. (5 ει” ἄπι, 
ΣΟ7. 3) | οπι. Β. ε,[)- 

45. αδελφε Ὑαἱσ. /6ἱ-. |. οπι, Ὦ. α.δ.οιε. 

η. (νι. Μαι.) 
-- το εν τῳ οφθαλμῳ 1ο. /; Ἀγτ.Πςε]. 

Μεπιρῃ, οἵΠ. | εκ του οφθαλµου Ὦ. 

(98. απο) ναἱσ. α.δο.ε[]. 8υτ.Ε»ε. 

Ασγπι, «91. (νἷᾶ. Μαϊζι) [το] οτι. 1.. 

69. 

-- αυτος την....ου βλεπων Υα]ς. /:6ἱ--- 

ΒΥΤ.Ηςε]. εἰ εοσα εἴο, ΒΥΓ.Ι56. | και 

δου ἡ δοκος εν τῳ σῳ οφθαλμῳ ὑποκει- 
ται Ὦ. (α.ὐ.οιει[].Ι.) νιὰ. Μαϊ, ν. 4. 

-- ου βλεπων] µη βλ. 689. | ουκ εµβλ. 

5, 

--- την δοκον] οπι. την Ο. 

--- εκβαλειν Ρο5ί διαβλεψει ΔΟΝ. τε]. 

γν. (νιᾶ. Μαι.) | αἆ Βπ. νο. Ἑ. 69. | 
Ῥο5ί το καρφος Πο. 1. 

-- το εν τῳ οφθαλμφ 255. ΔΒΟ. τε]. ΒΥτ. 

Ἠς]. οἱ]. | εκ του οφθαλµου Ὦ. Υις. 

α.δ.ο.ε,/ο1-”.. Ἁγτ.Ὦςι. Μεπιρῃ. Αππι, 
ὠβη.) νιᾶ. Μαϊ, (1/3 απίε το 501156- 

γα εκ.) 

49.ου γαρ] ουκ Ὦ. α. Ἀντ.βε. «2841. 
πε. 195. | Οοπίτα, τε]. Ὦγτ.Ης]. τε]. 

-- καρπον σαπρον ΑΒΟ, τε]. Ἀγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. οἱ. Αππι, Οἱοπι. (Τετί. πάν. 

Ματο. ἵν. 1.) |. καρπους σαπρους Ὦ. 

γπ]σ. α.ὐ.ο.ει[[]σ'. Ἀντ.Ῥευ. [1811.] 

ὅτ. οι. αἰπαϊεαίο εἰὐ ἀπ Εαπαἰπί ἁππ.Ἡ | 98. Ῥο- 
ΏςΤΏ ϱὔ οοπῇεχίατα 61. | 99. οπάαπέ 6π. | 40. ετὶξ 
Εἲ οἰς εἶοαί 6. | 45. ααἲ αποπιοᾶο 6ἷ. | ρετβδρί- 
οἱεβ 6ἰ, 
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ΑΒΟΤ(Η). 
1.(Ξ)ΧΔ,. 
1.88.69. ἕα 4 

Ε[ΑΊΗΚΜΕΌΤΓ ε 

Μαέ. 12:34.35.ε 
45. τ. καρὸ. [ αὐ- 

τοῦ] 

Τ 

ΧΜαΙί.7:οι. ἔγ 
πι 

ΣΜαΙ{.Τ:9-57. ξδ 
ε 

ε] Ν α 

εστιν οµοιος. 

» / 
την. 

ξΕ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΕΚΑΝ. 
ε) Ν . / “ / Ν .ν Ν / 

οὐδὲ [΄ πάλιν’ ] δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 
Ν / ω / ω / 

έκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκε- 
) ΔΝ » . . ή . Σολ α 

Λ. ται οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ 
72] ΄ ὃν - “ 

ἔφ βατου Γσταφυλὴν τρυγωσιν. 
- - - ο) / ο) - 

πο ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ 
Ν / ε Ν ε - - 

προφέρει τὸ ἀγαθὸν, καὶ ὁ πονηρὸς ἵ ἐκ τοῦ πονηροῦ 
/ ΔΝ / ” Ν / 

προφέρει τὸ πονηρὀν' ἐκ γὰρ Ἰ περισσεύµατος 
- Ν / - 

καρδίας λαλεῖ τὸ στὀµα αὐτοῦ. 
΄ ’ Ν 5 . Δ / 

Κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἆ λέγω: 
Β 47 γ - ε 5 νῤ / ο τλ / 

0 Η]ᾶς ὁ ἐρχόμενος πρὀς µε καὶ ἀκούων µου 
- / ω ε / / - 

τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείζω ὑμῖν τίνι 
τά / ’ - 

3ὃ ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι 
ο οί ο 3/ Α ΄ νο” / 

οἰκίαν, ος ἐέσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ έθηκεν θεµέλιον 
ΔΝ / 4 / / Δ / 

ἐπὶ τὴν πέτραν' "πλημμύρης δὲ γενομένης, 'προσ- 
/ / κ . / 

έρηξεν’ ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη, καὶ οὐκ ἴσχυσεν 
- ε) Ν 4 κ ΔΝ . - . - ” 

σαλεῦσαι αὐτην Ἰ διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομεῖσθαι αὐ- 
49 « 15 / Ν ν / [τὰ / » 

ὁ δε ἀκούσας καὶ µη ποιῆσας Ὁμοιος ἐστιν 
’ / ΔΝ - 

ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ. τὴν γῆν χωρὶς 
θ λί : ο) 4 / τα Ν Ν φ 4 )θὺ / 

εμελίου: ἢ  προσέρηξεν’΄ ὁ ποταμὸς, καὶ ὁ  εὐθὺς 

35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρω- 

δα τί δέ µε καλεῖτε, 

ΥΙ. 4. 

Ώππομας5 πΊα]Ο5, Ἠθ(Πο α1Ρου 
πηα]α Γαοἶοπβ Γποίαπα Βοπτη. 
3 Ὅπασφπασαιια επΊπι ατΌογ ἀᾳ 
{γαοίι 51ο οοσποβοίίαγ: (5, 53) 
ηθφιιο οΠΊπ ἆο ερϊπ]5 σο]Ιριαπθ 
Άοιδ, πει ἆ6 1άβο γΙπάε- 
παπ γατα, 3 65,5.) Ῥοπας 
Ίοππο 46 Ώοπο {Ἰπθαιγο οογ1ς 
βαἱ. Ῥτοίοτί Ῥοπαπι, εί τησ]ας 
Ἰοπιο ἆο τηα]ο Ῥγοβογί ΠΙΒΙΗΠΙ: 
εκ αὐαπάαπίία οπῖπῃ 6οΓὰἶ5 08 
Ἰοαιήίαν. 35 (69 5.) Οπ1ά απίοπι 
νοσαβῖς πιο Ώοιπῖπο ἀοπ]ῖπο, εί 
ΤΟΠ Γαο]ς απιαθ ἀῑσο ὃ 

11 651,5.) Οπιπῖς απῖ νεπῖς αἆ 
πιο οἱ αιιάΤΓ ΕΟΥΠΙΟΠΟΣ ΠΊΘΟς 6 
{401 605, οδίεπᾷαπα νοῬῖδ οπῖ 
αἰπι]]]ς 516. 8 ΒΙπηϊ]]ς οδί Ίιο- 
πηϊπϊ αοθἰΠοαπ 4οππαπα, αι 
ο81έ ἵπ αἰέππα οἱ Ῥοβιῖῦ βιπάα- 
ΠΙΘΠ(ΠΙΗ 5αρτα Ῥοΐαπις Ιπα- 
ἀαπιίοπα απίαεπι [ποια Ἱπ]ῖξδαπα 
οδί Ώπππεπ ἁοπιι 11, εἰ ποπ 
Ῥομιέ οαπι ΠἹονεγο: ΓΠαποαία 
απῖπα οταῦ 5αργα Ρρείταπη. 3 1 
απίοπα ααἰνῖί οἱ ποπ Γοοῖς, ϱἷ- 
πη]]ῖς οκ Ἰοπιπί αεἀϊβοαπΏ 
ἀοππππΙ 5παπ.. 51ρτα ἴΘΓΓΑΠΑ 
5ἴπα Πιπάαπιοπίο, 1π απα 1π]]- 
55 οδί Βιανίας, οἳ οοπΙίΙΠιο 

45. ουδε] αἆά. παλιν ΒΙ.Ξ. 1. 69. ὐ.οἳ. 
Μεπιρῃ. Αππιι | Ἀοπι,ς. ΑΟΡΧαΐο, 

98. το]. (Τιαὐ1.) Άγιτ.βει.δΗσ]. ο. 

«Ἔπι. (τα. Μαϊτ. νΗ. 18.) (α4ᾶ. µεν 

επι.) 

---καρπον καλον ΑΒΟ. τε]. Υπὶρ. ο. 

Ἁγτ.Ηςε]. Μεπιρῃ. οἴμ. Αππι Οἶεπι. | 
καρπους καλους Ὦ. α.δ.οιει/ οἳ. 9ΥΥ.Ῥεῦ. 
[.11.] 

44.γαρ να]ρ. Γοῖ--. | οτι. ὮΓ(αρ.Τγερ.) 

Το. α.δ.ο.ε,[].]. (δε ΤΤ/ εεᾷ 2) 

--- τδιου καρπου | ΟΠΙ. ίδιου Ν. | καρπου 

αυτου Ὦ. ({γασία 5πο Τιαἴ{.) 

--- εξ ακανθων συλλεγουσιν ὙΥμ]ς. (ε.)/. 

ϱἱ”5" | εκλεγονται εξ ακανθων Ὦ. α.δ.οι[- 
(ωβι,) 

-- βατου] βατων Ὁ. 

--- σταφυλ. τρυγωσιν Β0ΡΙ,ΞΧ. 38. 69. 

Ἀγτ.Ηςε]. | Έτρυγωσι σταφυλ. «τ. ΑΔ. 

1. το]. γαρ. α.ὐ.οιε.[ι[]:σ1-". Ἀγτ.Ῥεί. 
(Τεππρ].) ἀοίµ. Αππιι ίῃ, [σταφυ- 

λην ΑΒΟΡ. τα]. (Τίς) Αππι. 1, 

Γ σταφυλας Τ,. 69. ο.. Ἁγτν.Ρεέε,Χ Ης]. 

Μεπιρῃ. (οιμ. { σταφυλης Ικ.. 

45.αυτου ΟΥἱᾳ. , 5655. | απῖε της καρ- 

διας Τ). | οπι. Ὦ. 

--- προφερει] προσφερει δἱ ΤΙ. 19, Υ. | 

Οοπίτα, ΟΥίᾳ. Π, (19.) 

-- το αγαθον] ΟΥ. το Ὦ. (τα αγαθα 

ΟΥίᾳ. Πς) 
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46. πογηρος | Τα4ᾶ. ανθρωπος 5. ΑΟ 
Ξ. τε]. Ὑπ]ς. ο.ει/ῇβ-ο-. Ἀγιτ.Εεἰ.Ης]. 

άοΐμ. Αιπη. πι. (νἷά. Μαιτ. κ. 90.) 

[οπι, ΡΙΗ.. 1. α. δι, Μεππρη. 

-- πονηρου] ]αἀᾷ. θήσαυρου της καρδιας 

αυτου 5. ΑΟ. τε]. σ-ει/(οἳ.) Ἀγττ.Εεί, 

δεΗε]. 6οἱμ. «δι. νῖὰ. 6πρτα. (αἀἀ. 

θήσαυρου Να]ρ.ΟΙ. ὐ. Μοπηρι, 32699.) 

[οπι. ΒΡ1.5. 1. (69.) πι. ΕΟΤ. α.[]:οἱ. 
ΑΠ. 

--- περισσευµατος] ΤΡΙβεΠι.του σ. ΟΙ.. 

χε]. |. οπ. ΑΒΡΞΧΔ. 88. ΕΗΚΥΛ. 
| Γαάά. της 5. Ο1,.ΧΔ. 989. τε]. (νΙᾶ. 

Μαιϊ. κ. 94.) [οπι. ΑΒΡΞ. 

--- λαλει το στοµα] το στοµα λαλει Ο. 

Ὑπ]ς. (α.θ.οῇ:).. Μεπιρῃ. (νίᾶ. 

Μαι. κ. 94.) ] καλει το στοµα 16}. 

(σα ές ππα]απα. 6.) 

--- αυτου {(α.)ὐ.ο.[[. Ἀγτ.Ηο]. ἄοίμ. 

Αππι. | ο. ΟΣ η. ὙΥιμρ. οἱ. 82. 
Ῥει. Μοπιρῃ. ἆδιμ. (ντα. Μαι.) 

46. με] απίο δε Δ. | Ῥοδί καλ. Ἐ. 

--- καλειτε] λαλειτε Ι. | λεγεται Ὦ. -τε 

επι, 688. 901. 9509. 

-- ἆ ΑΟΡ. τε]. Βγν.Ηο]. νυν. 1Τεη.285. 

809. Οἶεπι. {ον. Ονίᾳ. Ιπι. ῖν. 4945, Τεγί. 

Ἀἄν. Ματο. 1ν. 17. | ὁ Ῥ. ε. Ὠστ.Εαί, 

οι, 

47.πας] και Λ. 

--- των λογων ΑΒΓ). τε]. | τους λογους 

ΟΧΕΗΜ Μ. γιὰ. Μαιί, να, 94. (αἀᾶ. 

τουτους Χ. ὐ. Ὀγτ.Εεί.ΜΘ.) | τον λο- 

γον 3. 

47. εστιν] Ῥοδί όμοιος 69. Ὑπὶς. ὅ.οι[- 

ο. | Οοπίπα, α.ο. |εστε Δ. 
48. εσκαψεν ] Ρύποτῃ. και Δ. ΒΥΤ.Ρ5ἱ. 

--πλημμυρης Ε3 1]. Μαι.Τι. 98. | 

Ὑπλημμυρας 5. ΑΒ:0. τε]. | πληµυ- 
ρας ΏΕΒΗΥ. 

--- προσερηξεν ΒΑ ΠΙ. αἱ. Ὀ.. |. Ίπροσ- 
ερρηξεν 5. ΑΒ"Ο. τε]. 

--- ὁ ποταμος] οπι. Τ. 

-- δια το Καλως οικοδοµεισθαι αυτην Β1, 

Ἐ. 95, Ὦγχ.Πε]αηρ. ΜΕΠΙΡΗ. Ρ1.Ἠαπο 

Ἰεείίοπεπι Παῦεί ροδέ αἰίετατη, (-μῃσθ. 

Β3/Ξ.) | Ττεθεμελιωτο γαρ επι την πε- 

τραν 5. ΑΟΥΓΡ. τα]. Ἱμαυ. Ἀγττ.Ρ6ἱ.δς 

Ἠσ].ίκι. άοίμ. (Ανπη.) (Ἠ11. πίτα. 1668. 

Ἠαῦεί.) γἱά. Μαΐϊ νΠ, 95. (εθεµελιωτο 

Ἐ Ἠ/οἱ.) | την πετραν] τῃ πετρᾳ Τ. 

49. οικοδοµήσαντι ΑΒΓ. τε]. Ἁγτγ.βεί,δε 

Ἠς]. | -μουντι Ο. 69. | αἀά. την Ὁ. 
-- αἱ ἵπ απαπι Ψπ]σ. 4. | οπι. Ὁ. ε. 

1 Ῥοδυ ποταµος ἁἀοπιιί ΠΠ α.ὐ,[οὶ. 
1π 4οπιππῃ ]]ατη ο, 

--- προσερηξεν Ἐ311.αἶ.Τ,. | Ίπροσερ- 

ρηζεν 5. ΔΡ"Ο. τε]. | συνερηξεν Ὁ. | 

προερρήξεν Τ. 

---εμθυς 0 αἱ γιά. 105. 98. (Τευθεως 5. 

45. ἆθ πηα]ο ἔπεεααχο 6. | 48. Ειπάαππεη 
πι. | 8αροσ 6Ἱ. (0ἱ5.) | 49. απα1ς θἱ ποπ Γαοῖς Οἵ. 
.81ρες 6ἱ. | ἵπ α παπα Οἱ 



νι σ. 
Τα]ρ. α. ὀ.ο. 
Βυττ. Ρ.Η. 
Μεπιρμ. 

αοέμ, Ασπι, 41, 

ντι. 

1. Ἐπεὶ δὲ 
Σ]:Μαιέ. 8:5-18. 

ξᾳ 

εἰμι ἱκανὺς 

η 5 
θ.ε 
Ἱ 

ΤΗ’ ἕε 

απ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΕΚΑΝ. 
νὰ / / / Ν - - / 

Σσυνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης 
τα μέγα. 

μα! 1 Ἐ ΑΑ ο 8 / Δ ε/ ο 

πειδη ἐπλήρωσεν πάντα τα βήματα αυ- 
. 3 Δ ” λ . ὧν τον 3 μ΄ 

τοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς ' Καφαρ- 
β΄. / « ΄ / - - 

ναουμ. ” ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακώς 
3/ 3/ . Ὀν ον . ν Υψ 

έχων Ίμελλεν τελευτᾶν, Ὁς ἢν αὐτῳ εντιµο». 
Ν . 

σας δὲ περὶ τοῦ 

/ 

5 ἀκού- 
Ι) - . α Ν ε] Ν 

]ησοῦ ἀπέστειλεν προς αὐτον 
/ φ - ι) / . ω ” ν ιά 

πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτον ὅπως 
3 Δ ’ Ν ο . . 4 ε ν 
ἐλθὼν διασώση τὸν δοῦλον αὐτοῦ. οἱ δὲ παραγε- 

” Ν Ν . / ὃν 
νΌµενοι πρὸο τον Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπου- 
δαίως, λ λέγοντεν ὅτι "Αξιός ἐ ἐστιν ᾧ Γπαρέξῃ΄ τοῦτο" 
ἀγαπά γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν» καὶ τὴν συναγωγὴν 

αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. ;ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο 
λ . - / Δ 

σὺν αὐτοῖν. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος 
ΑΝ [ο 3 3/ Δ δν 4 / ς τ 
ἀπο τῆν οἰκίας, ἔπεμψεν πρὸ αὐτον Φίλους ὁ ἑκα- 
τόνταρχος»΄ λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου: οὐ γὰρ 

| ἱκανός εἰμί ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην µου εἰσέλθης)ὶ 

οροῖά1ί, οἳ [ασια οδί ΥΠΑ ἄο- 
π18 Πα5 πια ση, 

: 655.) απ απἴοπα Ἱπιρ]οςςοί 
οπιπία γετρα. δα. ἵπ 41Γθ68 
ΡΙερῖβ, Ἱπιανίς Οαρμαγπατη. 
ΣΟεπιτιοπῖς ααίεπα οπαδάαπη. 
βουνας5 ππα]ο Ἠαῦοπς ογαί πιοτ]- 
ἑπταδ, οσῖ 1 ογαῦ Ῥτειοδας. 
3Ώ5 οππι αιά]ρσεῦ 4ᾳ Ίο, 
παϊςίς αἆ οιἱπι 5οΠίογες Πιάπθ- 
οταπα, τοσαπ5 οππῃ αἱ γοπῖτοῦ 
οἳ φα]νατεί 8ετναπα εἶας. 3Δί 
ΠΠ οσα νοπίβδοπί αά Ἱδειπι, 
τοραβθαπῖ οιΠι φο]]1οίτο ἀῑσεπίες 
οἳ απία ἀἴσπας εδί πῖ Ίου Π 
Ῥταθσίος: ὁ ἀῑίσῖτ οπίπι σοπίεπι 
πορίταπι, εἰ 5Υπασοσαπι 1ρ5θ 
αοάϊβοανίς ποῦῖς, 5 Ίοδας αιι- 
ἔσπι 1δαῦ ομπα ἴ]ι5: οἱ οαπα ἵαπι 
ΤΟΠ Ίοησο 6556ί α ἆοππο, πηϊςίς 
πά ειπα οοπ[ασῖο αΠΠΙΟΟ5 466ῃΒ, 
Τοπιῖπο, πο]ῖ γαχατῖ: ΠΟΠ εΠΙπα 
ἀῑσπαςδ 5απι ος 5α0. δοίαπι 
ππθπα Ιπίτος, 7 Ρτορίοτ αιοά 
οὐ τη ἵρααπα Ποπ δαπα ἀΐσπαπα 
ατρίιγαῦας αἱ γοπίτοπα αἆ {ο: 

Τ διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν' ἀλλὰ 

ΑΒ. τε].) Υαιςρ. ὐ.ει[:[ ο. νν. | οπι. 

Τ). α.ο. (νιᾶ. Μαι. ν. 97.) 

49. συνεπεσεν Ῥ. Μαι. ΏΒ1.Ξ. 

Τοι. ὁ.ε.ἰ. | Τεπεσεν 5. Α06. τε]. Υπ]. 

αο[ρ- 
-- το ῥηγμα] οπι.το Τ. | Οοπία, ΟΥίᾳ. 

1. 9075, ἀἰδετία, | το ῥημα 1. Ε3. 

1. βἷο ἵῃ Ὦ και εγενετο ὅτε ετελεσεν ταυτα 

τα ῥηματα λαλων ηλθεν εις Καφαρνα- 

ουμ. 
--επειδη ΑΡ. ΕΙ]. Βελμ.Ο(Χ)Κ. (ἐπεὶ 

δὴ Χ.) | Τεπει δε 5. Β.Μαι.ο Β. το]. 

γμ]ς. ει: Ἀγτ.Π ο] εκι. ΜεπιρΗ, οί. 

Απτπη.ΖοἩ. (αἵ οαπι Ῥγγ.βεί.) |αἀά, 

δε Τ. |. ἴαοίαπι οδί αιίοπι οππι α.ο.]. 

Ῥγτ.Ηο]-πησ. οἳ {αοίαπα αδί οσπι ὐ.ῇ:ο.. 

Ασπιι Γ 5ο. 

--- επληρωσεν] αάά. ὁ Τησους 69. ο. 

--παντα] οπι. Χ. ο. 43901. 

-- αυτου Ψαἱσ. {. Ῥντ.Ησ]. τε]. | ταυτα 

Ὅαυρτα. 69. Μ. ντ. Ῥί.| οἱ], α.ῦ.ο,[]-ο.. 

Γζαπαο Ιοᾳποῦαίασ αά ρορια]απι 6) 

--τας ακ.] ΟΠ. τας Ἔ. 

---εισηλθεν] αάά. ὁ (κἰο) Ίησους Ἠλ. 
Ἀγτ.Ρεί. 

--Καφαρναουμ ΒΟ:ΡΈΝ. 955. Τίς. 

Μεπιρῃ. οι. | Ἕκαπερναουμ 5. Α 
Ο9ΗΤΙΑ. τε]. 

9. δουλος] τις Ώγ. | παις Ὦ”. 
--ημελλεν Ἀγτ. Ηε].τηρ. (γ. {. εμελλεν 

Ἐ αι. ΚΒ. 

1. 98. 69. 

9. εντιμος] τιµειος Ὦ. 

8. ακουσας δε α. Ἀγτ.Πε]. τε]. | και ακου- 

σας Ὦ. Υπ]ς. ὐ.εβ. Ἀγτ.βει. [ο. Ε. 

--προς αυτον Ψμϊς. {. 3γτγ.Ε5ί.δ.ΗεΙ. 

ΜεπιρΗ. οἴμ. 4811. | οπι. Ὦ. 69. α.δ. 
ο.ει[]/οἳτ”Ι.. Αππη, | προς αυτους Α”. 

---ερωτων] -τουντας Χ. 

--διασωσφ] -σει ΕΗΜΓΛ. 
4. παραγεναµενοι Ἡ. 

-- προς τον Ίησουν ΑΒΗ. τε]. ' Υα]ς. 

0, {ιαἳ. ΜεππρΙ, | προς αυτον Ο. | οπη. 

Ῥ. α.σ.ο.[)-Ι. 
--παρεκαλουν ΒΟΝΠ. τε]. | παρεκαλεσαν 

Α. Μεπιρμ.ΜΡ. | ηρωτων ΡΙ.Ξ. 1. 69. 

--αυτον Ὑπα]ς. ὐ 14. | «εδαπα α.σ.ει[]-. 

(ΕΗ) 

--λεγοντες] αἀᾶ. αυτῳ ΑΟ ΚΛ. Υπ]. 

πλ. | Οοπίτα, ΒΟΡΕ.Ξ. το]. Μεπιρῃ. 

το]. 

-ό]δς 
---παρεξῃ ΑΒΟΡΗΙ/ΞΧΔΕΗ. | Γπαρεξει 

5. ΓΑ. τε]. 

5. συναγωγην] αά. ἡμων Ἡ. ΜεπιρΗ. 

--- ᾠκοδ.] οικοδ. Ο3Ἡ. ωικ. Δ. 
6. ὁ δε Ἰησους επορευετο συν αυτοις Υαἱς. 

ὀῇ: | επορευετο δε μετ αυτων ὁ Τη- 

σους Ὦ. α.(α.)ο. 

- ηδη] οιι. Ἀγτ.βεί. Αππιι 01. 

--αυτου] Ῥοδί απεχοντος Ὦ. . 

1, Ὦ 

6. µακραν.- απεχοντος] οπι. ν εν απεχον- 

τος Κ3. 

---απο] οπι. Ὦ. 1. 69. οί]. 
---επεμψεν] απεστειλεν 69. | πεµψας Ἱ. 

--προς αυτον ΟΓ8. τε]. | επ᾽ αυτον ΑΔ. 

[ οπι. Β. 
---ϕιλους ΑΠΕ ὁ ἑκατοντ. Β. Βἶψ. Μαι. 

()ΞΧ. 98. ο.ε. Μεπαρη. «311. | Ἔρουί 
ς. ΑΡΗ. τε]. Υπ]σ. α.ὐι. Ἀγττ.Εεῖ.δς 

Ἠε]. ἄοίμ. Αππι |όὁ ἑκατονταρχος] 

οπι. Δ, | οπι. ὁ Β.Βεᾖ.Τ.. | Ἠαρεπί ἑκα- 

τονταρχης Ἑ. Μαἰ.].. | -χος ΑΟΡΗ. τε]. 

Μεπιρῃ, 

--- αυτῳ α.ο.ειΓ:[. | προς αυτον 69. (οπη. 
γι]σ. δ.) 

---ἵκανος ειµι Ἑ. Απιι Ἔοτ. δ.Ι. Βγτ.ρι. 
ΓΦειμι ἵκανος 5. ΑΟΡΕ. τε]. Υα]ς. 
ΟΙ. α.ο.,{.{. Ἀγτ.Ηα]. Μεπαρῃ. ΕοίἩ. 

Αππη. 281. (νά. Μαϊε. νΗ. 8.) 
--"ὑπο την στεγην µου ΑΡΔ. τε]. Τίς. 

νν. | µου ὑποτ. στ. ΟΡΒΙΩΞΧ. 1. 58. 

69. ΜΓ. (νιᾶ. Μαιτ.). 

7. διο ουδε....ελθειν ας. 3.65 | 
οπι. Τ. α.ὐ.ο.ει[] ".Ι. (νἷᾶ. Ματ. νΗΙ, 8.) 

---προς σε ελθειν] προσελθειν Δ. 

-αλλα ΑΒΟΒ. τε]. | αλλ’ ΡΧΤΙ 1. 98. 
ΚΤΕΜΌΓΑ. |αάά. µονον Ο. 69. Ἀντ. 

Ἠε]." (νιὰ, Μαέ.) 

6. 8απι ἁἴρπιθ Οἵ. 

20τ 



/ 

κα ωαεηπε λογφ, καὶ ἡ 
1, 98. 69. ἄνθ ωπός εἰμι Σεκ πεῦνν ρ νι 

7. δήσεται 

ξτ 

ἕς 
ε 

10. [ἀσθενοῦντα] 
δοῦλον 

19’ ἔζ 
11. τῇ ἑξῆς 
-- ἐπορεύθη 

11. Γαὐτφ] 
μαθ. αὐτ. [ἱκα- 
νοὶ ] 

εΓήν] χήρα [μα τῷ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
3 / / ε - 8 Ν Δ ας 
ἰαθήτω ὁ παῖς µου. καὶ γαρ ἐγω 

Ν / 3/ ) 

ὁ ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόµενος, ἔχων ὑπ 
ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, ἨἩορεύθητι, 
καὶ πορεύεται: καὶ ἄλλῳ, ̓  Ἔρχου, καὶ έρχεται" καὶ 

9» ͵ τῷ δούλφ μου) Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ακουύ- 

σας δὲ ταῦτα ὁ ]ησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στρα- 
φεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλφ εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, 

10 οὐδὲ ἐν τῷ Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Καὶ 
/ Ν ον / 

ὑποστρέψαντες | εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες' εὗρον 
Ν - 

τὸν | δοῦλον ὑγιαίνοντα. 
ο α / 

635 Ἱὶ Καὶ ἐγένετο ἐν Ἱτῷ  ἑξῆς, ἐπορεύετο εἰς 
/ / 1 φ Ν / ο ο ον ε 

πολιν καλουμεένην Ναἴν, ) καὶ συνεπορευοντο αὐτῳ οἱ 
Ν ο) - { λ ον / 19 ε Ν 3/ 

μαθηταὶ αὐτοῦ | καὶ ὄχλος πολυὺς. ὡς δε ἠγγισεν 
τῇ πύλῃ της, πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼν 
' μονογενὴς υἱὸς’ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα" 
καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς [ἦν | σὺν αὐτῇ" "καὶ 
ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ αὐτῇ καὶ 

5 ο το Ν ον 4. ν οφ 
εἶπεν αὐτῃ, Μη κλαῖε. καὶ προσελθων ἥψατο 

ω - ε Ν / 3/ Ν 5 
τῆς σοροῦ" οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν: καὶ εἶπεν, 

τι. 8. 

βοᾷ ἀῑσ νοιῬο, 6 καπαῦΙσιτ 
Ῥαθς πηεις, ὃ Ναπι οἱ οσο Ἰο- 
ΠΟ δΙΤΏ 50. Ῥοϊθριαίο οοηςί]- 
έαζας, Παθοῃς 50 ππο π]ήτες, 
οἳ ἀῑσο Ἠαῖς, ὙΥαάο, εἰ ναα]ς, οἳ 
81ο, Ὑαοπῖ, οἱ γοπῖί, οἱ 561νΟ 
πιεο, Έας ος, οἱ Γποῖ. Ὁ Ωπο 
αιαάϊο Ἱ6εις πηταίας οί, εἴ 
οοΠνουΣι5 5οᾳ ποπίνιις 5ο (1 0ἱ5 
ἀῑκίε, ΑπιοπΠ ἀῑσο νοβῖ5, πες 1πΠ 
Ίστα]ιο] ἰαπίαπι Πάσπα Ιπνεπὶ, 
10 (00, 5.) Ἐν τονοτβῖ απῖ παρεί 
{αεταπί ἀοιπιπα Ιπνοπεγπηί 
βογντα ααἲ Ἰαπσισγαί απ. 

1 (67, 10.) Ἐν [αοίαπῃ οσὲ ἀείπ- 
εορς Ἰῦαῖ ἵπ οἰν]ταίοπι ϱ1παε 
γοσαίασ Ναϊῑπι, οἱ Ἰραπί οαπι 
1]ο ἀῑδοιρα]ϊ εἶπς αἱ ἵπτρα ϱ0- 
Ῥίοδα. | Οαπι απίοπι αΡΡΤΟ- 
Ῥίπαιαγεῦ Ῥοτίπο οἴνίαιϊ5, ο 
εεσο ἀα[αποίιας εβοτεαίας Π- 
1115 ππῖσιι5 πια χ]5 5αο, εί ηαος 
γ]άπα ογαξ, εἰ ἵπτρα οἴν]ίαῖ5 
π]ία οαπη Ί]]α, 5 Οπαπη πα 
γ]άϊδεει ἀοπῖπςδ, πα]πετιοσταῖα 
πΙΟίΙΙ5 51Ρ6Γ οα ἀῑκιε ΗΗ, Νο 
Άοπο. | ΤΕ ασορσεῖς οἱ τοΏἱσίε 
Ἰοσυ]απ1, ά απίοπα απὶ Ρονία- 

7. λογῳ] λογον 69. Τ. 

--ιαθητω ΕΒ].. | Πιαθησεται Φδ. ΑΟΡΠΗ. 

τα]. νν. πέ νᾷ. (νιᾶ, Μαϊ) 

8. ὑπο εξουσ.] ὑπ εξουσ. ὮΕ. 

--τασσομενος] οπι. 98. 69. (γιά. Μαϊδ. 

γίή, 9.) 
-- ἑμαυτον] -του ϐ9. 

στρατ. ποπ Ἠαθοί .) 

---πορευθητι] πορευου ὮΝ. 
-αλλο Ὁ]. 

9. ὁ Τησους] απίο ταυτα Ο. πι. Ῥγτ.Ρεῖ. 

-- αυτον ΔΒΟΤ,. τε]. Βγτν.Ῥει.εᾶ.εί Ησ]. 

τα]. [.Έ11.] | οπι. ὉΙΧ. Ἱναιε. Θγτ.Ε5ἱ. 

Μ5. Αντι (νίᾶ. Μαιϊι ν. 10.) 

---ειπεν] Απίε τῳ ακολ. αυτῳ οχλῳ Ὁ. 

ο. ΒΥτν. Βεί,δεἨσ]. ΜοιηρΗ. «1, 
--λεγω] Ῥτασιη. αµην Ὦχκ. 69. ὙΥπι]ς. 

α.οιε,{ιῇ ο Μεπιρῃ, ΜΑΡ. ἄουμ. Ανπη. 

(να, Μαιι) { Όοπαα, ΑΒΟΒ. τε]. ὁ. 

Βγτγ, Τί, δς Ἠο].  ΜεπηρΙ. η], δε βε]γ;, 
24501. 

---ὑμιν] αἆά. ὅτι ΔΟΌ. Ἀγιτ.Ρει,δΗςε]. 
ΑΙΠΙ, 

--ουδε ΑΒΟΝ. τε]. | ουδεποτε Ὦ. | ουτε 
ΔΕΕαΠΡΌΥΛ. 

---εν τῳ Ἱσραηλ] Ροδί εὗρον Ὦ. 6. (ἴῃ 

ππ]]ο ἑαπίαπα Παπ Ἰπνοπί ἵπ 15, α.(ὐ.) 

ο,[:ἱ.ἰ. (01.) | Οοπίνα, Ὑπ]ο. 9”. 

10, και ὑποστρ..... εὗρον ] οἵῃ. 58. 

---εις τον οικον αΠίο οἱ πεµφθεντες ΒΡΤ, 

ΧΕΙ. α.ὐ.οιε. Μεπιρι. «δίμ. (οπι. οἱ 

2058 

Ἐ. ]. (τους απία 

Ῥ. Βελ.εοὰ Ἱαῦεί Μαι.) | Προδί σ. ΔΟ 

Ἡ. τε]. Υπ]σ. Γή: είο. γι. Ρε. Πε]. 

ἄοιμ, Ανπη. (οπη. οἱ.) τον] οτι. 3. 

10, εὗρον] Ριαεπι. δουλοι Ὦ. 

-- δουλον] ΤΡταετη. ασθενουντα 5. ΔΟΤΡ 

Ἡ. τε]. (Υαἱς. /) Ἀγττ,Ε ει. Ηε]. ἄοἴ1. 

Άνπι, 01. [ οπι. Β,, 1. α.ὐ.ο.ε.[] ο .ῖ. 

Μεπιρῃ, (νά. οὔαπα απο οἰααδι]απ 

αἀαίίαπι Ροδί Μαϊ γΠ, 19 1η ΟΝ. 1. 58. 

ΒΜ Ὀ. εἶπο ασθενουντα.) 

--- δουλον] οπι. Ὦ. 

11. εγενετο εν] οπι. Ὦ. 6. (311.) 

-τῳ ἕξης ΑΒ.Μαί.ΒΙ.ΧΔ. 1. 98. 69. 

ἘΚαΗΟΥΤΑΛ. Υμ]ς. α.ὐ,[]-ο.ἰ. |. Ἔτῃ 

έξης 5. ΟΡΚΜΡΕ. ο... γιτ.Ρεί,δς 

Ἠσο]. Μεππρῃ. (οῦμ. Αππι, 91. 

--- επορευετο ΔΟΓ. τε]. | επορευθη ΒΗ. 

69. ᾖἸαἀάά, ὁ Τησους ΟΝ. 69, ὉλΛ. α. 

(πο ο.) 

-- Ναιν ΑΒΟΡΗ. τε]. α.β. Ἀγιτ.Εδί.δε 
Ἠσ]. ΜοεπιρΗ. τε]. | Ναειν ἘαΓλ. | 

Ναιμ 1. Υπ]ς. ὁ.οι]. 

Ῥμαγπα πα 6. 

---αυτρ ΒΟΡΞΕ. το]. | οπι. ΔΕΚ. 69.ὈΛ. 

(οπι.συνεπ.αυτ.οἱ μαθ.αυτ.ϊκανοι 0.) 

--- οἳ ] οτι, 1. 

- αυτου] οτι. 1. 

-- µαθ. αυτου] Ταἀᾶ. ἵκανοι 5. ΑΟΒ. 

το]. ᾖ.ο. ντι Ησ]. οι. |. οι. ΒΡΤΙΕ. 

γαρ. α.ε[]ο.Ι.. Βντ. οί. ΒΥτ.ΗΙ6Υ. 

ΜοιηρΗ, Αντη, | οἱ ἱκανοι 693. 

Ναυι 69. | σα- 

11.πολυς] αάᾶ. της πολεως Ἰ(ποπο). 

Μεπιρῃ. αρ. Ἐν]. (σοπίτα, 7 «ὃς Βαν.) 

19. ὡς δε ηγγισεν] εγενετο δε ὡς ηγγιξεν 

(2η γγιζεν) Ὦ. α.(ὐ.α.)ε.([/.) επι αἱι- 

ἴθ Ὑπαϊς. τί απίοτη 7. 

--- Ίγγισεν] -ζε 69. 

--- και ιδου] οτι. Ὦ (αγ. «ἄθι. |. οπ. και 
1. Υπ]σ.οΙ. [. Ἀγν.Εεῦ. (παυεηί ἀπιιἩ 

Τιαἴξ. τε]. Ὦ Γιαἰι) 

--- τεθνηκως] οτη. ΑΔ. ο. 

--- υἷος Ροβδί µονογενης Β].Ξ Χ. ο. | Ταπίο 
σ. ΑΟΡΗ. τε]. Υν. (οπι. µονογ. 3.) 

- και αυτη ην χηρα] χηρᾳ ουσῃ Ὦ. 

--- αυτη ην δἱ.9. Β. Μαι. Ἵμῃ. 1. 98. 98 

Υ. (Υα]ᾳ.) α.(δ.α.)(ε.}{ (0/21. Ἀγττ.Ε5ῦ. 

δΗο]ιπιο. Μεπιρ]. Ατπῃ. | ο. ἦν Εἰσ. 

ΑΟΕΝΔ, 69. ΕΕ:ΑΗΚΜΌΓΑ. 35. 
Ἠο].κε. ἄοιμ. [.101.] 

-- οχλος της πολεως ἵκανος ΑΒΟΝ. τε]. 

Επολυς οχλος της πολεως Ὦ. ο. (8γι}. 

Ῥει,δΗς].) («Ἐϊ].) | οχλος ἵκανος της 

πολεως 1. Άγπη. | οχλος πολυς της πο- 

λεως ἵκανος Λ. 

--- ην ΔΠΤΕ συν αυτῃ Εἰς. Β],Ξ. 93 κα. 69. 

Ὡς. Μεπιρῃ. Αππι, «481. | οπι, οἱ. 8. 

ΑΟΠΧΔ.1. ΕΕαάΠΚΜΌΥΤΑ. Υις. 
α.ὐ.οιΠ.Ι. Ἀγντ.Ῥεί.δ Ποσο]. οἱμ. |. συνε- 

ληλυθι αυτῃ Ὦ. οοπεοηπεναίατ 6. 

8. εἰ αλ 6. |. 11. οαπα ϱ0 Οἱ. [ 15. οι. θὐ 
απίεθοσς (61. πι. ἨἨ | 19. 84ρεΥ οατι (Ἰ. 



ΥΠ. 22. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Τα]ρ.α. 0.ο. / ν / ή 15 Ν. 9 , ε 
σι Ρ.Ἡ. Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. οἳ καὶ ἀνεκάθισεν ὁ 
ΜΕΡΙ. νεκρος και ἠρξατο λαλεῖν' καὶ έδωκεν αὐτον τῇ 

Εοῦμ. Αυτα. 2111. οκ ο 16» Ἡ / ο, Ὁ ο. 
μητρὶ αὐτοῦ. έλαβεν δὲ φόβος Ἰ πάντας, καὶ 

/ Ν / σα / / 

ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας 
κ . / [ας 5: - ν σ Ι) / « Ν Ν 

ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Επεσκέψατο ὁ θεος τον 
-υ-- Ν » ο) ω ς / αν » ο! 

πο ἔη λαὸν αὐτοῦ.ὶ ᾖἹ καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ 
ι - .) / Ν . . ΔΝ . / ο) 

τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ [ἐν] πάσῃ τῇ περι- 
ὥρῳ. 

κ ϱὺ 1 ο Καὶ ἀπήγγειλαν ὶ Ἰωάνει οἱ μαθηταὶ αὐ- 
αΜαζς 1119-19. ε ως ) 

19. ἢ ἄλλον 

90. ἢ ἕτερον 
9]. αὐτῇ [δὲ] 

Ν ’ / 

καὶ προσκαλεσάµεγος δύο 
ν - - » λα ο / οἱ» τινας τῶν μαθητών αὐτοῦ ὁ ἵ Ιωάνης έπεμψεν 

Ν ΔΝ 4 / / / Νὶ 5 ε ε / Ἀ 

προς τον Ἱκύριον λέγων, Συ εἰ ὁ ἐρχομενος, 
σ / ω / Ν Ν 

ἕ ἕτερον' προσδοκώμεν; ' παραγενόµενοι δὲ πρὸς 
αν ε -/ - Ὁ , / ε Ν 

αὐτον οἱ ἄνδρες Ἰ εἶπαν, ἵ Ἰωάνης ὁ βαπτιστῆς 
. / « - [ὸ / Ν α ες ε / 

απέσταλκεν ἡμᾶς πρὀς σε λέγων, Συ εἰ ὁ ἐρχόμενος, 
Α. 5 ο - σα 

η ἄλλον προσδοκώμεν; 

- 9 / / 
του περι παντων τουτων. 

2 / / ε 
3 ἐν ἰ ἐκείνη” ἵ τῇ ὥρᾳ ἐθε- 

ρ Ν ε Ν / Ν / Ν 

ῥράπευσεν πολλους ἄπο νοσων καὶ μαστίγων και 
/ ω - - » / 

πνευμάτων πονηρών, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο 

Ῥαπί δίοίογαπί, οἱ αἴέ, Δάπ]ος- 
6σΠ5, Εδὶ ἀῑσο, 81156, Ἐν 
ταβαος αἳ Γπιογαῦ ΠΙΟΥΠΙ5. εξ 
εοθρίς Ἰοᾳαῖ, οἱ ἀσαῖς Ἱλαπι 
πια] 8πᾳο.. | Λοσορίι αΠΙΟΠΙ 
ΟΠ1Π6Β. 0ΠΠΟΣ, οἱ πηαση]βοα από 
ἀθαπῃ ἀἰσσπίος απ]. ῥτορ]οία 
ΠΊΑΦΠΙΙ5 βγτοχῖί Ιπ ποῬί», ος 
απία ἀοιις γἰδαν]ς ρ]εῦοπα 5ιι- 
απη. 68, 10) Ἑϊς οχῖς Πο 
ΒΟΓΠΙΟ 1π. απίνογδαπηα Τα πσατη 
ἆο ϱο οἳ ΟΠΙΠΘΙΙ οἶτοα τοσῖο- 
ἨΘΠΗ. 

15 (50, 5.) Τε πππανοτιπέ Το- 
Ἠαππὶ ἀῑδοιρα] οἶπς5 ἆο οπιπ]- 
Ῥι5 15. 1 Έτ σοπνοσαγ]έ ἆπον 
ἆς ἀῑξοῖρα]ϊς βιῖς Τοµαηπες οἱ 
παϊςις αἲ ἀοπιίπαπη ἀἴσσῃς, Τα 
65 αι νοπίαταςδ 68, απ. απ 
εκροσίαππΙς» ο οππι απίοτα 
γοπῖσεοπί α απ υπ, ἀῑκε- 
ταπί, Τοµαππος Ὀαρθϊσία τηϊδίς 
πο αἲ {ο ἀἴσοῃδ, Τα ο5 απί 
ΘΠ{ΙΓΙ5 65, απ αΓΠάπι εχρεοία- 

πιιςὸ 3 Τπ Ἴρεα απίοπ Ἠοτα 
ουγαν1ς πηπ]ίος α. Ἰαπριογίῦιας 
οἱ ρ]αρῖδ ε ερἰθῖρας τησ]15, οὐ 
σαθοΙ5 τη] ἀοπανίς γίδατη. 
33 Τι τοδροπάεπς αἀῑκίι 115, 

Τ βλέπειν. 
Φ 5 - 

"καὶ ἀποκριθεὶς | εἶπεν αὐτοῖς, Πορευ- 

13.συν αυτῃ] οπι. Χ. 

15.και ιδων αυτην ὁ Κκυριος Ἀγτ.Ης]. | 

δων δε ὁ Τήσους Ὦ. Θγν.Ῥείέ. (Μοππρ.) 

(ὁ Τησους Ἠαδεπί εί 1. {; αἀάππι ἄοΠ. 

0.) Ἰ{δεα. εσπλαγχνισον Δ.) 

--- επ’ αυτῃ] επ᾽ αυτην ὮΧ. 69. ΚΟΓ. 

14. νεανισκε] δίς Ὦ. α.[]. 

-- σοι] συ 69. ἘαΗΛ. 

--- λεγω] αἀά, αναστας 69. 

15. ανεκαθισεν] εκαθισεν Ἑ. (-θησεν 69. 

ἘΜΛ.) 
--- εδωκεν] απεδωκεν Α. 58. οιΓ: | Οοπίσα, 

1οπ. 8068. 

16.παντας Ῥ.Μαι.Ὦδδ. 1. 60. ΒαΠΙΚ 

ΜΡΌΝΥΑ. | Γάπαντας ς. ΑΟΠΙ.Ξ. 
95, ΕΤ. 

---Ίγερθη ΑΒΟΙΩΞ. 1. 98. | εξηγερθη Ὦ. | 

1 εγήγερται σ. Ἡ. το]. (εγειγ. ΕΕΠ.) 

--- ὁ θεος] κυριος 1. Τ. | οπι. 69. 
--- αυτου] αά. εις αγαθον Χ. 69. ΜΛ. 

Τον. α.δ.ο-ει[]:ο.]..  ἉγτΗαΙ. Αππι, | 

Οοπίσα, το]. μας. { Ἀγτ.Ῥεί. τε]. 

Τωι. α”ν. Ματς, ἵν. 18. 

17. ὁ λογος] Ρο5ί οὗτος Ὦ. Υπ]. ὁ,γειῇ. 
(Θοπίτα, α.σι) 

-- περι αυτου] Ροδί περιχωρῳ 15. 88. 

Ἐ. ὐ.οις.. Ρι. (ροβί εἔηλθεν 8Υ2.Ρ5:.) 

--εν πασῃ ΑΡΗ. τε]. Ὑπ]σ.ο. αει/ 

[οπι. εν Β]μἨ. 1. Ἑ. ἄππ. Γιά. Του, 
ὖ,ο, 

18. οἷο η Ὦ. εν οἷς και μεχρι Ίωανου του 

βαπτιστου. (ἴπ απἴθας αἀπαπΠανοναπί 

αἆ ομαππε Ῥαρεδίατη 6.) 

18. απηγγειλαν] ανηγγειλαν ΔΓ. 

ΑΡΧΗ, (Ἰωανει ΒΜαἰ.) 

-νην Ἑ. | ΤΙωαννῃ 5. Ἡ. τε]. |αάς. 

περι αυτου 1. 69. 

--- αυτου] πάά. και 69. ο. (περι παν. 

τουτ. ΟΠ1. α.) 

-- και προσ.] Ρίαστη. ὁς Τ. ο. 
--- τινας ΑΒ]. το]. α.ο. Θγτ.Πς]. Αππη. 

| οπι,. Ὦ. μις. ὐ.οι[ ο... Ἀντ.Εει, 
Μοπιρῃ, οὐ. ἆδίπ, (οπι, δυο ο.) 

-- ὁ Τωαννης] οπι. Ὦ. ε. Μεπιρ]μ.ΜΡΒ, | 

οπι. ὁ αἩ. Ἱ. 

-- Ἰωαννει 

19. επεµψεν....λεγων] λεγει, πορευθεντες 

ειπατε αυτῳ Ὦ. ἀῑκιί οιπίος Πππήγ]ία 

4ἰοσπίος 6. |Ιεπεμψεν] επεµψον Δ. | 

π4ᾷ, αυτους . 

--- κυριον ΒΗΙ.Ξ. 53. 69. Απι, μα. α.ῇ:ᾳἳ. 
Άγπι. {ΡίΠ. (αάά. αυτου 69.) | ΊΤησουν 

ς. ΑΟ. τε]. Υπαἱσ.Οἰ. ὐ.οε/. Ἀγττ.Εξῖ. 

Πο]. Μεπιρμ. οι. 

--- ἑτερον ΒΒΙ.ΞΧ. 88. (ν]ά. Μαϊ, κ|. 8.) 
| Ίαλλον 5. ΑΓΔ. 1. τα]. Ογίᾳ(οπι. 
νογ. σοι. ϱ) Π. 4955. 4964, (ν]ά. νετ. 90.) 

90. οπη. Υοτ. Ἡ. Γωα. σ).1. (νῖᾶ, Οτίᾳ.) 

--- παραγ. δε] και παραγ. Ὦ. α-(ο.)ε. 

ΒΥτ.ΡΕί. 
--- προς αυτον] Ροδέ οἱ ανδρες Ὦ. 88. α. 

Ὀνν.Ηε]. [Ῥγτ.Ῥεί.] { 1 4ος πηῖκεγαε 

αἆ Ῥοπιίπιπα ο οδη 501.) 

90. ειπαν ΒΡ]ωΞ. | Τειπον 5. Α. τε]. 

-- απεσταλκεν] απεστειλεν Β. 

-- προς σε] οπι. 1. α. 

--- αλλον ΑΒΡΔ. τα]. (νιά. Οτἰᾳ. Π. 4955. 

4963, Ἠπιο απ νου. 19 ερεσίαί) | ἑτερον 

ΡΙΙΞΧ. 1. 98. (γιᾷ. Μαϊΐ, κὶ. 9.) 

9Ι. εκει Ῥ1.. 1. 69. ο. Μορ]. | Ταυ- 
τν 5. ΑΡΕΣ.. δΡαἱο. τε]. Ὑπ]ρ. α.δ.[: 
0-3. Θγτγ.Ρεί.δς Ηο]. ο. Αυτη. |/απάἀ. 

δε 5. ΑΡΕ.Ξ. τε]. αἱ. ε,/.οἱ--. Ἀγιτ. 

Ῥει.δ.Πε]. άοἱίἩ. Αππι, | οπι. ΒΙ/Ν. 1. 

88. 69. αὐ.οιβ.. Μεπιρῃ. (οἱ βαπανό 

πηπ]έος δίαξπα 011.) 

-- ὡρᾳ] ἧμερᾳ Τ.. 69. 

--- έθεραπευσεν ΥΝἱρ. σ.ε/ᾳ. | -πευεν 

Ὦ, α.ὐ,ῇβ. | αἀάᾷ. ὁ Τήσους Τ. 

--- και πνευµατων πονηρων] και πονη- 
ρων πνευµατων Ὦ. ο-ε. | οπι. Ῥ. 

--- τυφλοις πολλοις εχαρισατο] τυφλους 

εποιε (-ειΒ) Ὦ. ο. οπθοος τηπ]{ος [αοῖο- 

Ῥαΐ ο. 

--- βλεπει] Τριποπῃ. το ς.. 1.. 1. 38. Ἐν 

ΤΙΔ. | οπι. ΔΒΙΡΙΞΧΔ. 69. Ε4ΗΚΜΕ 

ΥΓ. 
99. αποκριθεις] Τα 4. ὁ Τήσους ασ. ΑΗΙ.. 

τε]. α,/. Ἀγτν.Ρ5ἱ.δΗσο]. ἀοἰΠ. «δι. | 

οπι. ΒΡΞ. μις. α.δ.οι[]-ο..ἰ. Μεπιρῃ. 

Ανπη. 
---ε αυτοις] αυτους Ἰ. 

15. απϊ οταξ 6ἱ. | 1. οἱ ἵπ οπαπεπα 6Ί. | 19. αἲὶ 
ἆοβαπα Οἷ. | 31. πια]{οΒ οατανῖς ο”. 
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ΑΒ ΡΠ[ΡΙ(Β). 
1ἘχΔ. 
1. 98. 69. 

ο ο 

ΤΕ 
9». [καὶ] κωφοὶ 

Πε 

υ Μα]. 411. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Δ 5 

θέντες ἀπαγγείλατε  ᾿Ἰωάνει, ἃ εἶδετε καὶ ἠκούσατε: 
[ὅ λ, Ν . αλ / ρν Ν ως 

ὅτι] τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
ο ο. 

λεπροὶ καθαρίζονταιἲ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγεί- 
ε) ν / / 

ῥρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται, "' καὶ µακάριός ἐστιν 
ὃ 3 ΔΝ - 

ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῃ ἐν ἐμοί. 
54 Ὁὶ ᾽Απελθόντων δὲ 

3/ / Ν Ν 

ἠρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 
: ἐξήλθατε’ εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάἄάλαμον 
ὑπὸ ἀνέμου σαλευόµενον; 3 ἀλλὰ τί Ἰ ἐξήλθατε” 

ἰδεῖν ; ἄνθρωπον ἐ ἐν μαλακοῖς ἡ ἵματίοις ἠμφιεσμένον» . 
ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξφ. παν τρυφῇ Απιάῤγαώμις 
ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. ὉὉ ἀλλὰ τί ' ἐξήλθατε” 

ἰδεῖν: προφήτην: ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ Ἱ περισσότε- 
αι ή Ε] ο Ἱ προφήτου. ” οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, 

ν δοὺ ! ἀποστέλλω τὸν ἀγγελόν µου πρὸ προσώ- 
3/ 

που σου, ὃς κατωσκευάσει τὴν ὁδό σου ἔμπροσθέν 
σου. ᾗὉ λέγω ὑμῶν, α... ἐν γεννητοῖς Ύγυναι- 

4 Ἴ » / : ε δὲ 

κὠν Ἠπροφήτης ωάνου |! οὐδείς ἐστιν ὁ δὲ 
μικρότερος ἐν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ 

. 3 / ας νά / 
τῶν ἀγγέλων Ἰ Ἰωάνου, 

3 / / 

ὄχλους περὶ ! Ἰωάνου, Τί 

ΥΠ. 25. 

Ῥππίας πιπ(]αίο Τομαππῖ 4παα 
γ]αἰκής οἱ απά1ςίῖς, απἷα οποςῖ 
γιάσηῖ, οἶαπά1 απηθι]αηέ, Ἱαρτο- 
εἰ πιππάαπίατ, δατάΙ ααϊαπε, 
πιοταῖ τοδιγσιπί, Ῥαπρογες 
εναπποΠσαπίαν: ᾗ οι θεα 
αδί αποπΊηπφιο ποἩ Γαογῖς 5οαπ- 
ἀα]ϊσαΐας ἵπ πιο. 

3 Έτ οιπῃ ἀῑςορεδῖεδοπέ πιπ ΕΙ 
Ἰο]αππ]5, οοερῖῦ ἀΐσσγε ἆο Το- 
Ἰαππα κ ἵατρας, Οαἷά οχὶσιῖς 
Ίῃ ἀεδεγίαπι γίάεγεζ Παγιαπά]- 
ἩΘΠΙ ΥθΠΙΟ ππονοτΙ ᾗὉ Βεά 
αι]ά οσ]ριῖς νιάτα» Ἠοπιίποπι 
πιο] μις γορϊπιοπ{ἶς Ἱπάπατη 
εσσο απἵ 1π νοδίο Ῥγοίῖοδα δαηέ 
εί ἀα]ιοῖῖς, ἴπ ἀοπῖρις τορατη 
απηῖ, 3 Θοᾷ αιιά οκ]ξῆς νἱ- 
ἀειαοῦ Ῥτορ]λείαπα  πθῖατιο ἀῑσο 
νοβῖς, αἱ Ῥίαδ απαπη Ῥγορ]οίαπι. 
3 (0,3. Ἠϊο αεί 4 4πο δοτίρ- 
{παπα οδί, Ίδοσο πηίο απΠβο]ιπα 
ΠΘΙΤΏ απο [ποῖοπι ἵπαπι, απά 
Ῥγαποραγαδῖέ γίαπη ἵπαπῃ απῖε το. 
38 (1,59) Ώ]σο επΊπα νοβῖδ, ΠΠαΙΟΥ 
ΙπίοΥ παίος πηπ]ίογατη Ῥχορῃεία, 
Ίομαηπο Ῥαριϊσία ΠΕΙΠΙΟ εδ; 
οτί απίοπα παίπος ο8ὺ ἵπ ΤεσΠοΟ 

39. απαγγειλατε ΟΥγἱφ. 1. 5145, | ειπατε Ὦ. 

--- Ίωανει (Α)Β311.Μαἰ(1.) | ΤΤωαννῃ 

ασ. (Ρ)ΒΞΧ. τε]. (-νην Ὦ.) 

--- ἆ ειδετε και ηκουσατε «Απ. α.δ.οι} σα]. 

1]. (ᾳππθ απ ϊεμς οἱ γ]ά]ςῆς Ὑπ]ς. Οἶ. 

ἵ- -Έπιι) (Ονίϱ. ΠΠ. ὁσα.) | ἆ ειδον 
ὕμων οἱ οφθαλμοι και ἆ ηκουσαν ὑμων 

τα ωτα Ἠ. ο. | ἆ ακουετε και βλεπετε 69. 
--- ειδετε] ιδατε Δ. 

--- και ηκουσατε]] οπι. Χ.|Οοπίσα, Ογίᾳ. 1, 
--- ὅτι ΑΡΗ. τε]. γπ]ς. ε,/:σἳ. Ἀγιτ.Ῥεί. 

δε Πε]. τε]. | οπι. ΒΙ/Ξ Χ. 1. 69. α.δ.οιβ).. 
Ογίᾳ. ΠΠ. (νιᾶ. Μαιί, κἰ. 6.) 

-- Χωλοι περιπατουσιν] οπι. 5. 

---- χωλοι] Ῥτασπι. και 69. ο. ΒΥτγ.Ρ5ἱ.δς 

Ἠσ]. Αππι | πιος “οἳ Ἱεργοβί”΄ ε, Άγ}. 

Ῥεί. (ποπ Ἠσ].) 

-- κωφοι] ῬΙΑοτη. και Ῥ)δμευίᾶ, 69. Ἐ 

ΤΛ. ΘΥΤ.ΡΕί. ΑππιιΜΘΡ. 491. (νιᾶ. 

Μα.) | οπι. ΑΤΞΧΔ2.1. 98. τε]. Τμ411. 
Βγτ.ΗεΙ. τε]. 

---Ψεκροι εγειρονται] οτη. Ν., | Ῥγαστη. και 

ΒΥγ.Ῥεί. ΙΙ. (απίο κωφοι ακου. 6.) 

--- πτωχοι] Ῥτασπι. και Χ. 1. 88. 69. Ε. 
ο. Ἁντ.Ῥοί. «101. (νἷᾶ, Μαι.) 

95.εαν] αν Τ. 

324. αγγελων Ππίί. Ἀγτ.Ηε]ιπιρ. Μοπιρι. 

Κοΐᾖ. ΑππιιΖοµ. «ῆ. |. µαθητων Χ. 
1. ΕΜπιρ. Με. τηῦτ. ΥΙΥ.Ρεί,δΗςο].ἰκε. 
Ατπι,[ σα, (Η. 98.) 
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(ακουώσιν 69.) 

94. ηρξατο] ηρξαντο Ἰ5ὶο. 

--- προς τους οχλους ΑΒΙ.Ξ. τε]. (5πρτα 
Ἠίπταπα Χ.) [τοις οχλοις ΏΔΕΕΑΗΥ 

ΤΛ. Μεπιρῃ. (νά. Μαΐϊ, πΙ.7.) τους] 

οπι. Ἠ 

--- πέρι Ἰωαν.] ῃοδί λεγειν Ὦ. πι. αι. 

Μεπιρῃ. (2911) | απίε Ψα]ϱ. 1. | τεο. 

ὐ.οιε,[]-ο]. 
-- εξηλθατε ΑΒΡΙ,Ξ. 69. | εἔηλθετε 1. 

Ἰ. |  εξεληλυθατε 5. ΧΔ. 55. Μ. τε]. 
(Ονίᾳ. 1. 412., ὁ Μαϊ.) 

--- εις τ. ερηµ..... εξηλθατε (5. εξεληλυ- 

θατε) νετ. 90] οπι. α. 
-- σαλευοµεν Β3Π. 

95. εζἕηλθατε ΑΒΡΤ,Ξ. 93 δίο. 69. |εἔήλθετε 

1. ΚΜ αἰο, | Τεξεληλυθατε ς. ΔΕ. τε]. 

-- ὑπαρχοντες] διαγοντες Ὦπ. ἵον. 
955. εαπί Ὑπ]ρ. ὐ.οι. βαροταδιπάαπὲ 

α.[. Ἰοπ. και εν τρυφῃ ὑπαρχοντες 
ο... Ἀγτ.Ηϊον. «11. 18. 

326. εξηλθατε ΒΡΙΙΞ. 69. | εξηλθετε 1. | 

άεξεληλυθατε 5. ΑΧΔ. 98. το]. (Οἱ. 

ΠΠ], 4Τ2., Μαί{. πὶ ν1ὰ,) 

-- ναι] και Ἡ. Ογίᾳ. ΠΠ. 

--- προφητου] πάά. ὅτι ουδεις µειζων εν 

γεννητοις γυναικων προφητης Ίωανου 
του βαπτιστου Ὦ. οπάσπι στο Ροδί 

ὑμιν α. (νᾶ. Υετ. 98.) 

37. οὗτος] αά. γαρ 1. 98. 69. Ὁ. ει, 

Μοπιρῃ. Ἠ.δς8. Αντι, 

-- δου] Ταᾶά. εγω 5. ΑΧΔ. 58, τε]. 

Ἀγττ.Ῥε{.δ Ἠσ]. ἄοἴμ. «01. Τετ. αν. 

Ματο, ἵν. 18εά. | οπι. ΒΕΙ.Ξ. 1. Υπ]ς. 

α.δ.οιει{ιῇ-αἳ.ἶ. Μεπιρα. Διπι. νά. Οτίᾳ. 
11, 694, (2 Μαν]. 5.) παβὶ εγω Ἱαρίί 

Ίπ Ἠρτῖς οζ1δῖς 5οᾷ οπι. ἵπ ΜΒ, 

97. προ προσωπου σου] οπι. Ἐ 
Ῥα;. Τετ. 

--- την ὁδον] τον ὁδον Ὦ. 

-- σου 95. οπι. Χ. 
-- έμπροσθεν σου γΙά. ΟΥΙᾳ. Πῖ. | οπι. Ὦ. 

αι. Τετί. ποπ Ἠαθεί. (νά. Ματ. 1. 5.) 

98.λεγω] Ταζ4. γαρ 5. ΔΔ. 1. τε]. Υα]ρ. 

1}. Ἀγτ.Ηο]. οίἩ. | λεγω δε Ὦ. 69. α.ὖ. 

ο.ει[]-6).1. |. αμην λεγω ΤΝ. Ἀγτ.ΗΙοτ, 
Ανπῃ. «441. (νά. Μαις, πὶ. 11.) | λεγω 

ἑαπίιπι 5. 98. Ἀντ.βεί, Μεπιρῃ, 

- ὑμιν] αἀά. ὅτι Ὦ. 

--- µειζων....ουδεις εστιν Οἶοπι. 119. ΟΥἱᾳ. 

Π, 4954, Ἱν. 1993, 9190, (Τεν! αἂν. Ματς, 

Ίν.18.) | οπι. Ὦ. (νῖὰ.νον. 26 αρὶ Τεγο 

θα οτη Ἰαῦεί.) 

--- προφητης Δ(Ώ η νου. 96)Δ. τε]. Υπα]ς. 

/αἱ. γεν (Ῥει.)δΗο] κι. ἀοἴµ. Αππῃ, 

(στά, Οἶσπι. 119.) | οπι. ΒΙΞΝ.1. 85. Ι. 

Μ. α.ὐ.ο.ε,[)-ί. Ἀγτ.Ηο]ιπις. ΒΥτ.ΗΙοΓ, 
Μεπιρῃ. «ἄδιμ. Ονίᾳ. Π. 4953, 1ν. 1995, 

9190, Τετί. (νιᾶ. Μαιε, κ. 11.) 

-- Ἰωαν.] Γαάά. του βαπτιστου ασ. Α(Ώ 

Ιοπι. σου. 

25, τεπιπαίο Οἵ. | αιαϊκς οἱ νΙαϊςῖς 6ἵ. | 
324. ἆο ἆφοαππο ἀἱσοτο Οἵ. | νοπίο αρἰξαίατα στ. 



μ... 

ΠΠ. 96. 
Ῥα]ς. α. 0.ο. οβ 
Βσττ.[61Ρ.Η. ι 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
8] ος .ν ε ΔΝ . / 9 ε - 

και πας ο λαος ακουσας και οι τελώναι ἐστιν. 
/ Ν / / Ν / 

ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες το βάπτισμα 
ε μ ο) ε Ν Ἀ 

οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ την 
Ν . . Γ ’ Γ ᾳ Ν Ν 

βουλην τοῦ θΘεου ἠθέτησαν εἰς ἑαυτους µη βαπτισ- 

κ - , Ν , - 
5ο Ὁ ΤΙ Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς 

ο / ας 99 ο / 
γενεᾶς ταύτης; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; Ι'' ὃμοιοί εἰσιν 

- α / Ν ον 

ὁπαιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις καὶ προσφωνού- 
/ / ἓ - Ν 

σιν ἀλλήλοις ἆ λέγοντε, Ἠὐλήσαμεν ἡμῖν, καὶ 
/ 

οὐκ ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν | καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 
ο 5 { Ν ο. / / ε Ν ῤ 4» 

ἐλήλυθεν γὰρ Ἰ Ἰωάνης ὁ βαπτιστης µῆτε ' έσθων 

Μεπιρη. 
6οίμ. Ατπι. 41. Ἡ - 

Ε Ἰωάνου. Ὁ 

θέντες ὑπ αὐτοῦ. 
ογ 
ε 

δῬ 

δ αυγ,οέ. 
5/ / ϕ / τς / 5 // Ν / / 
ἄρτον μήτε Ἰ πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, Δαιμόονιον 

ἀᾳῖ, πιαῖος ασε 11ο. 3 3,10} Τε 
οπιπῖ5 Ῥορι]α5 απά]σις εί ρα- 
Ἠσαπῖ Ππββοανεταπί ἆθαπι, 
Ῥαριίσαιι Ῥαρίίαπιο Το]απηῖς: 
50 Ῥ]ατῖκασϊ απίεπι δἱ Ἱερίς Ῥθ- 
1] οοηβί]απα ἀαῖ 6ΡΓοΥογιιπί 1π. 
5οπιοί 1Ρ505, ποπ Ῥαρίίζαα αἳ 
6ο. 

3: (3, 5.) Οπῖ ειπο κἰπιῖ]ος 
ἀϊσατι Ποπηῖπες ρεπεταιίοπί5 
Ἠπϊας, ο οπΙ βἴπι]ες επί 2 
35 Ίπη]]ος βιιπῖ ριοτίς ϱοοηί]- 
Ῥι5 ἵπ {οτο οἱ Ἰοᾳπεπίίθις αά 
Ἰπγῖσεπι οἱ ἀἴσσπιῖδας, Οαπία- 
νΊπιαβ γοῬῖς Μδ]ς οἱ ποη κα]- 
{πδς, ἸαπιοπίανΙπιας οἳ ΠΟΠ 
Ῥ]ογαςῖ. 3 Ὑοπίς οπῖπι Το- 
Ἠαηππες Ῥαριςία πεφο τηππάτ- 
63Ἠ5 Ῥαποπι ποαιιο Ῥίρεπς ν- 

3/ 

εχει. 

/ -. {4 ὃν 

πόὀτης, Ἰ φίλος τελωνώῶν καὶ ἁμαρτωλών. 
95. τῶν τέκν. αὐτ. 

πάντων. / 
ἱ 1 το) 5. 

ΚΑ΄ οἳὃ 
α 

1η τογ.26)Χ(Δ). 98. τα]. Τμαέ. Ἀντν. 

Ῥεί,δ:Ηε]. ἀοίμ. 31. Οτίσ. Π. ἵν. 8190, 

(νι. Μαι, κ. Τ1.) (οπι. του Δ.) | οπι. Β. 

115. 1. Ἀγτ.Ῥει.ΜΕΒ. Ἀγτ.ΗΙογ, Μοπιρ].. 

Άππι, Ονίᾳ. ἵν. 1923. 

98. ουδεις εστιν] οπι. Μ. | Οοπαα, Ονί0. 

Τν. δἱς. 

ὁ δε] ὁτι ὁ Ὦ. ὐ. 

--- µικροτερος] αἀά. αυτου Ὦ. 

--- θεου] αάά. µου 69. 

99. λαος] οχλος Μ. 

ακουσας] ακουσαντες Μ(ροςί και οἱ 

τελ.) (α.ε. «Έιπ. ἠίοι) 

--- Εδικαιωσαν ἜἘις.ΙπΤαιςο. 167. | -σαι 3. 

--- βαπτισθεντες] πάά. εις 1. 

80. οἱ νομ.] οτη. οἱ Ὦ. 

-- εις ἑαυτους] οτα. Ὦ. «ἄδε]ι. 

-- ὑπ αυτου] οπι. α.ὐ.ο.ειῇ. | Οοπίσα, 
γαρ. ο:. 

81. αἲ ΠΠίξ.] Τειπεν δε ὁ κυριος ς. Μτης. 

(11) Υι]σ.οἰ. αἱ. | οπι. ΑΒΡΙ,ΧΔ. 

1. 9ὺ. 69. ἘΕΥΕΙΕΠΚΜΡΌΥΤΓΑ. 

Απι. Εμῑά. Τον. α.δ.ο.ει[]σ”.]. Άγττ.Ε εῦ. 
ΗΕ]. Μεπιρη. οἱ. Αιπι, Αι. | 

(ουκετι εκεινοις ελεγετο, αλλα τοις µα- 

θηταις 5.) 

--- ουν] οτι. Ἐ Ἠ/ίκί. 

--- τινι 25.] τινες Ἡ. 

39. παιδιοις] Ῥταεπι. τοις 3. 

--- αγορᾳ] Ῥταεπι. τῇ Ὦ. | αγοραις Δ. 
Ἐ ιο. 

ο) ελ - / 3 
33 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ 

/ Ν / ” Ν 3ῇ ο ΔΝ ῳ 
πίνων, καὶ λέγετε, 1δου ἄνθρωπος φάγος καὶ οἴνο- 

. / ε Φ ” ΔΝ ϕ ΄ - 4 . 

ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἄπο Ἰ πάντων τῶν τέκνων αὖ- 
αν / 

να. 5 .) ’ Ν - / α 

66 ὃὃ Ἠρώτα δέ τις; αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα 
/ ι) 3 . Ν . ΔΝ . ὃν Ν 5 ιά - 

Φάγη µετ αὐτοῦ: καὶ εἰσελθων εἰς ἶ τον οἶκον τοῦ 

Πτα, οἱ ἀῑσῖΙς, Ὦπειποπίαπα 
Ἠαβοίι: 3 νοπῖι ΒΠαβ Ἰοπιϊηῖς 
πιαπάπσαης εἰ Ῥἱρ6πς, οί ἀῑοῖεῖς, 
Έσσο Ἠοππο ἀεγογαίογ εἰ Ῥίρεπβ 

5 ν΄. γίπατη, απηίοας Ῥαβ]σαποΓατη 
Κάί οἱ ρουσπίοσαπι. ὃ ΕΕ Πρῖβ- 

σαΐα ορί 5αρῖεπίῖα αἲ. οπιπῖρις 
Ες 515, 

36 (Τ4,19) Ἠοραβαί απέοτη Πατη 
απ{ἁάαπι ἆο Ἐματίσαοίς αἱ π]ατ- 
ἀπσατεί οτΏ 1]]ο: δε Ιπρτερες 

---λεγοντες Ώ(γ.Τ.. 69. α.ὐ.ο.[)-1. Μεπαρῃ. 

λεγοντα οἷοξ. | Ίκαι λεγουσιν 5. ΔΕ 

Χ. 58. τε]. Ὑαἲς. ()οἳ. Ἀγιτ.Ρεί.δεΗς]. 
(οπι. και ο.) τι. Μαιΐ. καὶ. 17 (εἰ τες. 

11). | ἆ λεγει Ἑ. 1. | οἱ λεγουσιν Λ. 

99. ορχησ. ΤΝ. 69. 

--- εθρηνησαμεν] αᾶ. Τὑμιν σ. ΔΕ. τε]. 
α.ὐῇ. Ἀγττ.Ῥεί.δΗε]. 6οἱμ. 91. | 

οπι. Β.Μαἰ.1.5. Υα1ς. ο.εφ..Ι. Μεπιρῃ. 

ΑΙΠΙ. 

---- εκλαυσατε] -σετε Ἑ. | εκοψασθε 69. 

Μπι. ΜΗ. γη. 
88. γαρ] οτι. Ἐ Ἠ/έ8ί. α.ο. Αππι. Οτίᾳ. ἵν. 

190ύ(1Π βε116). 

-- µητε 15. Οτίᾳ. ἵν. 1908, | µη Β. 
--- εσθ. αρτον Β],Ξ. Υιἱς. Γ. Ἀντ. 

Ῥει. Μεπιρῃ. |. Ταρτον εσθιων τς. 

ΑΡ. 98. τε]. Ἀγτ.Ηε]. (οίμ. |οπι. 

αρτον Ὦ. 1. 69. α.ὗο.ει[β.. Ατπι | 
21. Οτίᾳ. ἵν. (Ές. Τ.Ε. 4904. Μαϊ{) 

(οπι. 5ειι απο εσθ. Ὀγτ.οτ.) νιᾶ. Μαι. 

κἰ,18. |εσθων ΒΕ. | Τεσθων 5. ΔΑ 

ΕΤΙΙ.Ξ. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 
--- πινων οινον Β. ΒΙή.Μαι.Τ,Ξ. Νας. 

οἱ Ἁγτ.ρει. Μεπιρῃ. | Τοινον πινων 
5. ΑΡ. 58. τε]. Ἀγτ.Ης]. άοἴἩ. | οπι. 

οινον Ὦ. 1. 69. α.ὐ.οιεβ-ῖ. Ἀγτ.οτί. 
Άτπι, 401. Ονίφ.ἵν. (γιά. Μαίτ) (οινον 

πιων ΔΑ.) 

--- λεγετε Ογίᾳ.ῖν. Ές. Τ.Ε. 4504, | λε- 
γουσι Λ. (νι. Μαϊ. κἰ. 18.) 

Γ 94. εληλυθεν] ηλθεν Χ. (ιά. Μαϊς, πῖ. 

19.) 
--- εσθιων] εσθων Τ. 
--τδου Οἶεπ. 186(2 Μαϊε.) | οπη. 69. 

--- ανθρωπος] δαιμονιον εχει και ανθρω- 

ποος εστι 69. 

--- φιλος απίετελωνων ΑΒΡΡΙ,ΞΔ. 1. 98. 

6ϱ. ΕάΚΜΡΌΥΓΑΛ. Υι]ςδ. α.σιειι[]- 
οἱ |. ἀροςς ς. ΧΗ. (0.) επι 186 

(2 Μαϊ{.) 

85. εδικ.] δικ. Ὦ3 ΠΙι(5]. ηΤαὖ.) 
--- παντων] ἈΠί των τεκνων ὮἙ. 69. 

Τιαίς. 8γτ.Ρεί, | Γροδί αυτης 5. ΑΕΞ. 

39. το]. Ἀγτ.Ηε]. οιμ. Μεπιρῃ. (ἁ- 

παντων Τ.) | οπι. ΏΙ,Χ. 1. Ε Ἠ/ιςι. Μ. 

Ἁγτ.Οχί. Αππ. Ίγεπ. 40. (νῖά. Μαϊί, κὶ. 

19.) 
86. ηρωτα Υι]ς. Ἀγτ.Ης]. | Ίρωτησεν Ὦ. 

α.ὐ.ο.ε[]-α'. Ἀντ.5ι. (Βϊ νεπῖς Έμα- 

τῖκασις πας τοσαΏ5 εππι ΒΥτ.ΟΣΙ.) 

--- αυτον] απίο τις Ὦ. 1. Ὑπμ]ς. α.δ.ο.ε. 

Ρ:α. Θγντ.Ῥεί,δ.Ης]. 6οἵ]. | Ῥοξί των 

φαρισαιων 35. 

-- των φαρισαιων] των Ἰουδαιων Υ. | 

αάᾷ. τον Ίήησουν 4Η. 

---τον οικοΥ ΒΓΤ/Ξ. 58. 69. | την οικον Ἱ. 

ΙΓ ά την οικιαν 5. ΑΕ. τε]. 

81. αὖ ὑπ. ΑΙξ ααξεπα ἀοπαῖπιας 6. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΥΠ. οπ. 
ΑΕ Ῥ. Π ς ν Ν ω 5 ς αρδ.. ο 
πα. Φαρισαίου ἑ κατεκλίθη . " καὶ ἰδοὺ γυνη Σῆτις ἦν ἄοπιππαη Ῥματίσασϊ ἀῑκοαΌαϊτ, ο οι ον : ῤφιώς ο. . 3 πρ Ἡ - ο. ,. Ἡ Έτ οσσο πιπ]ῖου ᾳππε εγαί 1π 

ΙΕΙΗΚΜΕῦΤΥΓ εν τη πολει αµαρτωλος, και επιγνουνσα οτι "κατα οἰνῖιπίο ρεσσα(τῖκ, πι οορπονίέ 
σα {ο ας κ), α ως / ἑλρ.. αποὰ αοοιθῖε ἵπ ἆοπιο Ῥ]ιατ- 

ςτ κειται εν Τη ας σα Φαρισαίου, ε ομμας αλα ειοῖ, αἰω]ε αἱαὐασσαπι πῃ- 

ΤΈ βαστρον µύρου Ὁὃ καὶ στᾶσα }ὶ ὀπίσω παρὰ τοὺς Εοπ Ἡ εἳ κίαπς χοῖτο βεοις 
Ἕ . : -- 2 . ;, Ῥεᾷες εἴας ]αογ]πηίς εοερῖ α]- 

ποδας αυτου κλαίουσα, τοις δάκρυσιν ἠρξατο βρε- 6ατο Ῥεάος αἷις εί επρί]]ής 
ν / ος Ν - ν α .. οπρ]ς εαἲ {ογσοραί, ο οξου]α- 

χειν τους ποδας αυτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κε ος Ἡ ρα σα ο ποσα 
ο αι ο . / ν " ΄πρρ Ἀησουαη.  ὮἩ Υἱάεπς αιῖοπΙ 
ο. ἐξέμασσεν, ιν πο καν πόδας οσασμο Ῥματίκασι5 απῖ γοσανογαί ΘΙΙΤΠ. 
καὶ ὔλειφεν τῷ μύρῳ. ἴδων δὲ ὁὃ Φαρισαῖος ο. αἲϊ Ἱπίγα 5ε ἀἴσσπς, Η]ο 5ἱ εσδεῖ 

ς Ῥτορλοία, 5ογοί πΊαπε απο εξ 
ςἘ καλέσας ος εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν πα]ίς πηπ]]ογ οςθοῖ 011άΘ {απαῖέ 
50. Γὸ] προφ. εµπι, απῖα Ῥοσσαίτίκ οί. Ὁ 
δττ προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ τις γεβροπάσης Ίοδεας ἀῑκίι αἆ Ἱ]- 

ἅπτεται αὐτοῦ, ὕτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 
θεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σίμων, ἔχω σοί τι ἄϊο. 

ὁ δέ, ' Διδάσκαλε, εἰπέ, φησί. 

ἦσαν δανειστῇ τινι: ὁ εἷς ὤφειλεν Ῥεπίίρας 15 ππἀε τεάάστεπῖ, 

ιο 

Γχρεοφειλέται” 
δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. 

ἐχόντων ἵ 
45. τίς οὖν [αὐ- 

τῶν] 

56. κατεκλιθη ΒΡΙΞΧ. 1. 98. | Τανεκλιθη 

5. ΑΡ. τε]. 

37. 15ου] οπι. Ὦψτ.Ῥεέ. Αιπι. 24Η. [γτ. 

Οµὲ. οἳ οππι αοοπρι]ςςδς πηπ]ος ππα 

Ῥθοσαίσῖς Εξ 1π Ἡ]]α αγθο.] 

-- ἥτις ην Ροδί γυνη ΒΙ.Ξ. 1. (69.τιςην) 

γπ]ρ. οι]. (Ἀγιτ.Οτι,δεῬει.) Μοπιρῃ. 

Ατπι. | Τροεί εν τῷ πολει 5. ΑΡΧΔ. 
95. τε]. α.δ.ε. Ἀγτ.Ης]. (οἱἩ. | οπι. Τ. 

11. 

-- ἁμαρτωλος] απίο εν τῃ πολει 1. Βντ. 

Οτε,δεῬει. 01. 
-- και ΔΠία6 επιγνουσα ΑΒΕΧΔ. 69. ΕΜ 

ΒΥ. Ἀγιγ.Ῥε.δΗα]. Μεπιρῃ, οἴ], | 
Ἀοπῃ, ς. Τ],Σ. 1. 95. τα]. Τμας. 8γτ.Οτί, 

Άτπῃ, «ἆΡί1. 

--- επιγνουσα] γνουσα Ὦ. 

-- κατακειται ΑΒ(Τ))Ι,ἘΧΔ. 98. Λ. (ροεε 

Φαρισαιου Ὦ. ο. Ἀγντ.οτί,δεῬει.δ Ης]. 
{ Οοπίτα, Ογίᾳ. Ππἱ. ἵν. 5175.) |. φανα- 
κειται 5. Ἐδ. τε]. 

-- κοµισασ κο Δ. 

-- αλαβαστρον] ῬΥασπι. το Ἐ. | Ροβί µυ- 

ρου Ὦ. | Οοπίπα, Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. 

98. ὀπισω απίε παρα τους ποδας αυτου 

ΒΡΙ,ΧΔ. 1. 55 Ὑπ]ς. α.δ.ο.ϱ,ᾳ!. γι. 

ΟτιιδεῬει. Μοππρῃ,. Ανπι. Αι. Οτίᾳ. 

1πί ἵν. 5175. | Τροεί ς. ΑΡ. 69. ντ. 
ο]. (οι. 

-- αυτου Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. | τοῦ τοῦ εἰς Μ. 
Γ του Τήησου ΑΙ. Ἁγν.Ης]. 

--- Κλαιουσα ΟΥίᾳ. Ιπί ἵν. | οπι. Ε. Υα]ς. 
2.41..(αἳ ντὰ,)Ι, 
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τίς οὖν αὐτῶν Ἱ, πλεῖον ἡ 

/“ 

ἀγαπήσει αὐτόν' 5 

Ά8.τοις δακρυσιν Ῥοδί Κκλαιουσα ΒΡΙ.. 

88. Ὑπ]α. α.δ.ο.(ε.}/ αἱ. Ἀγτ.Οχι. Ατπη. 
Οτίᾳ. Ιπί. ἵν. | Τροςί τγ. ποδας αυτου 55. 
5. ΑΡΣΔ. 1. τε]. Βγγ.ΗεΙ. Μεπιρῃ. 

αοϊμ. «Αι. [Ῥυτ.Ῥοι.] Ἰτ. ποδ. αυτ. 

95.] οπι. α. 

--- πρξατο βρεχειν Υαἱς. {. Ἀγιτ.βεί.δε 
Ἠα]. Μοπιρη. Αυτη. | εβρεξε Ὦ. α.ὐ.(ο.) 

ε[/α'. Ἀντ.οτι, ἆΠ. Οτίᾳ. Ιπί.1ν. 

--- ταις] τοις Δ. 

--- εζξεμασσεν ΒΕ(Δ). 1. (69.) τα]. Υπ]ς. 

α.δ.οι.. ντι Οτι δῬεί.δ.Ηε]. ΟΡίᾳ. Ίπι. 
Ίν. (-μασεν Δ. 69. ΕΧΗ3.) | εξεμαξεν Δ 

Ι.Χ. 88. Μεπιρῃ. (ν1ᾶ, νογ. 44. αἱ 7ο]. 

κ. 9.) [ε.] 

ο ο μυρῳ] τον µυρον 693. (οου.!.) 

39. ὁ καλεσας αυτον ΟΥ)ἱᾳ. Ππί. ἵν. 5175, | 

παρ᾽ ᾧ κατεκειτο Ὦ. ε. | οπι. ΒΥΓ.ΗΙΟΥ. 

-- λεγων] οπι. ὮΧ. 69. ο. Ἀγτ.Ηο].ικέ. 
Αππ. Ογίᾳ. Ππί. ἵν. |. Όοπία, ΑΒΡ. 

το]. ΥΥ. 

-- ει] οπ. 6Η 1τή. 

-- προφητης] Ῥτασπι. ὁ Ῥ.Μαἰ.Ξ. | Οοπ- 
ίνα, ΑΏΡΙ,. τε]. 

- αν] οπι. 69. 

--- ποταπη Ο;ἱᾳ. Η. 99505, | ποδαπη 3. 

- ἧτις ἅπτεται] ἡ ἅπτομενη Ὀ αρ. 

Ονίᾳ. ΠΠ. 

40. ειπεν προς αυτον] προς αυτον ειπεν 

98. | ἀῑκιί αἱ ἆοσας Ἀντ.Οτί. | ειπεν αυ- 
τῳ Χ- { ἀῑκιέ πα Ῥείσαπα ΓΑ. ἀοὔ]. | αἆ 

Ῥείτιπῃ ἀῑχ]ί 11 6. | ειπεν απίε ὁ Τησ.Ἐ. 

--- ειπε] ειπον Τ. 

/ 

ος Δυο Ῥεβρας 

40 καὶ άποκρι- Ίαπῃ, ΒΙποΠ, Ἠπθσο Εδί αἰἰηιῖᾶ 
ἀϊοσια. Αἱ Ί]]ο αἲι, Μασίριος, 

3 Ὥπο ἀοβίτογος εγαπ 
ομἰά τη Παεποταίογῖ, πΠ]ς ἆθ- 

ἀσοπατίο «πππεπίος, 
Αἴῑας απἰπαπασίπία: 35 ποη Ἠδ- 

ἀοπανῖί πιτίδαπθ, 
επη Ῥ]ας5 ἀῑΙροι 2 

Ωμπῖς ογσο 
16 Ἡρεροῃ- Ὅ μὴ 

ως ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 
ἄπο- 

40. φησιν Ροβί ειπε ΒΙΠΙ/Ξ. 1. | Ίφησιν 

Ῥο5ίέ ὁ δε 5. ῬΧ. 88. 69. τε]. Ταζ. 

Βγτ,Ησ]. ο{Π. (ἀῑκῖὲ εἰ, Ὠ]ο, ππασ]ςίος, 

Ἀντγ.Οτέ,δε ει. Ἱππρτ. 1ρ5ο απίεπα ἀῑκις 

εἵ, Ὠϊς πιαρ. ἈΥτ.Ρεί.Μ55,) | εῴη Ροςύ 

ὁ δε ΑΤΏ. Μεπιρῃ. δι. ΓΑτπι] 

41. αὖ Ππῖτ.] ρῖπε αὖά. ΑΒΙΡΙ/ΞΔ. 1. 88. 

69. το]. Ὑ α1ς. α. | αἀά. ὁ δε ειπεν Ὦ. Ἀντ. 

Ἠσ]ιηπρ. Μεπιρμ. Θομν. (11. αἀᾶ. 

αἶ,”) οἱ ἀῑσιε Αππι. Ὠϊοῖί εἳ Ἀγτ.Ηε]. 

ἐκ 1 αἀᾶ. ὁ δε Ίησους ειπεν Χ. (4) 

ἀῑκῖι εισο σσις ύ.ο.. οἱ Ίθσις αἲἲ ο. 
Ῥϊκιι αἳ οεδις Ἀντγ.ογί.δεῬεί. | το- 
ΕΡΟΠάΕΠ5 1οδιις ἀῑχίτ αἱ ΜΠεπιρι. Ἡ. 

--- χρεοφ. ΑΡΙΠΙ.ΓΙΙΡΙΗ(ο εοιΥ. )ΞΔΧ. 38. 

ΒΕἄΗΚΜΥΓΑ. | Τχρεωφ. 5. Β.Μαι. 
13.15. 69. Ὦ). ανθρωπῳ δανειστψ χρεωφ. 

ησαν δυο (οπη. 56η. ὁ.) Ογίᾳ. Πῖ, 995835. 
-- οφειλεν 1,. 69. 

---πεντηκοντα] Ῥτασπι. δηναρια Ὦ. 69. 

α.ο. Βψττ.Οχί,δεῬει. |. Οοπίτα, Ορίᾳ. ΠΠ. 
δἱ5. Οτίᾳ. Ιπί. Π. 3685. ΠΠ. 9760, ἵν. 593. 

49. εχοντων] Τα0ά. δε ς. ΑΙΙΧ. τε]. 0. 

(ο.)(ε.}/ ο... Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. «οιμ. 

Άτπι. «481. (ει ουπη” οἷς, Θγγ.Οτε, 

οι”. Βντ.βει) | οπι. ΒΡΓΡΙΙΞ. Υμ]ρ. 

α.ἰ. Οτίᾳ. ΠΠ. 99583, Ονίᾳ. Ιπί. Π. 8680. 
--- αυτων 30. ΑΒΡΙ.Ξ. τε]. ει. το]. Οτίᾳ. 

1πί. Π. [ οπι ΏΠ. 69. πρ. α.δ.ο,[:ᾳἳ. 
1. Αππι, ΙΗ. 

--- πλειον (πλεον Ῥ. | πλειονα Ἐ.)] 

8τ. αοσαῬιήςεες ΟἸ. |. 59, εδε πλ] ος ο. | 41. 
οἑ ας Οἵ. | 42. ἀῑαριι 6ἰ. 

,.ἷὐξὓμµυ... 



ΥΠ. 50. 
Τα]ρ. α. 0.ο. 
Βνττ. 0. Ρ. Ἡ. ] 

ΠΜεπιρῃ. Ῥ] η ρα δν ντ. ἐχαρίσατο. 

Βλέπεις .Ἡ τὴν γω 

θριξὶν | αὐτῆς ἐξέμαξεν. 

Ν / 

µου τους ποδας. 

“7 

{ 

ται, ὀλίγον ἀγαπᾶ. 

αἱ ἁμαρτία. Ὁ 

ππ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

κριθεὶς ! [ὸὁ] Σίμων εἶπεν, Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ» ̓ Ορθῶς έκρινας. 

καὶ στραφεὶν πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, 
εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν 

οἰκίαν, ὕδωρ ἵ µοι ἐπὶ ' πόδας’ οὐκ ἔδωκας' αὕτη δὲ 

τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν µου τοὺς πόδας, καὶ ταῖς 

3 φίλημά µοι οὐκ ἔδωκας" 
αὕτη δὲ ἀφ' ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά 

5 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν µου οὐκ 
ἠλειψαν" αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν ' τοὺς πόδας μου. 

οὗ χάριν», λέγω σου ἀφέωνται αἱ ο εσὰ αὐτῆς 
αφίε- 

35 εἶπεν δὲ αὐτῃ, Αφέωνταί σου 
καὶ ἠρξαντο οἱ συνανακείµενοι λέ- 

γειν ἐν ἑαυτοῖςἳ Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας 

αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ: ᾧ δὲ ὀλίγον Ἱ 

46ης Βίπιοπ αἀῑκίε  Αερίπιο 
απία 15 ουἳ ρίας ἀοπανίε Αι 
Ί]]ο ἀῑκῖίι αἱ, Ἠσοιο Ππάϊσαςια, 
34 Ἡς οοπνονδας αἆ πια]σγσπαι 
ἀῑκίι Ῥίποπί, Ψἱάσςβ Ἠαπο ππιι- 
Ἰετοπι  Ἱπωανῖ ἵπ ἀοπάπι 
ἑπατα, α4 παπά Ρο 1ρι8 πιο ΠΟΠ. 
ἀθάϊδιι: Ίαος απίοιη ]αστ]πηῖς 
ησανῖν Ῥεάεςδ πΠΠεοΒ οἳ οαρ{]]]5 
εις {ογβῖς, 35 0βοµ]άπα πα 
ποπ ἀαδϊδα: Ἰαθο απίετι εκ 
απο Ππίταν]ξ ποπ ορςδαν1έ ο5οἱ1- 
Ἰαχὶ Ῥεάθς Πιθο8. | Οἶεο «αρα 
πΙθΗπῃ ποἨ απχῖςί: Ἠαου ατι- 
[επ απροπ{ο πηχίξ Ρείε5 πΠΕΟΒ, 

/ 3Ἱ Ῥνοριεγ αιοᾶ, ἀῑσο ΕΡί, το- 
πηίαπθας οἱ. Ῥοσσαία πιπ]ία, 
αμοπίαα ἀῑεχῖς ππ]ζαπα: οαῖ 
Ἀπίοπα πηῖπας ἀἰπτατας, πΙΙπας 
ἀῑσι, ὃ Οικῖς απίοπη αἆ Ἱ]- 
Ίαπα, επ απίατ ΕΗδΙ Ροσσαία, 
35 Έτ εοεροταπί απὶ αἰπια]. ἆἱς- 
οππιεβαη6 ἀἴσενο Ἰπίγα ο, 
Ωπῖς ο5ί Πίο αππὶ οὔίαιη Ῥεσσαία, 
ἁπῖε ο 5 Ὀικίς αμίεπι αἆ 
ΤΙΠΠΕΓΕΠΗ, Εἶάςς ἴμα {ο 5αἱναπι 

3 / 

αφίησιν: ο 5 Ν λ Ν - ε η 

εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, Η πίστις 
, , , , 

σου σέσωκέν σε' πορεύου εἰς εἰρηνην. 

ΤΡταδΤΗ, ειπε 5. ΠΡΝ. 98. τε]. Ἀντ. 

Ἠσ]. οιμ. (εἶπε ΙΤ.) (επιπλιον Δ.) 

Γοιη. ΒΡΙω5. 1. Ἱμαμ. Ἀγοτ.Οτέ,δεῬεί, 
Μοπαρῃ. 31. (απίο τις ουν Αττη.) 

45. αυτον Ροδί αγαπησει ΒΙ/ΞΧ. 95. Ε. | 
Ταπίο 5. ΑΠΡΓΟΙο, το]. {. ἄοιμ. (αυ- 

των 69.) | απίε πλεον Ὦ. Υπ]ρ. α.ὐ.ο. 

ο). | οπι. Δ. 
48. αποκριθειο ὁ Σιμων ειπεν (Β)Ρ(13) 

Ἀ). γαρ. ὐ.οιε.ί. (Θγτ.Ῥευ.) Μεπιρῃ, 

(Εή.) (οπι. ὁ Β.Μαἰ ΤΞΤΕ.) | Ταἀᾷ. δε 
Ἀπίο ὁ Σιµ. 5. ΑΕΙΑ. 88. τε]. αι]. 

Ῥγτ.Ησο]. (οΐμ. (αποά οπηέαπὲ νυν. 
τε].) | ὁ δε Σιµων ειπεν ΠΠ. 1. ἀῑκῖε οἱ 
Ῥϊπιοη Ὀγτ.οτί, ἀῑοῖι βπποἨ Ατπι. 

--- ᾧ] ὃ 69 
--- πλειον] πλεον Ὦ. 

--- ὁ δε] αάά. Ίησους Μ. {[. (Βγιτ.Οτεδε 
Ῥει. ἀῑσῖε ε 1 οδ15.) 

44.τῳ Σιµωνιεφη ΑΡΒΙΙΡΊΙΞ. το], Μεπιρῃ. 

Άπτπι, | ειπεν τῳ Σιμωνι Ὦ. Υμ]ς. α.ὐ. 
(ο.)(ε.)/... Ἁγιτ.Οντ.δε ει. δΗσ]. ἄοἴμ. 
4811. 

-- την] οπη. 1,. 

-- ὑδωρ] Ῥίασπῃ, και Ὦ. 

--- µοι επι ποδας Β(Χ. 98. τους ποδας) 

6. | επι ποδας µοι 1). α,[:4ἱ. | µου επι 
τους ποδας 15. | Τεπι τους ποδας µου 

5. ΑΠΕ. 1. 69. το]. «Ἠι]. | Τοπι. τους 

ΒΡΙΧ ω υἱά. Ῥεάῖθας ππεῖς Ὑπ]σ. ὐ. 

ο/- 
--- δακρυσιν] δακρισιν Ὦ. 

--- θριξιν] Ταἀά. της κεφαλης ασ. Δ. τε]. 

Ἁγτ.Οπί.]οπι. ΔΒΡΠΡΙΞΧ.Ι. Κ. Ταἱ:. 

{οοῖς: γαάο ἵπ ραςο. 

Βγτς, Ρ5ἱ.δς Ης]. 
«Ἐτῃ. 

44. εζεμαξεν] -ζεν Β. Βἰο. (Οἶτα, αρ. Μο.) 

45. φιλημα μοι] πάᾷ, αγαπης Λ. 

--- εισηλθον ΑΒΡΙΠΡΙΟ2Ξ. τε]. ὐ.οι: Ἀγτ. 

Οτι, Ἀγτ,Ησ]ιπισ (ταεσδ. άοἵμ. Ατπη. 

«4901. { εισηλθεν 1". 69. Ὑπἱς. α.ει[]- 

οἳ. ΒΥτ.Ῥ ευ. δἰο(ε ριωιοἰκ)εῦ 3γτ.Η ο]. ικί. 

Μεπιρῃ. 

--- διελιπεν] -λειπεν ΑΙΤΠΙΞΧΔ. 95. 69. 

ΕΕ ΦΙΕΚΜΛ. 

-- µου] Ῥοδί τους ποδας Ἑ. Τωαϊθ. 

46.τ. κεφ. µου] ΡεάθΒ ππθος α.ε [].Ι. Ἀντ. 
ἨΠετ. Ία πιαπ. (ας. εαάεπι Οτι.) | οτι. 

203. (ντΟτί, ία ποη απχίςϊ πιο” 

(απίαπιι) 

---τους ποδας µου ΑΒΡΕΙ.Ξ.55. ΕΕαΗῦ 

ΥΓ, Υμ]σ. 9-3 | Ίμου τους ποδας 5. 

Χδ. 1. 69. ΚΜΒΡΕΛ. Ἅᾖ|οπι. ΏΙΠΙ. α.ὐ.ο. 

ει[]η. Ανπι. (Έτους ποδας ΠΠ. ἵπ πιαγφ. ϱ) 

} απίο ἠλειψεν 15. Βγτ.Ε5ί. 

47. οὗ χαριν] αάά. δε Ὦ. (πιοκ λεγω σοι 

οπι. 01.) 

-- αφεωνται (ει. 905. | αφεονται Δ. 69. 
Μ. | αφιονται Ἑ. τεπηήαπίας Ψπαἱσ.Ο]. 

α. ἁπιμαπίας ο. τεπιίδεα εαπί ὁ,[]. 

τεπηίεπίας -Απιι ο-ο]. 
--- αἱ ἁμαρτιαι αυτης ΒΠΙΙΧ. τε]. 

Μεπιρμ. «ἄοιμ. (Ρ1:) | αυτης αἱ 

ἁμαρτιαι Δ. 69. ΕΙΚ. 6ἶεπι. 905. | αυ- 
τμ αἱ ἁμαρτιαι αυτης Ἐ. Ἁγιν.οτι.δο 
Ῥει. Πο]. Ατπι, | οἱ Ῥεεσαία Υπ]. α. 

(ὁ.)(ο.)(ε.)αἳ. ΟΥἱσ. ἴπί. Π. 1919, | αυτφ 
ταπίαπι Ὁ. [1 

Μοεπηρμ. οιμ. Ασπ. 4Τ.αι πολλαι] πυλλα Ὦ. [.. | οπι. εφ]. 
Γοπι. αἱ 69. Ις. 

--- ὅτι ηγαπησεν....αγαπα] οτη. Ὦ. ε. | 
Όοπία, Ονίσ. Ιπι. Π. 1919. 6971. «17. 
828. ν]ὰ. Ιγεπ. 218. | (απῑα οί παπα] ζαπα 

τοπ σας πππ]ταα ἀπίσις, ασῖα τα]- 

ἵππα ἀοχί, οπί απἴοπι ραπ]α]απ Ῥαιι- 

Ἰπ]απα. Ατπηι) 

--- πολυ] πολλοι Ἐ. 

ύδε 5.) 

-- αφιεται ολιγ. αγαπᾳ] αγαπα ολιγ. 

αφιεται Ἐ. Έα. 

--- αφιεται] αάᾶ. και Ἑ. 

πολλυ 1]. (δει. 

-- αγαπᾳ] αγαπατε 69. 

48. αυτφ] αἲ 1]απα ταπ]ετοπα ε. Ἀγττ.οτί. 
ὅρει. | αἆ απ, Μα]ες ο. 

Μαμετ ὁ. |. αά. ᾖεεας 

(Οοπίτα, Υα1ς. ο.) 

-- αφεωνται] -ονται Δ. 69. Μ. 

- σου] σοι Ἐ1Τ(οιτα, Κπις) ασ. α.δ.ο. 

ε-αὶ. (Πδἱ Ροσσαϊαίαα Γ[. ἈνττιΟτί,δεΕεί, 

δ.Ηε]. (ἅτια,) Αππι, Οτίᾳ. Γπι. ΠΠ], 97 58.) 
49, συνανακειµενοι] αάά. αυτῳ ΠΠ. 

--- εν εαυτοις] αυτοις 693. (οοιτ.!.) |. εν 

αἆ 6απι, 

α.δ ο... 

αυτ. Δ. 

-- οὗτος] Ῥοδὲ εστιν ὮΕ. 1. 69. Υμ]ς. 

α.σ-ει. Μεπιρῃ. (οσα. 6.) | απίε ΑΒΙ,. 

τε]. ΥΥ. 

50. ειπεν δε] αάά. σε ὀ.5.6. ΑΥΤ. Ρ51. 

-- γυναικα] αἀά. γυναι Ὦ. 

--- εις ειρηνην οἱ. | εν ιρηνη Ὦ. (1μαίς.) 

47. τοπ οπέαχ πι | 49. ποοαπαὈεῦατξ 6ἳ. 

20ο 



ΑΒ Ρ (Ρ)[Ε]. οὲ 
1[ΞΙΧΔ. ι 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ὄτ 7 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώ- 

ο λαμην. 

15, 19.) Ἐν Γαοίυπα δὲ ἀείη- 
«ορς ο6 1ρ5θ Ίος {αοϊεραῖ Ῥετ 1. 88. 69. δ χ πό }ὶ} κώ / ὶ εὐὖ ευεν κατα πολιν καὶ κωμην κηρυσσών και εὐαγγελι- οἰνίίαϊεπα εἰ οαίε]]ατη ργαες]- 

ο ζό ενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν Ὅππ εἳ ἐναησοΙίἔαης τορπιι ο... µ : : ον ν τα) ε ς ν ἀεῖ, εἰ ἀποᾶσοῖπα οππῃ 1]ο, 3 εξ ἄ 5 ο καοσε 
αὐτῷ, και "γυψαικες τινες αι Όσαν τεθεραπευµέναι πην]ῖρτος ο ζσπκε ΄απαο εσαπί 

οπταίπα αὐ ερ]τίρας τηασηῖς 
ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ οι Ἱπβπιταδας, Ματία Ύπαο 

ὃ ὃ γοσαΐις Μαράα]επο, 4ο «πα 
{ρ καλουμένη Μαγ αληνή, ἀφ᾽ ἧς αιμόνια ἑπτὰ Ἱ ἐξε- παρα σιε ν 

ληλύθει, 
9 Ν 
Ὅ καὶ Σ Ἰωάνα” 

Ν ν / 

γυνή. Χουζα ἐπιτρόπου Ίομαπηα πκου Οµαζα Ῥτουιτα- 
τοῖς Ηοτοᾶῖς, οἵ ῬΗδαπηα, ο 

Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἔτε αι πολλαί, αἷ- αἴϊαο παα]ίαο φις παϊπίκιγαναηὲ » 2 Ἅ 

τινες διηκόνουν ᾗ αὐτοῖς' 
αὐταῖς. 

ε]ΜαΙ{.13:9-8. ος 
γΜας, 4:11-0. β 

5 Ε ΚΕ βολῆς, ὁ 
ρον αὐτοῦ" 

: ἐκ” τῶν 

4 / κ. - ο ν ὤ8δ 3 "Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ 
/ / Ν / 5 Ν 

πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, ᾿ εἶπεν διὰ παρᾶ- Όις Ρτορετατοπὲ 84 οππα, ἀῑχίε 

αἱς ἆς {ασια ίρς εμ15, 
ὑπαρχόντων 

45,3.) Οππῃ απΐοπῃ {ατρα Ῥ]- 
τῖπια οοπνοαπῖταί, 66 4ο οἴνιιπίῖ- 

ρε ἰπηπιάίπεπα, 5 ΕκΠί ααῖ Ε ηλθ ε / - - Ν ϕ / 

ξῆ ενο σπειρων του σπειραι τον σπο” κοπιπαε βοπηίπαΓ6 ΒΟΠΙΘΗ 5ΠΙΙΠΗ: 
ΔΝ . ος / 3 Ν ΔΝ Δ / 

και εν τῷ σπειρειν αυτον 0Ο µεν επεσεν 
οἵ ἆαππι βοπηΙπα, αἰτιιά οοοΙά]ε 
εοος νίαπῃ, οἳ οοποπ]οπίμ]ῃ οί, 

ΔΝ ΔΝ « / Ν / Ν ΔΝ Δ - 5 

παρα τὴν ὁδον, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινᾶ τοῦ εἵ νο]ποτο ομεῖῖ οομηοᾷοτιπί 
” - / ιά τε οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτὸ. 

Φ Ν ΔΝ / Ν ΔΝ ” / 6 ὃ Ν ΔΝ Αα 3 

επι την ος. και φυεν ἐξηράν Ἴ. οια το μη έεχειν αἰῑπά σεοΙᾶ1ς 5εοας βρῖπας, εὔ 
ος 3/ . / - ε] - 

και ετερον ΕπΠΕσεΝ εν μεσῳ των ακανθών, ἰκμάδα. 
Ν - ε 3/ ” / . Ψ 

και συμφυεῖσαι αι ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αυτο. 

1. καθεξης] ἑξης ΔΑ. 

---και αυτος] οπι. Βγτ.οσέ, 
Ίεεας δι.) 

---διωδευεν] εδιωδ. Ἱ.. 

---κηρυσσων] οπη. Βγτ.ΟΤΕ, 

--δωδεκα] αᾶ. ἀἰκεῖραϊ α.διο(σὶ.) | 
Όοπία, Υα]ς. ε,ῇ. 

--συν αυτῳ] μετ’ αυτου Τ). 

2. τινες] οπι. ὁ,[:ᾳ'. Ὀγττ.Οτε.ΔεΡ5ί.δ.Ης]. 

πε νίά. Μοπιρῃ, οἴμ. 11. | Οοπίτα, 

πρ. α.ο.ει. Αππιι Ονίᾳ. 1. 8805, 
--- αἳ ] οπι. 1. 

(Ὠοπήίπας 

---“τεθεραπευμεναι] Ροδί πονήρων Ἱ. 

---Μαρια ΒΙΧ. χε]. Μεπιρῃ. | Μαριαμ 
ΑΕΙ. 1. 98. 

--- αφ] εξ Ὦ. 

--ἕπτα] οπι. Ἑ. (.ζ. δαιμονια Ὦ.) | πολ- 

λα Ἡ(ποπα). | ἀποζσοῖτι ε(2κΗ, Ρτο 
νι) 

---εξεληλυθει] εἸεεεταί Βντ.οτί, 

8. ΤἸωανα Ὦ. ἡΠα:.Ὦ. Ῥγτ.Ηε].πης. ταεςὸ. 
| ΣΙωαννα 5. ΑΙ.. τε]. 

--Σουσαννα] Σωσαννα ΜΓ. Ονίᾳ. Ἱ. 
8804. σ. ῖ 

--- ἑτεραι] ἑταιραι ΑΛ. 

--- αἴτινες] αάά. και Ὦ. α.ςι[ῖ. (οπι. 
γι]ς. ὐ.ε. 0.) 

--- αυτοις Ὦ. Ρο. λῆαἱ.Ὦδ. 69. ἘΕαΠΚΞ 

ὌνΥΓΑΛ. Απι ο... Ἁγιτ.Οτί,Ρνί,δε 

Ἠε] αρ. οίμ. (τοις µαθηταις Οτιᾳ. 

1η Ιπίθτρτ. 1. 9804,) | Ταυτῳ σ. ΑΤΙΧ. 1. 
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95. Μ. Ὑπ]σ.Οἰ. Γιά. α.ὐ. Θγτ.Ηε].ἰκί. 

ΜεπιρΗ. Αυπι, 1. Τετ. αἲν. Ματο. 

Ίν.19. (νά. Μαϊ, κκνῆ, 65. Μαγ. πν. 

41.) 

8. εκ ΑΡΒΡ.ΒΙΙήἠ.Βελ. ΒΙο.Ὀ1,. Ἱ. 69. Ἱ. 

Ογίφ. 1. 8804, | απο στ. (Βαρ.Μαϊ,) 

ΝΔ. 955. τε]. (5 ἆθ” Τμαίι.) Ἰοπι. απο 

των ὑπαρχοντων αυταις Ἠ3. (ἀαβεῖ ἴπ 

πρ.) | (αυτοις Ἡ. αυτων Ὦ. Οοπίτα, 

Οτίᾳ. 1.) 

4. συνιοντος] συνελθοντος Ὁ. 69. 

---κατα πολιν ΟΥγίᾳ. Ππί. 1Π. 8955, |. την 

πολιν Ὁ Ρ. 

---δια παραβολης Υπἱδ. Γαἳ. τε]. (ρτασπῃ. 

εἷς Ἀντ.Οτί.) |. παραβολην τοιαυτην 

προς αυτους Ὦ. (0.) (ΈΏ.1.) |. Ῥαγαῦο- 

Ίατα α.({) Ῥαταβο]απι αἆ 1]]ος ο.(ᾳἱ.). 
αἰπηϊΠΗ μα ποπα {α]επι 6. (ραταβο]απα {α- 

Ίεπι Ογίᾳ. ἴπί. 1.) 

5. αὐ π.] Ἔσεο α.ὐ.ει[].οὶ-]. ντο, 

(νιᾶ, Μαιι, κΙΠ, δ. Μαν. γ. 9.) | οπι. 

γι]ς. ο, Ἁγιτ.Εεί.δΗσο]. Ογίᾳ. Ιπι. Π1. 

---του σπειραι] οπι. Αἲ μέ υἱά. | οπι. του 

ΤΝ. | Οοπία, «Τα8. Ἔτ. 1950. Πἱρρ. ΡΙΙ. 
γη], 9. (9659.). Ονίᾳ. 1Π. 6". Εις. Ἱτι Ἐς. 

ὅσδ8ς, 5600, 

-- αυτου Ἑ. Μαι. Ὀἷω5. τε]. [1.π.].] | 

ἑαυτου ΑΔΜΣΝΥΤ. | οπι, «Γκ. Τ{. (οπι. 

τ. σπ. αυτ. ο. Βγτ.ΟΤί. Αππι,ΜΡΡ, γιά. 
Μαιι. κ. 9.) 

--- αυτον] οι. ΤὮ. 

πα. 5 Ἡτ αλά οροῖα1ν προς 6 Νο 4 / /σ 
και ετερον Ἱ κατεπεσεν Ῥείτατη, οὗ παπα ατα, απία 

πον Ἠαὐοῦαί ππποίοπι, Ἰ Βε 

αΙπιπ]. οχοτίαο δρίπ8ο 5αοσι- 
8 ς πεταπί λα. ὃ Ἐν αλά οεεῖ- 

και 

δ. ὁ µεν ΑΡΗ. τε]. Τμαῖε. τε]. «μι. ῶτ. | 
ἆ µεν Ῥ. (νι. Μαι, κΙΠ. 4.) 

---παρα] επι Ἡσίο. 

--του ουρανου ὙΥιἱσ. ο,. Ἀντ.Πς]. 

ΜεππρΗα. οἴμ. Αππιι «δι. Ογίᾳ. Ππι. 
Π, 4743, |. οπι. Ὦ. α.ύ.ε,[].Ι. Ῥγττ.Ονί,δο 
Ῥεϊ, (νιά. Μαϊ, κ. 4.) 

-- αυτο ΑΒ. τε]. Τμαίῖ. τε]. | αυτα Ῥ. 
(πιά, Μαϊ.) | αυτον Ἑ. 

6. ἕτερον] αλλο Ὦ. 

--κατεπεσεν ΒΗΙ.Ξ. | Τεπεσεν 5. ΑΓ. 

τε]. (νιά. Μαιί, κ, 5.) 

--επι] παρα Ἐ. 

--την πετρ.] οπι. την Ἑ. Μαϊ. 

--ϕυεν] εφυεν Τ.. (Ρταεπι.ίαίῖπι ΘΥ5.Ρεί,) 
7. ἑτερον] αλλο Ὦ. (νιά. Μας. ἵν. 7.) 

--Εεν µεσῳ] (εµµεσῳ ΑΡαρ.ΤΓ.ΒΙ.Ξ.) 
µεσῳ ϐ9. | µεσον ὮὉ. 

---συμφυεισαι] συνφυεισαν Ἰω. | Φυεισαι 

δ. Ἰοπι, αἱ 5ο. . (οπι. αἱ ακανθαι 

ΒΥΤ.ΟΥ{.) 

Β. ἑτερον] αλλο Ὦ. (νιᾶ. Ματ. ἵν. 8.) 

---εις ΑΒΗΙΞΧΝΔ,Ι. 58.69. ΕΕ Ἠγίη 4Η 
ΚΜΣΌΥΤΛ. γα. δε β:ο.Ι. ΠΗίρρ. 

ΤΠ]. γΠ. 9 (965.) | Τεπι 5. Ἑ. α.ο. 

«αἱ. Τχ. 195. (νι, Μαιι, κΙΠ, 8.) 

---αγαθην] αἀά. και καλην Ὦ. α.σ.ε. Ἀγτ. 

1. Ῥεχ οἰν]ίπίος οὐ οπδίε]]α 6ἵ. | 5. 5ερίεπα 
ἀπεπιοηνία Οἱ. | 8. Οπδαθ 6ἱ. { τοϊη]ςίτ. οἱ Οἱ. 1 
4. εοπνοπίτεπί 6ἳ. | οπι, ο Απιις | τ. Ἰπίος βρ]- 
πας Οἱ. 



ΤΠΙ. 15. 

να]ς. α. 0.6. 
Ῥστς. 0. Ρ. Ἡ. 

Μεπιρῃ. 
οι Ασπι.βΗ. 
α [Ματ 19 110-509. 
/Μα9, 

9, τίς αὕτη εἴη 
ραβολὴ 

«Ἔα. 6:09. 

19. ἀκούοντες 

4110- 320. 
πα- 

οἕ 
α 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ο 3 ο. / Ν . Ν / Ν Ν 
ἕτερον ἔπεσεν ' εἰς τὴν γῆν την ἀγαθηῆν, καὶ φυὲν 

/ Ν / .ν / 

ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων 
» ΄ « 3/ 5 » / υ / ϱ 45 / 
ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὠτα ἀκούειν ἀκουέτω. Επηρώ- 

3 λ εν « Ν » ω { / 3/ ε 

των δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ', Τίς εἴη ή παρα- 
Ν ο 0 ε ν 5 « - / - Ν 

βολη αὕτη; ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ 
/ ω . - ο λ α 

µυστηρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοῖς δε λοιποῖς ἐν 
- ο” ο 8 Δ ο / ασ ή 

παραβολαϊο, ὕνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκου- 
3/ Ν ο « / 

ουτες ρῇ συνιῶσι. ᾖὶ ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή: 
2 λ κ 

ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ" δὲ παρὰ 
3 ε / 

τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἆ ἀκούσαντες εἶτα ἔρχεται ὁ δια- 
βολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, 

ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθώσω. ὃ οἱ δὲ ἐπὶ τῆς ἕ 
πέτρας, οἳ ὕταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν 
λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν 
πιστεύουσι», καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ. ἀφίστανται» 
14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἶσιν οἱ ἀκού- 

Ν -- υ, Ν - -. 

σαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἠδονῶν 
.ν / Ν 3 

τοῦ βίου πορευόµενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσ- 

αἷς Ἱπ ἔογγαπα Ῥοπαπῃ, οἱ ΟΓΕΙΠΙ 
{οσῖτ ΓΓποϊαπα σοπίπρ]πῃ. πας 
ἀἶσοπε οἰαπιαθδαί, ΟΩπῖ Ἰαῦος 
απτοβ απἀἰθιάί απάται. ὃ Πηίου- 
τοσαβα ης απίοπα επ ἀἰκοιρι]ί 
εἶτδ (πια οςςος Ἠπου Ῥαγαμο]α, 
10 Ωπίρις ἴρβο ἀῑχίε, Υουῖς ἆα- 
{ατη οξί ηοβ5ο πιγςίογῖαπα τος] 

ἀαἱ, «71, 19) οριθτῖς απ {σπα ἵπ ρᾶ- 
γαυο]ῖς, αἱ νιάσηίες πο ν]άσαηί 
ος Ἀπιζίοηέος ποπ Ιπίο]οσαπε, 
11 18,3.) Έςι απίοπι Ἠαου ρα1α- 
Ῥο]α. Ῥοπιοῃ οδί νεγριπι ἀᾳῖ. 
12 Οπἳ Ἀπίοπῃ «οοπς γίαπῃ, παπί 
ϊ απῖ απάϊαπί, ἀοίπᾶς νοπ]ε 
ἀἴαβο]ας οἱ {ο]]Ιες γογριπι ἆθ 
σογάο ΘΟΓΗΠΙ, πο. ογοᾷάοπίθς 
εα]νί παπι. ὐ Ναπι απ 8αρτα 
Ρείταπῃ, απῖ οππα αι 1ογῖπέ οτι 
σαπαϊῖο εαδοϊρίαπς γοτραπι, 6 
ή ταάῖσσπη πον Ἠαδεπί, αἱ α 
ἔεπαρα5 οτε παπί οἱ ἵπ ΤΕΠΙΡΟΤΟ 
Γαη,(αΠϊοπῖς τοσσά τς, 1 Ωποᾶ 
απζοπι η αρἰπῖς ορο]ατί, ΕΙ διιπέ 
απὶ απα{ογαπί εἰ ςο]]οῖειά π]- 
Ῥα5 οτ ἁῑν]ηϊς εἰ νο]αριατίδις 
νϊίας οπη{ος 5ιιῇοσαπέαΣ οἳ ποπ 
το[οτατί ᾖπσέαπα, 5 Ωποά αι- 
ἴθπι 1π Ὀοπαπῃ ΤεγΓατη, Πῖ εαπῖ 

φοροῦσιν. ο. ὃ δὲ ἐ η λη γή. οὗτοί εἶσιν τὸ δὲ ἐν τῇ καλῃ γῇ, 

Ῥείέ. Ατπι, | οπι. Τα]σ. ὐ.Γῇ-σἳ. ντ. 
Ἠσε]. τε]. (ρταεπι. εαάοια Πίρρ. ΡΙΙ.) 

γι, Μαιί, εἰ Ματ. (ατ νου. 15.) | αάά. εἰ 
Απιοιϊ[οναπι γγ.Οτί. (νὰ. Μαι ο 
Ματ.) 

8. φυεν] εφυεν Τ,.. | πάᾷ. και Ὦ γ. οι. 
---ταυτα λεγων.... ακουετω] οπι. 69. | 

εφωνει] νους πιασπα ἀῑεεραι Ἀντ.Ονε, 

9. επηρωτων] -τουν 69. (επήηρωντων Τ).) 

--αυτου Υα]ς. ε.σ'. Οτίφ. ἴπί. ΠΠ. 88954. 

Γοπι. Ἡ. α.ὐ.οι[]. Απ | Ταἆά. λε- 

γοντες 5. ΑΧ. τε]. /; Ἀγτ.Ηε]. ἄοιἡ. 

«βήι. (ντα, Μαιξ, κΕΠ. 10.) | οπι. ΒΡΗ 

15.1. 98. Τιαίέ. γον.Οτί,δεὮεί, Μεπιρῃ. 

Αππι, Ογίᾳ. Ιπί. Π1, 9954, 
---τις] ΡΙαοτη. το Ὦ. 

---τις ειῃ ἡ παραβολη αὗτη ΑΡΣΔ. 69. 

χε]. ο... Ξγττ.Οτί.Εεί.δ Ἠσ]. Μοπιρῃ. 

ο], | τις ειη (ει Ὦ. Βεᾖ.) αὗτη ἡ παρα- 

βολη Β.Βοµ. 1. Υπ]ς. α.ὐ,{[]-α. πι. 

(οπι, αὗτη Αππι.) | τις αὑτη ἡ παρα- 

βολη 105. [τις αὗτη ει παραβολη Ῥ. 

ΒΙ1η. Μαι. (98. ἡ παρ.) | (ειη}] οπι. 1, 

5πρτα ῦ. ει Β.ΒεΠ.Τ..) | περι της παρα- 
βολης Ἡ. 

10. ειπεν] εφη Ἱ. ᾖΙαάά. αυτοις 1. 69. 

ο-6. γττ.Οτέ.δεΕεί.δεἩς].πις. Μεπιρῃ, 
(ααἱδις ας. ὐ,ῇ οἱ.) 

--- Ύνωναι Πίο Οτίᾳ. Ιπί. ἵν. 4705. |. Ῥοςε 
του θεου Τ). | οπι. α. 

--- παραβολαις] 844. λαλω Λ. ὁ. | Οἶτα., 

Ογίᾳ. Τπἱ. ἵν. | αάά. ἀῑοῖναν οἱ. Ῥγοτ.Οτέ, 

δνῃει. (οείετῖς απίοπι ποπ οί ἀαίτπι 

π]ςί πι Επι ΠΜπάἴπεπι ο.(ᾳ).) Π]ῖς αέοίη 

απὰ {ογῖ5 εαπέ ποτ οδί ἀαίππι πέ 5οἶγοηί, 

Ῥγορίογοα ἵπ ραταθο]ς ἀῑεῖιαν αἷς 9Υ5. 

Οτι, (υτα, Μαϊ, κ, 11, 19.) 

10. µη βλεπωσιν ΔΒΧΔ. 95. το].| µη ιδω- 

σιν Ὦ]μΞ. 1. | βλεπωσιν και µη ιδωσιν 

Ἡ. (νιὰ. Ματ. ἵν. 19.) 

--- ακουοντες µη ΒΠΡΙἘΝΔ. 1. 98. τε]. 

Ἰμαῦί. Ἀγτν. Οτι Βεί. ὃς Πο]. κι. «οίῃ. 

Άπη, ΟΥγίᾳ. Ππί,ἵν. | ακουσαντες µη ΔΑ. 

| ακουοντες ακουσωσιν και µη Τ. 69. 

(νά, Μαν.) ]. ακουοντες µη ακουσωσιν 

µηδε ΕΠ. Ἀντ. Πε] της. Μεπιρ]. 

41. 

-- συνιωσιν] συνωσιν Ι. 

11. λογος] αἀά. ὁ Ὦ. 

19, εισιν] οπι. Λ. 

--- ακουσαντες ἙΒ. Βία. α1.1νξ Ὁ. | Τακου- 

ΔΗΣΔ. τε]. 

θουντες Ὦ. [| πάᾶ. τον λογον Χ. 6.6. 

Ῥγγ.βεί. Ονίᾳ. Ιπί. Ἡ. 41490. (νά. Μαι. 
κ. 19. Ματ. ἵν. 15.) νειόαπα εί ὁ. 

Βγτ.ΟΓί. | ὅοπία, Υμ]σ. αι. οἳ. Ἀντ. 

Ἠς]. 

Ξ--ειτα Ὑπ]ρ. Γ0ἱ. Ἀντ.Ηο] (οί παρ. (ἄγαε- 

σε.) Μεπιρῃ. οἴμ. | ων Ὦ. (Ἡ απο- 

ταπι”. Ὦ, Τα.) [ “οι Ἀντγιοσί,δερεί, 

4811. ὅ οἱ ἀεϊπάς Ατπι, (απίεπι Ῥοςί 

έρχεται α.ὐ.ο.ειβ-. ΟΥίᾳ. ΠΠ.) 

ΜΜ 

οντες σ. Υν. |. ακολου- 

19.τον λογον] Ῥοδί αυτων Ὦ. α.ὗιοι]. | 
Οοπίτα, Ὑπ]ς. ϕὶ. (οι. ε. Οτἰᾳ. Ππί. 
,) 

--- της] τας Λ. 

18.της πετρας ΑΡΗ. το]. | την πετραν 
ΝΕ ΗΕ. ΟΥίφ.1. 3085. 

--- µετα χαρ.] ΡΙαεΙΙ. ευθεως Ἀγτ.Οτῖ, 

-- οὗτοι ΟΥγίᾳ. 1. | οπι. Ὦ. ε. Θγτ.οτέ. 

Αντη. {ίΠ. | αυτοι Ὦ3. Ἠαί. 

-- πειρασμου] -μον Ι. 

--- αφιστ.] εοππαλαπίας Ῥντιοτί, (νιᾶ. 

Μαϊ. κΕΙ. 91.) 

14. πεσον] εµπεσον Λ. 

-- ακουσαντες Ὑπαὶς. ει{[οί. Ἀγτ.Ης]. 

οίµ. |. ακουοντες 9δ. Ἰοίο α.διο. 
Ἀγτν ΟπΕ,δεῬει. Μοππρη. Αν. «Έμ. 
| Ῥτασπι. τον λογον 1. (νά. Μας. ἵν, 18.) 

α.ά. α. ο, ο'. Ῥγον,ΟτΕ.δεΡΕί, Αππι. 

-- και Ροδί µεριμνων ΟΥίρ.ῖν. 145. | οπη. 
Ῥ. ο.οιῇ1. θιλ. (ποπ 69.) 

-- πλουτου] αάά. τππά1 Ἀγτιονέ, 
-- ᾖδονων] Ῥταεπη. ὑπο ΑΔ. Δτπι. | Οοη- 

ὧα, Ογίᾳ. ἵν. 

--- πορευοµενοι] -νος ΔΝ. (οτι. Ῥστ.β5ί.) 

15.εν τμ καλφ ΥΠ] εις την καλην γην Ὦ. 

Ἰπίς, Οτίᾳ. Ἱ. 9081. γιά. Μαιί. κι, 28. 
(ρναστη. “"αποά οεσΙαἰ”. Θγτιοτι) | 

Ῥορίθα οπι. οὗτοι εισιν Ατπῃ. 

10. πζε]Ησαπέ 6ἵ. | 19. Ἠῖ ας Οἵ, οπι. Ὦϊ πι 
Γ19. χαᾶίοθς 61. | 14. 1π ερίπας Οἱ. [α 5ο]. οἱ. 
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ΑΗΒΤΡ(Ε). 
1(Ξ)Σ Δ. 
1. 88. 69. 

ΕΕΔΗΚΜΡΟΥΓΑ. {ς 
δΤ οῦ 
τε β 

4191. 
Μαιΐ. 5:15. 
Ίμο. 11:93. 

ΕΜατ, το». 
Μαι{.1ο:56. 
Ίο. 19: 9. 

Ἀραρ. 10:96. 
λΙαί{. 95:90. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ο) ε] / ω κ. ον ϕ 3 / Ν 

οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῃ ὃ ἀκούσαντες τὺν 
/ / - . - 

λόγον κατέχουσιν.,ὶ καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 
ια Ν Δ / ο / ο ο / Ἀ 

οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ 
΄ ΑΙ / / ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, | ἀλλὰ" ἐπὶ λυχνίας | τίθη- 

--- / ο ο. / / ν ον 1ος π σιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. οὐ 
ΔΝ Δ .ὰ ΔΝ / ” ΔΝ 

γάρ ἐστιν Κρυπτὸν Ὁὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ 
” / Δ ιν Ν ο ή Ν Γι λ 3/. 

ἀποκρυφον Ὁ οὐ ἶ µη γνωσθῃ΄ καὶ εἰς φανερὸν ἐλθη. 
τος / 5 . / 
πα 15 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε: 

ὃ θή . Ν ἃ Ἀ Α 1 ν ἃ δ ο Υ 
οθήσεται αὐτῷ, καὶ Ὁς ἂν μῆ ἐχη, καὶ Ὁ δοκεῖ ἔχειν 

” ᾳ μα] 3” - 

ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 
πβ 

1Μαί{.15:46-Ροβ8 « 
ΙΝίαν. 3:91-95. 

Ν Α ./ 

δια τὸν ὄχλον. 

90. σε θέλοντεος. 

3 πμ 

590 19 εν. / / Ν οσο ον ε / Ν 
Παρεγένετο’ δε πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ καὶ 

Ν α - Ν .] «1 / -- ο) [οἱ 

οἱ αδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν εὐπῷ παπνοισ ος 
804 2 

Ἡ ἃ 4 Ἀ λ. αν 
ος αν γαρ εχΏ» 

/ λα .] - ε 4 

απηγγέλη δὲ αὐτῷ ', Ἡ µήτηρ 
« / 3, - / 

σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν ἶ θέλον- 
/ “ Φ! « 8. ος 5 Ν η) ΔΝ / 

τές σε. ὁ δε ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτοὺς, ΝΙή- 
Ν . ο . Ν / 

τηρ µου καὶ αδελφοί µου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν λόγον 
- - ο] / - 

τοῦ Θεοῦ ακούοντες καὶ ποιοῦντες ! .Ἱ 

ΥΠΠΠ. 16. 

ααὶ ἵπ οογᾷθ Ῥοπο σὲ ορίίπιο 
Ἀπά]οπίος νογραπι τοποπί οἱ 
{ποίαπι αβεγαπῖ ἵπ Ῥραεπιῖα. 
15 (19, 5.) Νοππο απίοπι Ιποσγη απ] 
ποσθπᾶσπ5 οροσῖί 641 ναςο αιιζ 
εαδίς Ἱοσύαπ Ροπῖζ, 5οᾷ 5πργα 
οππάσ]αῦγαπῃ Ροπῖς, αἲ Ιπίταπίος 
γἰάσαπί ἸππποΠ. 17 (50,3) Νοπ 
οπῖπι ο5τ οσσου]έαπῃ απο ποπ 
πιαη][αρίθίαν, που αΏδοοπά ατα 
αποᾶ ποη εοσποξοπίατ εἰ 1π 
Ῥα]απι γοπῖαϊ. ο (51,59) Ὑπάσειο 
εἵσο αποπιοάο απαϊας: ααῖ 
ομ]πι Ἰαβος, ἀαὐίτας 11, οἱ απῖ- 
οππΊπο ποπ Ἠαβοαί, εἶαπα απιοᾶ 
Ῥπίαί 5ο Ἰαβετο απ[οτείατ αὐ 
11ο. 

19 95,3.) Ὑοπετιπί απίοπι αἆ 
Ἰ]απα πισίεγ οἱ Γγαἰγος οἵπ5, θέ 

αάϊτο αἲ οπ 
Ῥτας τατρα. ἳ Ἐν παπαίαπα 
οδε 1, Μαίου {πα οἱ Εγαίτας τα 
βίαπί Γοσῖς γο]επίο5 {ο γἰάστο. 
31 Ωμί τοςεροπάεπς ἀῑχίε αἆ 908, 
Μαϊΐογ πιει οἱ {αΐτος πηθί Πῖ 
επί απ γουρτη ἀαῖ απάἰαπί οὐ 
βιοϊαπί, 

15. καλῳ και Υαἱς. {. Ογίᾳ.Ἱ. |. οπι. Γ. 
α.ὐ.σ.οι[]:]. 

--- ακουσαντες] -οντες 69. Τιας. | Όοή- 

πα, ΟΡΙ. 1. 

- λογον] αάᾷ. του θεου Ὦ. | Οοπίτα, 
Ογίφ. Ἱ. 

-- καρποφορουσιν ΟγίΦ.Ἱ. | καρπον φε- 
ρουσιν 69. | τελεσφορουσιν 1ωΞ. 

- ὑπομονφ] αἲά. πολλφ 69. | Οοπίτα, 
Ογίᾳ. Ἱ. 

-- πᾶ Ππ.] αά. ταυτα (444. δε Π.) λε- 

γων εφωνει, Ὁ εχων ωτα ακονειν (ΟΠΗ. 

3.) ακονετω Χ. Ἱπιμ. 69. ΕΕΣ ΗΜΓ 

Λ. ΒΥΣ.ΗΙοΓ. 

16. αἲ Ππῖε. Ῥαταβοίαπι αἰίοταπι ἀῑσεραι 

Ἁντ.οτι, 

-- αυτον] οπι. 1. δ.ο.[]. 

-- σκευει] εις σκευος 1. | οπι. ο.]. 

-- αλλα Ρ1.. 98. | Γαλλ’ ς. ΑΒΣΞ. τε]. 

--- επι λυχνιας ΑΡΤ. τε]. | επι την λυχ- 

γιαν ΏΝΗΕΜ(ΤΙ οπι,την) νιᾷ. Μαν. ἵν. 

9Ι. (λυχν..... ἵνα οἱ εισ- οπη. 3.) 

--- τιθησιν Β10Ξ.1. 69. ἘΛ. | Τεπιτιθησιν 

σ. ΑΧΚ. τε]. | τιθι Ὀ. | οπι. ε. «η. 
| α4ά. απί ἵπ Ἴοσο αΏποοπαίο Ἀγ, 

οτι, 

--- ἵνα....φως ΑΤΤΙΞ. τε]. Ονίᾳ. Ιπί. Π1. 

88ΡΗ. | οτη. Ὦ. 121]ή. Π]ο. η]αί, νῖᾷ. Μαν. 
ἵν.91. (πι οπηπί µας Ἰησοαί ς.6ι) 

-- εισπορ.] εκπορ. ΑΤ. 

-- το φως] απίο βλεπ. Ἱ. 

17. κρυπτον ] Ῥνασιη. τι ΧὈ. 

--- ου] ουν Το 
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17. Φαγερον γενησεται α. | φανερωθησεται 
1. Υα]ς. ὐ.ο.ε. ΟΡἱᾳ. 11. 9355, | φανε- 
ρον εσται Ὦ. 

-- ὁ ου µη γνωσθῃ Β:1)Ξ. 88. (οπι. µη 

13.) 1 αλλα ἵνα γνωσθῃ 1). | Τὸ ου 

Ύνωσθησεται σ. ΑΧ. τε]. (ου] αάᾶ. 

µη Ε.) 

18.ουν] οπι. α.δ.ο,[ᾖ-]. Ἁντγ.οτε.δβει, | 

Οοπίτα, Υπ]σ. ει; Ἁντ.Ης]. το]. 
--- ακουετε] α4ά. και προστεθησεται ὑμιν 

τοις ακουουσιν 69. (νι. Μαν. ἵν. 94.) 

-- αν γαρ Β]0Ξ.| Ίγαραν 5. ΏΧ 1. 

985. Ι8ΓΛ. | γαρεαν ΑΔ.ΙΤ/ ΕΕ 
αΠΜΥΤΓ. (γαρ εανχη ϐ9 εἰςι) 

-- εχρ] εχειδἰς ἩΛ. (19. Γ.) (5ο, Μ.) 

-- Ἀσθησεται....µη εχμ] οπι. 1. ᾖ|δοθ. 
αυτῳ] αἆᾶ. εἰ αὐππααδῖε Θντ.οτέ, 

-- ὃς αν ΑΒΡΙ/Ξ. 988. ΚΕ. | ὁς εαν ΧΔ. 

69. ΕΕάΠΜΠΏΝΤΑ. 
-- µη] ουκ Λ. 

--- και ὁ ὄοκει εχειν] Ῥοδέ αρθ. απ᾿ αυτου 
Ῥ. ε. | Οοπίσα, Τετί, πάν. Μανο, ἵν. 19. 

-- δοκει] δοκειν Ὑ. 

19. παρεγενετο ῬΒ. Μαι.Ὦ Χ. | Τ-νοντο --. 
ΑΙω5. τε]. 

-- µητηρ] αἀά. αυτου Ὦ. 69. ο. Ἀγν. 

Οµ.δ ει, Μοππρη. ἆΑ9ῆῑ. (οπ. ροδε 

αδελφοι ο.α.) 

-- αδελ. αυτου] αά. οἱ εἰαῦαπί [ογας 
Ἀγτ.οτι, 

---ηδυναντο] εδυναντο ΔΕαΚΤΥ.]ηδυ- 

νοντο 15. Ἁγιν.Ονί.δΡΕε, 

90. απηγγελη δε ΒΓΤ.Ξ:.. 58. α. ο.) ο).]. 

απαγγελλει δε 69. | απηγγειλαν δε Χ. 
Μεπιρῃ. | Ίκαι απηγγελη 5. ΑΔ. 1. 

το]. Ὑπμ]ς. οι. Ἁγιτ.(Οτί,δεῬεί,)διΠσ]. 

οι, Αππι. 41, (κ. απηγγελλη Ε.) 

90. αυτῳ] Ταᾶἀ. λεγοντων στ. ΑΧ. τε]. 

Βυτγ.Ης]. Ατπιι | οπι. ΒΡΙ/ΞΔ. ]. 88. 
Ὑπ]ς. α.ὐ.ο-,[]σὶ.ῖ. Ἀγττ.Ονί,δε Ῥει. 

Μοπιρῃ. οΐμ. «δι. | αάά. ὅτι Ὦ, 

Κ. 1. αὐ.οιοῇβα'.Ι. Ἀντ.Πο]. Μοπιρ]ι, 

αοιμ. [ Οοπαα, ΑΒΈΔ. 58. τε]. Ψπ]ς. 

Θγνγ.Οί,δεῬει. Ατπι. δι. 

-- ἑστηκασιν] Ροξί εξω Ὦ. ο.. 9. 

(Ἴτιις. πἆ ΒἱερΗ. Ἱ. 220. ᾖὃ Ματ. κ. 

47.) 
--- ιδειν θελοντες σε Ὦ. Β1/ψ.ἡΙαἱ,Ξ. νοἱσῃ- 

(5 {ο ν]άστο Ὑπ]ς. α.δ.ο.(ο.)/. Ἁντν.Ογί. 

δε εί, δςἨσ]. ( 1911.) | Σιδειν σε θελοντες 

ς. ΑΙΙΝ. χε]. Έπς. αἆ Βίορα. | ζη- 

τουντες σε 1). 

9Ι. αποκριθεις] οπα. 1. Αππῃ. 

-- προς αυτους] αυτοις Ὦ. ο. [5εα. 

οὗτοι εισιν λίο Ῥγιτ, Οτι Ρε. 

---µητηρ] Ῥϊαεπι. ἡ ὮΧΔ. 69. (νιᾶ. 

Μαι. κ. 49. Μασ. ΠΠ. 94.) |. ΟΌοπαα, 

ΑΒΙ/Έ. τε]. ].μου σοι. οτη. 1. ὐ,ῇ. 

-- αδελφοι] Ῥταοπι, οἱ ΏΧΔ. 69. (νίᾶ. 

Μαι, οἱ Μαν.) | Όοπία, ΑΒΙΙΞ. το]. 

-- ακουοντες] -σαντες Ἡ. 

--- ποιουντες] Ταᾶά. αυτον σς. Χ. τα], 

1Τ. εσυ οπῖπα (Ἰ. |. 18. απᾶϊαΙς Οἳ | 19. οπι. 
αᾱ απ{ε ειπα 61. 



ΥΠ. 27. 
σα]. α. δ. ο. ΚΤ΄ 

Βνττ. 0. Ῥ. Ἡ. πγ Αλΐν 
Μεπρα. β αυτο 

Εοἴμ, Ασπα, 41. 5 
1] Μαυῦ. 8:ρ3-07. εἴΙπεν 

Μαν. 4:95--1. λίμνης" 

. /΄ 

ἀφυπνωσεν. 

. δ. 

καὶ ἀνήχθησαν. 
- / ΔΝ 

καὶ κατέβη λαϊλανψ ἀνέμου εἰς τὴν 
94 προσ- 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
00 9 11ΤἘ ; ρα. » - - « - 9 

γένετο δὲ ἐν µιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ 
ο ” - 9 ε ν 5 - Ν 
ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ 

ΔΝ ι) ’ / . ΔΝ / -. 

πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς 
ᾠἩ / ΔΝ - 

“πλεόντων δὲ αὐτῶν 

/ . ο Σ / 

λίµνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. 
/ λ / κκ 

ελθοντες δε διηγειραν αὖὐτον 
” / . / 

ἐπιστάτα, ἀπολλυμεθα. 
Ἅ αἳ τή Ν τος ψ, Ὁ ο Ν 

σεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος: καὶ 
φΏ 9) Δ » .ν 

Ὅ εἶπεν δε αὐτοῖς, 

94. ἐγερθεὶς 

. ’ ” / / 

ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 
.ν : -- / Ν ᾽ ’ 

Ποῦ ! ἡ πίστι ὑμῶν: φοβηθέντες δὲ ὃ ἐθαύμασαν, 
/ Ν . ΄ ή / ω / . ϕ “ 

λέγοντες προς ἄλλήλους, Πἰς αρα οὗτος ἐστιν, τι 
. / ΄ Ν ιο. τς κά ς 

καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπα- 
/ . Ν Α 

καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν 
. κς .ν / ο 9 ον ας 3 νά “ . 

τῶν ἵ Γερασηνών, ἥτις ἐστὶν  ἀντιπέρα τῆς Ταλι- 

ο εωο 5 

κ] Μαϊ, 8:98-0:1. 
Ι Μαν, ὅ11-5ο0. 

/ 

λαίας. 
Κδ’ 

; δι 
κουουσιν αυτῳ» 

ὁ δὲ 

96 κ 

- Ν - 

61 Ὁ' ᾿Εξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν 

ι 

λέγοντες, ᾿Ἐπιστάτα 
/ 

' διεγερθεὶς ἐπετίμη- 

13 05,3.) Ἠποίαπη οδὲ απίοπι ἵπ. 
απα ἀἱογαπη ο 1ρ5ο αποσπ1ί Ίπ. 
ππα παν]οι]α οἱ ἀἰκειρα] οἵας, 
οἱ αἲς αὐ 1]ος, Τγαπδ[γοίσπητιθ 
ἴταΠΒ. Βἴαρηαπα.  Βί αδεθιάο- 
ταπί, Ὁ Νανίσαπάρας απίοπι 
Π]]ν οὐάονπηϊνῖε: 6ς ἀθεσσπα1ες 
Ρτουσ]]α. νο ἴπ βίαρηαπη, οἱ 
εοπιρ]εραπίαγ οἳ Ρροτίοίαῦαπ- 
απ. 3 ΑΔοσοοᾶσπίες αιιὔθιῃ 51δ- 
οἰτανεγαπί ο ἀΙσθηῖο», Ῥιαο- 
οορίος, Ῥοπίπιας. ΑΕ Π]ο 6ΙΓ- 
6εης Ἱποπερανίς νοπίαπα εξ 
τοπιροδίαίοπη αθπαο:. εί ο6βδη- 
γῖς εἰ [αοία ει (απ μας. 
35 Ὀικῖε απίοπι Π]ς, Τρί ει 
Πάο5 νοδωα ΟΩαῖ Ππισηίο 
πη]γαἲ απ ἀΙεοηίος απ Ἱπν]- 
οσπα, Φις Ῥαίας Ἠίο ο-, απ] 
ει νοπς Ἱπρεται εἳ ππατὶ οὐ 
οὐοσαἵαπς οἱ 3δΏε πανίσα- 
γαναπέ αἆ τερίοηποπι (θΓα5θ6- 
ΠΟΓΗΠΙ, 4παο οδὺ εοπίτα (α]]- 
]αοαπή. 

3 Ἐν οππι οργοββιις ο5εεί αἆ 
ἔογναπη, οσεχτ]ς 111 γς απἰάαπα 

Ἀντγ.Οχ{.δεῬςί. ΜΤοπημῃ. | οπι. ΑΏΡΙ/Ξ 
Δ. 1. 93. 5 ωε υἱζ. Υ "(αάᾶ.Ι.) Ὑπαὶσ. α. 

θ.6.ει].(. Ῥγτ.Ηε]. ἄοἴἩ. Αντι δι, 
329. εγενετο δε ΑΒΡΙ,. 1. 985. 69. ΚΜΙΙ. 

Ἰμαῦς. Ῥγτν.Ε5ί.δΗο].εἶο. Μοπαρ]ι, οἱ]. 

| και εγενεο 5. Χδ. το]. Ὦγτ.Οχύ. 
Αγπι. «9, 

--- και αυτος ενεβη ΔΒ(Τ/)ΧΔ. 1. 98. 

(69.) τε]. | αναβηναι αυτον Τ) 6γ. 

(ενεβη ] ανεβη Ἱ.. 69. ἘΜ.) | κ. αυτος 

ενεβη ὁ Τησους αΗ. | κ. αυτος ὁ Τησους 

ανεβη Ἐ. αδορΠπᾶσης εσεις 5οδ1ς 3Υ2γ. 

Οπί.δεῬεί, Γο.] 
-- πλοιον] Ῥταεπι. το 69. ΗΜΥ. 

--- µαθ. αυτου] αάᾶ. 6εοαπα Ἀντ.οτί, 
-- διελθωμεν] -θομεν Λ. 
-- και ανηχθησαν] οτι. ΒΥΙΤ.ΟΥΙ,δεΡεί, 

958. πλεον. δε αυτων] αάά. π πιαγο ΥΓ. 

ος 
--- λαιλαψ] λαιλαμ Ὁνια, 

-- ανέμου] αλά. πολλη Ὦ. 

--- εις την λιμνην] ππῖο ανεµου Ὦ. α. | 

Οοπίτα, ΑΡΤ. τε]. [ οι, ὁ.ε. «1. 

--- και συνεπληρουντο] αάά. α Βαποὔῦις 

παν]ου]α δ.(ο.)( 00123. ]αά Ππ.] εἰ 

πιρ]εία εδί πανί5 εοτητη α Παοβίυτις εί 

Ῥχορε εταπί πἳ ππογσεγοπίις Βγτιοτί, 

εἴ Ρτορο εταί πανῖς πί ππεγσετεία (ἴαπ- 

{απι). 9Υ2.Ε5ἱ. 

--- εκινδυνευον] εκινδυνευεν 38. | συνε- 
κινδυνευον 69. 

94. προσελθοντες δε 3ΥΤ.Ης]. | εθλ. δε Δ. 

Γκαι προσελθ. 1. Βγτγ.ΟΥ{.διῬ νι, «401. 

94. επιστατα επιστατα ΑΒΙ.. τε]. ΒΥΙΓ. 

Ῥει.« Ηε]. Αιπι.οᾶ. | 5επιεἰ ΧΓ. Τα. 

(ΒννΟτι.) Μεπιρη. οίμ. Απ ΜΒ. 

η. | κυριε κυριε Ὦ.  Βγν.Οτί,(5επης].) 
γιά. Μαι. 1]. 95. |αἀά. ὸσωσον Ὁ. 

--- διεγερθεις 1. 95. (νά. Ματ, ἵν. 99.) 

Γεγερθες 5. ΑΓΝ. τε]. (νά. Μαϊε. 

νι, 96) 
-- του ὑδατος] οπι. Ὦ. 

-- και επαυσαντο] οτι. γτ.Οτί. α.δ.ο. | 
(-σατο 1. ἘΕαΗ. Υι]ς. ο. Ἁνν. 
Ἠο].! Μεπιρῃ, ΜΑ.) 

--- και εγένετυ] οτι. 98. 
-- γαληνη] αἀά. μεγαλη Δ. 1. Ι.. 0 1.9”. 

Ῥνν. Πε].πῃς. ΜοπαρΗ. (που Ῥε]νν.) 
4811. (νά. Μαιί, ο Μαν.) 

95. ειπεν δε] και ειπεν Ἱ.. 99. ΒγχτιΟτί,δς 

Ῥει. Μεπιρῃ. 

-- που] Τα44. εστιν 5. Ὦδ. το]. νγ. | οπι. 

ΑΒΙ/Χ. 1. 201. 

--- πιστις] -τιν ΛΑ. 

--- Φοβηθεντες δε] οἱ δε φοβ. Τ.. 98. γη. 
ΟτιιῬεί,ΞΠσ],. (αι ἁπιοπίος Υπ]ς. ς:. 
οἱ Μπιοπίος ὁ.ο,[.Ι. οἱ Επιαεγαπί α) 

--- εθαυµασαν] -μαζον 1. Ἁγιν.Οχί. δεί. 

(οίτα, Ἡς].) 

--- λεγοντες] Ροδί προς ἀλληλους 1ωΞ. 58. 

γπ]σ. ΟΙ. α.ὗ.ο.ει[]. Ἀγτ.Ηε]. |. Οοπίγα, 

Απι. οἱ. 
--- οὗτος] ΡοΡί εστιν 69. 0.ο.εἳ".[]-ᾳ'. 1. 

(οπι. εἲ.) 

--- και ὑπακ.αυτφ] οτι. Β. (Οµα, ΑΡΙ.5. 

τε]. ΤεῬ!. πάν. Μαχς, 1.90.) | (αυτου Υ.) 

936. καικατεπλευσαν (Δ)ΡΒ(1/)Ἐ.τε]. Υαἱς. 

Οἱ. ὐ.ο. ἉγττΟτίῬε.άΗε]. Μεπιρῃ. 

αοιμ. Αππι. ΑΡίΠ. (και καταπλευσαν 

1.) | κατεπλευσαν δε 1. πι Εις. 

α.οι{.[].1-”. | και καταπλευσαντες 69. | 

και κατεπλευσεν Τ. | κατεπλευσαν Ροδύ 

χωραν ΔΑ. (κατεπλευρα Α 6ΟΣΓ.Ι.) 

-- των] οπι. ΛΑ. 

- Ῥερασηνων Ῥὐ(Δ]μα) Τα. ΒΥΓ. 

Ἠσ]πης. (0311 νοτ. 97.) |. Γεργεσηνων 

ΞΧ. 1. 5ὺ. ἈΒγτ.ΗΠϊετγ. Μεπιρῃ. Αππι, 
01. (08 ἵπ νον. 97.) ἐν τοῖς ὁρίοις 

τῶν Γεργεσηνῶν, ὡς ὁ Λουκᾶς φησιν 

Ερίρῃ, ΤΑ). Ἡ, Τοπ. Π, 1. Ῥ. 150. (5εᾷ ἆα 

βὰο Πὐνατίογαπα π. οκεστίθοπάο Ἠαος 

ποπηίπα γα]άςο ἀαδηαίαν: Ίέοπι ἵη Ματί. 

ΠΠ, εί Μαγ. ν.) | ἹΓαδαρηνων 5. ΑΒ 

Δ(;. 69. το]. Ἀγιν.Οτί.δς Ε5ἱ.δς Ης]. εσύ. 

αοιμ. 

--- εστιν] ην Ὁ. 

-- αντιπερα ΑΡ.Μαί.ΏΗΞ ΝΔ. 1. 58. 69. 

ῬππαΗηκυνγτ{βλείο. | Ἕαντιπεραν 

ς.. Τ.. | περαν ΜΕ. 

--- της Γαλ.] οπΙ. της Δ. 

97. εξελθοντι δε αυτῳ] και εξηλθον Ὦ. 

| εξελθοντι] αάά. τῳ Ίησου Ἠίεεῃ. δε 

αυτφ) Μπις. 10. 

--- ὑπηντησεν] Ῥαεπι. και Ὦ. | απηντ. 

Ε. 

90, ἵπ παν]οι]ατα Οἵ. | 28. εἰ πανῖς. 115 6ἱ. 1 
90. ει Ἱπνίσστα ἀῑσεμίςβ Οἱ. | οὐππατί Ιπιροναῦ 6. 
26. επανἰρανοναπξ ααὔοπι «ἁπι. 

20Τ 



- - ῤ δΔ 5 / 

ΑΣΙΑΣ. Γαὐτῷ] ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχεν δαιμόνια, 
1. 88. 69. καὶ χρόνῳ ἱκανῴ Σααπκµκῦνη ας ἔ 

27. τις νὴρ ε.τ.π. 
ἱκία οὐκ ἐ Ἱλλ᾽ ἐν τοῖς µνήµασιν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἆ ἐν τοῖς µνημ. ᾿ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΥΠ. 28. 

απἲ Παὐεῦπέ ἀποπποπίπη Ίβη 
{οπιροτίρας ππ]ής, οὐ γορί- 5 3 / ε ΄ / ΑΦ 

{ οὐκ ἐνεδύσατο ιματιον, Και ΕΝ πιοπίο ποπ Ἱπάπεραίαα, ηθφιιο 
8 ν λ ἃ ν΄. 1π ἆοππο ππιαποῦαξ 5ο ΤΠ πἹοήα- 
ιοων οε ΠΙοΗΙ15, 3ὃ 16 τί νι Τοραπῃ, 

ἔχων τὸν ]ησοῦν ! ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ ὁ φωνῇ ιοσῖᾶ]έ απίο Ίλια οἱ οχο]α- 
--- ἐκ χρόνων ἵκα- / 5 ας ες ς δν εν - ἔ ΗΒ νους Ἱπαρπα ἀῑχίε Ωπίά 

νῶν καὶ μεγάλη ειπεν, Τι έµοι και σοι, Ἰησοῦ, υἱε τοῦ θεοῦ πηὴ]ή οἱ ΕΡί εδί, Ίοδ ΙΙ ἀάὶ 
--- ἱμάτ. οὐκ ἔνε- ο, ο ἃ .. / α]ΗφεηΙ . ΟΡΒΟΟΥΟ {ο πο πιο 
ορ του ὑψίστου 5 ο. σου» μή με βασανίσῃς. ἴοχήισας. 3 Ῥγαροίρίουαϊ άν 

29 κρίγίιαί Ἱπππηππάο πέ οχίτοί αἱ 
ἃ παρήγγειλεν Παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ :ἀκαθάρτῳ Ἰοπαίπα: πηπ]15 οπίπα τοπηροχ]- 

 αςὶ - 
τ-- απὺὀ του 

Ξ οᾱ, Ν Ν » . 

5) ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι 
σος 

90, εἰσηλθ. δαιµ. 
πολ. 

5” ν΄ / 

ὄνομα ἐστὶν : 
Ν .ν / 

πολλα εἰσῆλθεν εἰς αὐτον. 

/ / 

} ἐδεσμεύετο 

νά ὃ / / 3 Δ 

αιμονιου εις τας 

[4 / Ν 

αλυσεσιν καὶ 

ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου: πολλοῖς γὰρ χρόνοι Όπδ ααϊρίοὺας Ἠλιπι, ο νἱηοῖο- 

συνηρπάκει αὐτόν, καὶ 
πέδαις φυλασσόμενος, καὶ Ἰ διαρήσσων. τὰ δεσμὰ νεα. 

ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 

Ῥαΐας. οαπἴοπίς οἱ εοπιρεάῖρας 
οπκίοᾶ σας, οἱ παρς γἰποι]5 
αρευαίαν ᾱ- ἀποπιοπίο Ιῃπ 46- 

50 Τηπτοιτοραν1{ πίστη 
ἐρήμους. Ί]απα Τοδιις ἀἴσςεπ5, Οιιοᾶ ΠΡΙ 

ἨΟΠΠΘΠ 65 Α: 1ο ἀῑκίε, Τιο- 
δίο, απῖα Ππίγανογαπί ἀαοπιοπία, 
πηπ]ία 1π οπη. 3 Εὲ τοσαυαπί « ΔΝ 5 4 ο ο αρ / µ ση : 

ὁ δε εἶπεν Λεγιών" οτι δαιµονια θ. πο Ἱπιρογαχεί 15 τί Ἱῃ 
6 5 Ν η / / 

καὶ Ἰ παρεκάλουν 
δν σα κ / . - ᾿ Ν 5/ . 

δρ αυτον ινα µη ἐπιτάξη αυτοῖς εἰς την αβυσσον ἄπελ- 

97. αυτῳ 90. ΑΡΗ. το]. νν. (νἷά. Μαιί, 

νι. 28. ΜαΓ. ν.9.) | οτι. Βὴ5. 1. 98. Ἡ. 

ΑΠ]... 

-- ανηρτις ΔΗΙ.Ξ. τε]. | τις ανηρ Ἑ. | 

οπ]. τις Τ). α. 

κ ἐκ της πολεως ὕ-οιο. ΘΥντ.50.δεΠς]. 
Μοπιρ]. τε]. οπ1, Ἠἱσ. α. [ιτ]. 8γτ. 

Ον. (πια, Μαι εί Μαν) | οπι. της 

Δ. 

- ὃς ειχεν ΑΡΗΒΙ,Δἱοις. το]. | εχων Ἑ. 

--- Και χρονῳ ἵκανῳ Β1.Ξ. (1.) 98. Θγτ. 

Ἠσ]αης. ΑΥγ.Ηῖον. Μοπιρῃ. Α πι. η. 

(κ. χρ. πολλῳ 1.) απο χρονων ἱκανων ὃς 

Ῥ. | Τεκ χρονων ἵκανωνκαι σ. ΔΙ. 

χο]. α. ἌἈγιτιοτί,Εεί.δς Ησ].ικί. οιῃ, 

Ίαπα {οππροχῖρις πη]1ς οἱ Ψπὶσ. {ῇ. 

{οπαρ. τηπ]{, οἱ ὁ.οιφὶ. ἵεπαρ. οοπηρ]ι]- 

Ῥα5 ααΙ ο. 

-- ουκ ενεδ. ἵματιον ΒΙ.5. 1. 98. Ὦγτ.Ηςε]. 

πης. ΜεπιρΗ. οιἩ, «01. |. Ἱῖματιον 

ουκ ενεδιδυσκετο 5. Δ(Τ)Η. το]. Τμαίϐ, 

ΒΥτγ.ΟΥΙ,δε Ῥει. Αππι. | ενεδυσατο Β. 

Πο. Μαί.ΤωΞ. 98. | Τενεδιδυσκετο σ. Α. 

(2). τε]. Τμαίτ. ΒΥΣ, (ενεδυδισκετο Τ).) 

| εδιδυσκετο Δ. 

--- εν οικιᾳ] εν οικῳ 1). | εις οικιαν 69. 

--- εµενεν] εµεινεν ΔΙ.. 1 Ἠ/ι.ι. 

- αλλ] αλλα Ἡ. |αάά. ην Τι. 98. 

--- μνημασιν] µνήµειοις Ὦ. | αάά, και εν 

τοις ορεσι’ 11Η κραζων και κατακοπτωγ 

ἑαυτον λιθοις Χ. (νιὰ. Ματ. ν. 5.) αάά, 

οἱ οπιπῖ οχο]απιπμίοπο εχο]αππαῦαί οί 

Ἰαοᾷσναί βεἵρβαπῃ Ἱαρίάίρας ΔΥτ ΟΥ 8, 

98. ανακραξαο] Τβνασπι. και σσ. ΑΗ. το]. 
Ἁνγ.Ηε]. ἀοίμ, Αντι, [οπι. 1) ηβρα ως 
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Χ. 95. Ἱωασ, Άγιον. Οτί,δΕεί. Μοππρῃ. 

«πι. |κραξας Ἱν. | ανακηρυξας 69. 
| ανεκραξεν (5ίΠο και) Ὦ. (ο.)ε. Μοππρ. 

ΜΑ, αἱ υἱά. 

τῳ και Τ.) 

98. ειπεν] Ῥναεπι, και 1)”. 

--- σοι] συ 1. 

--- Ίησυυ ΑΒΟΙ,Ξ. 98. τα]. Το. πάν. 

Ματο, Ἱν. 90. | οπι.. ὮΗΒ. 1. 69. ε. 

Μεπιρῃ. (γιά. Μαις, νΗ, 99.) 

--- του θεου] οπι. 5. 1. ο). | Οοπίτα, Τετ. 

(βανισης 3 

(οπι. 86ᾳ. προσεπεσεν αυ- 

--- βασανισῃς] -σεις Ἡ. 

11: 
99. παρηγγελλεν 91.9. ΛΟΠΒΙΙΧ(Τ).)Δ.Ι. 

985. Ε(ά)ΙΗΚΌΥΤΓ. Τιαυί, Ῥγτν, οτί. Ρεί. 

δεΗς]. (-γελεν ΧΤΓα.) | παρηγγειλεν 

δἱ.4. Εἶσ. Β.Μαϊμ. 69. ἘΕΜΡΟΛ. | 
ελεγεν Ὦ. ο. 

-- γαρ] οτη. 198. (αάᾷ. εαρτα Ππ.) 

--- πνευµατι] δαιμονιῳ Ἡ. 6. (56. ακαρ- 

τῳ 3.) 

-- εξελθειν] εξελθε Ὦ. ο. 

--- απο του ανθρωπου] απ᾿ αυτου 1.. 98. 

--- αυτον] αυτω Τ. 

-- και εδεσμ.] εδεσμ. γαρ Ὦ. α.(0.)ο.ο. 
(ϱω(.) (Όοπα, ας. /: τε].) 

--- εδεσμευετο Β]μ5 ΝΧ. 98, | Ίεδεσμειτο 
σ. ΑΟΡΗ. τε]. 

--- φυλασσομ.] φυλαττομ. Ἰ ία. 

--- διαρήησσων ΔΡΧ ΠΙ. Μα ΟΠΔ.1. Ὁ τη. 

| Σδιαρρησσων ο. Ὦ Ιω (-σον Χ). τα]. 

| διερησσε Τ). ο.ε. «ἄδιμ. (οί ΓΠαπροραί 

γΊποι]α 5αα οἱ τιπηρεβαί ῬγτιΟν.) 

-- Ίλαυνετο] Ίλανευτο Ἰ. | ελαυνετο Λ. 

Γηλευνετο ΔΑ. |αάᾷ. γαρ Ὦ. ο.. 

99. ὑπο] απο ὮΞ. | Οοπίτα, ΔΟΡΠ. τε]. 
-- του ὅαιμονιου ὮἙῬ. ΜαίΟΥΡΞΧ ΕΣ. 

(1αί.) | Ἔτου δαιµονος σ. ΑΟΡΠΤ, τε]. 

ᾱ. (οπη.του 69.) Γ των δαιµονων Λ. ΑΥΤ. 

Ἠει.ΜΑ. Αγ. Πο] παρ, (οσα. [).) 

--- εις τας ερηµους] εις την ερηµον Ὁ. 

ΒΥΣΥ.Οτ{. δε) ΕΜ, (οία, Πς].) 

80.λεγων ΔΟΡΗΞ. τε]. Ὑπ]ς. {, γιτ.Οχ 0. 

δ.ΗΕΙ. ΜεπιρἩ, οίμ, Αππαι (4001.) | 

ο1. Ἑ. 1. α.ὐιοει[]]. Ἀγτ.ροι. (νιᾶ. 

Μας, ν.9.) Ί5εα. τι] ὁτι τι υἱα, 

--- σοι ονομα εστιν ΒΡΙ,Ξ. 1. 98. Ψαἱς. 
α.θ.ο.ε,{). ΟΥἱ0. Ππι. ἵν. 6658. | Τσοι εστιν 

ονομα 5. ΑΟΒΧ. τει. Ἀγν.Ηο]. 
(ἈΠοππρ].) Αππη. [ονομα σοι 03. (οῦ.) 

«η, (νἷά, Μαν. ν. 9.) 

--- λεγειων Ἑ  Ἠαι. λεγιων 31, Τωα{1. 

Ῥπο πἹογο. 3Υ1. ΟνΗ. ὃς Ῥεί, ὃς Πο]. (κι. 

ΜΟΠΗΡΗ. (λεγαιων Ὀ”.) | Ίλεγεων ς. 
ΑΕΡΟΣ. τα]. Ἀγτ,Πε]ααρ.ἀγαεσὸ. | 

α4ά. ονομα µοι Τ). ο. Βγτ.Ηϊαν. «91. 

(νά, Μαν. Υ. 9) 

εις αυτον Υ αἱς. Θγτν.Ῥ εί. δε Ησ]. 

πολλα γαρ ησαν δαιµονια Ἰ). (α.)ο. 
οω09) απῖα τη] εππηαδ. δι. ασῖα 
ΠΠ 5απηας 1η 6ο Βγτ.ονί, 

--- δαιµονια πολλα εισηλθεν Α(Ο)Η.Ε. το]. 

ΒΥτγ, Ρεἱ. δε Πε]. | εισηλθ. δαιμ.πολλ. Β. 

Ὑμς. (Μοπιρῇ.) |. πολλ. δαιµ. εισηλθ. 

69. | (εισηλθον ΟἨ. εισελθειν 1..) 

81. και παρεκαλ.] παρεκαλ. δε Ὦ. ᾖβ. 

(ρταστη, Ἠ οπογαπέ ἀαοπποπῖα παπ]ία ᾖ) 

--- ὁτι.... 

91. παπα ϱἸ. 



ΥΠ. ὁπ. 
Τα]. α. ὐ. ο, 
ΒΥΣΥ. 0. Ρ. Ἡ. 
ΜΕΡΗ, [ΤΠεΡ,] 
οὐ. Αππι, 101. 

95. βοσκομένη 
πε 

δ πμοῦ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΚΑΝ. 
ϱ 3 Ν ” ο / / - - ’ 

ἦν δε ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκοµέ- 
/ “ κ Ν α . 

ἑπαρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπι- 
/ . - . ” / . - Αν ” / 

τρέψη αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν 
” ον ο / λ λ /  Ν ν΄» 

αὐτοῖς. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀν- 
ϐ / μας Ἴλθ ὦ Ἡν λ / ν΄ ο «ς 
ρώπου |! εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὤώρμησεν ἡ 

5 / Ν ο ω Ν / 

ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰ, την λίμνην καὶ ἄπε- 
/ δε οσο / Δ ε / Ν 4 αν τῇ 

πνίγη. ἰδοντες δὲ οἱ βοσκοντε το Ἰ γεγονος 
3/ ΑΜ τα, ο) λ / Ν 9 
έφυγον, καὶ Ἰ ἀπήγγειλαν εἰ την πολιν καὶ εἰς 

ν 5 / δ 2 ὃ σι ν / ν 
τους ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ 
σνδι Γι ν ν . - κά ες / / 
ἦλθαν πρὸς τον Ἰησοῦν, καὶ Ἰ εὗραν καθήµενον 
κ / Γ 

τον ἄνθρωπον ἀφ οὗ τὰ δαιμόνια, ἐξεληλύθει Ἡ, 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας 
τοῦ τοις καὶ ἐφοβήθησαν. 50 ἀπήγγειλαν δὲ 
ον | οἱ ἰδόντες ὁπῶς ἐσώθη ὁ ὁ δαιµονισθείο. 5' καὶ 

θεῖν. 
.] ο) { ”/ ΔΝ 

νων ἐν τῷ ' ὄρει, καὶ 

αὔγαδαη Ιτοπί, 3" Ένας απίθπι 
11 σγοκ ῬΡογοσγιαπα πημ]ΓΟ η. 
ΡαΡΟΦΠΠΙΠΙΗ Τπ πιοπίο; οἱ γορᾶ- 
Ῥαπί ο πα πί Ῥονπαίοτοι οἶς ἴπ 

Π]ος Ἱπστοςῇ, Ἐε ρονπαϊςίε Π]]ς. 
9 Ἠκ]οτιπί οἵσο ἁποπιοπία αἳ 
Ποπηίπο οἱ ἠπιταγογιπί ἴπ Ῥος- 
08. οὐ Ἱπιροία αβῆί στοκ Ῥες 
Ῥτάασςερς ἵπ είασπτῃ οἱ βῇο- 
οσία5 οδί. ὃ) Ωποά αἱ νιάσταπε 
{ποια απῖ ραδοσῦαηί, Πασογιηῖ 
εί παπανογαΠί 1 οἰν]αίοπι οἳ 
1π γῖλαςδ. 3 Εκϊεγιπί ααίοπι 
γίάσγο αιιοᾷ {ποιαπα 68ἱ, οἱ γο- 
πογΠί αά ΤοβΠη, εἰ ἵπγαεπογιπέ 
Ἰοπ1Ιοπ ΦΘΟ6ΠΙΟΠΗ, Α 4110 ἆπο- 
πιοπῖα. οκἰθσγαηί, γοβιπι ασ 
ΒΗἨ. Ποηίο αἆ Ῥοάος οἶαπς, οἱ 
Οπαπογηηὲ: Ὁὃ πππΠαγοταπί Ἀα- 
τοι 15 οἳ αἱ γάσταπί 41πο- 
ἨιΟᾷΟ ΑΠΙ5. ᾖιοβΙς οβδοί α Τι6- 
βίοπα, Ὁτ Εί τοσανογαπί Π]απη 
οπαπίς ππα]Μιάο τοσίοµ]5 (.ο- 

ἠρώτησεν’ αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου 

8]. παρεκαλουν Ῥ.Μαι.ΟΏΤ,. 1. 98. 69. 

ἘΒ. Μεπιρῃ, Απ. | Έπαρεκαλει ς. 

ΑΡΗΞ Ὀσίο, τε]. ΜοπιρΠ.ΜΡΒ. (Ρροξί αυ- 

τον αάά. ἴ]α ἀαεπποπία Θγτιοτί) 

-- αυτον] οτι. Ὦ. 

-- επιταξφ] -ξει ΔΗΓ. (επιτ. αυτ. εις τ. 

αβ. απελθ. πο πηίοτοίι Ί]]α ἵπ ῥο]ιοΠ- 

ἨαΠ1, οὗ πο οχρο]]οτοί ἴ]]α Ὦντ.Ον{.) 

92, ἱκανων] οτη. 1). ο. | πολλων Χ. 

--- βοσκοµενων ΔΟΡΗΞ. τα]. Ὑπ1ρ. ὐ.οι[. 
ὔ... ἈγονιΟτέ.δςΠσ]. ΜειηρΗ. οἱΠ. | 
-μενη ΒΡα). 69. ΚὈ. ἈγτῬει. Ατπῃ, 

Α9ί1.. (ᾳπαο ραδεεραίχ α.) νιᾶ. Μαϊ, 

γή], 90. Μαν. ν. 11. 

--- εν τῳ ορει Υμ]ς. 6. | οτι. α.ὐ.ο,[]- | 

Ῥο5έ εκει 3ΥΥ.ΟΣέ, απαθ ᾖῖο εὔῖαπα Παλεί 

εκει. 
--- και παρεκαλ.] παρεκαλ. δε Ὦ. 

-- παρεκαλεσαν Β60 1.5. 1. 98. α.ὐ.ο 

| {-λουν 5. ΑΟΟΤΕΗ. τε]. Ὑπ]ρ. οἱ. 

Ῥγογ.Οτί,δς Ῥει, ὃς Ἠε]. Μεπιρῃ. (νίᾶ. 

Μαι, ΤΠ, 81 οὗ 5αργα Υογ. 51.) |. (Ρο5ί 

αυτον αά. Ί]α ἀαεπποπία Θγτ. οτί.) 

--- ἵνα] αά. µη Δ. 

--- επιτρεψῃ αυτ. εις εκ. εισελθ. Ψ]ς. 7. 

Γεις τους χοιρους εισελθωσι» Ὦ. ο. 

ΒΥτ.Ρ5ί. τας πίχαγοπί Τη ϱΥοσοπῃ Ῥοίζ0- 

χιπ Βγγιονί, τα 1π εἰς Ππίχατοπί αᾱ. 

τὸ Ίπ 1]]ου Ἰγοπί ὐ.[. 

-- Επιτρεψμ] Ροδῖ αυτοις ΒΙ/Ξ. 98. (-ψει 

Α ΤΙ) | Όοπαα, ΔΒΟ). τε]. 

--- αυτοις 19.] αυτους 693. 

--- Εισελθειν] απελθειν 69. ᾱ. | ελθειν 

ΔΑ". 

-- και επετρ.] ὁ δε επετρ. Ὀ. 

95. πα Απ. ] αά, ὁ Τήησους Ο3. 

88. απο του] απου 3. 

--- έισηλθον ΑΡ. Μαι ΟΡΒΙΞΑΔ.95.8α4 

ἨΚΜΥΓΛ. | Τεισηλθεν «. 19. 699. Ὦ8 

Ὠνίο, (Ῥταστη. και Ταἱοι) | ώρμησαν Ὦ. 
-- και ὠρμησεν] ὦρμησεν δε Ὦ. | ααά. 

πασα Χ. 69. Άγιον, Οτί (ὃς Ἐυ.) νὶά. 

Μαιἡ, νΙ, 59. | Οοπία, ΒΥτ.Ης]. 

--- αγελι] πάᾷ. των χοιρων 69. ο. ΝΤοπιΡΙι, 

-- απεπνιγη] απεπνιγοντο ϐ. ὅ.οι[]. | 

απεπνιγήσαν 8. 

84.το γεγονος ΑΒΟΡΡΊΝΙωΣ. 1. 99. 69. 1 
Ὅ. | το γεγενηµενον 5. ΧΔ. τε]. 

--- εφυγον] -γαν ὮΛ. 

--- απηγγ.] ΤΡΙποπι. απελθοντε ς. 

(ά)1.). νίά. Μαι, ν, 95. [ οπι. ΑΒ. 

{αἰ(εἰ Β1[/.οδθἠ.)ΟΡΕΗΙἘΧΔ. 1. 98. 

6ϱ. ΒΕΗΊΟΙαΗΚΜΡΘΌΟΝΤΑ. Ταιϊ, 
Ἁγιν. Οτέ. Ἐεί. ὃς Ἠσ]. Μοπιρῃ. «ἄἀοιμ. 

Ανπη. 

95. εἷο 1η Ὦ. παραγενοµενων δε εκ της πο- 

λεως και θεωρήησαντων καθηµενον τον 

δαιμονιζοµενον σωφρονουντα και ἵμα- 

τισµενον καθηµενο» παρα τους ποδας 

του Τησου εφοβηθησαν. 

--- εἕηλθον δε] και εξηλθον Οἳμἱ υιᾶ, 1. 

ΒΥτγ,ΟΥ{, δε. 19, 

--- τδειν] αάά. τι εστιν ΟἨ. 

14.) 
--, Ίλθαν ΤΠ]. ηαί. (ει πιοκ εὗραν.) 

.4ηλθον 5. ΑΒ'“ΟΕΗΙΕ. τε]. (ερ- 
χονται 1.) εἳ πιοκ Ἱεύρον ο. Ἱ- 

ἀσπα. 

-- καθηµενον Πο ΑΒΟΙΞΧΗ. τε]. α. 

Ῥγγ.Ηε]. οἴ], | Ῥοδί τον ανθρ. Ἑ. 1. 

(νά. Ματ. ν. 

γα]σ. .ο[ φ. (Μοπρι,) |. απίο 
παρα τ. ποὺ. ΘΥΣΥ.ΟΥί:δε Ῥει. Απ. 
δι. 

95. οὗ ] ουντα σίοἹ.. 

--- εξεληλυθει] εξηλθεν Ὦ. /- 

-του Ίησου α.ο. | ΟΠΠ. του Ἑ. | οἶας 
γαρ. ὁ.ῇ:1 31. 

86. απηγγειλαν δε ΛΒΗ. νο]. | και απηγγ. 

ο. Άγιος Ον1,δε εί. ή, ] απηγγ. γαρ 
1 τν 

--- αυτοις] οπι. 69. Ἰ(5εᾷ σου. )Γ. | 

Ταὰ4. και 5. ΑΠ. τα. γαρ. [ο 

Ῥγγ.Ησε]. (αοιμ, |. οι. ΒΟΡΡΙΙΝ. 958. 
69. α.ὐ.οι ο... Ἀγιν.Οτυ,δεῬεί, Μοπιρ], 

Απ «ΒΙΠ. (οἱ ιδοντες αἆ γεν. 56. 

Ἀγτ,Οτί,) 

-- ὁ δαιμονισθεις] ὁ ληγαιων Ὦ”. | ὁ 

λιων 6}. | α Ἱερίοπαο Ὑπὶς. {ο 

1. 9Η], 6, ἶδ απἳ α ἀπεπιοης ογαῦ Υοχ- 

αίᾳς ᾱ. αἱ α ἆᾳοπ, γεκαναίας ὐ. | 

Ἠοπιο ἴ]α ΒΥγ.ΟΣέ, [| αάἀ. ος 4ο Ῥοτοῖδ 

πει, 
97. και Πρωτ. ΑΒΟΡΗΔΣ, να]. Μεπιρ], 

16]. | Πρωτ. δε 1. α. Τιοῦ. | πρωτ. 

Αγ. 

--- Ίρωτησεν ΔΡΟΓΗ. 98. 69. ΙΚΜ. α. 

Ῥγτ. Πο]. |. επηρωτησεν Χ. | Τ Πρωτη- 

σα - Ὦμ. Ἱ. ται, Μαρ. δα ρα 
(γης Οτι, δεί) ΜοπιρΗ, Πορ, άοἰΠ. 

ως.) |. (αάά. αἱ νἰάσγαπί, έπη 

Ῥγχ.Οτί, οΠΙ Π]οχκ τ. περιχ.) 
--- αυτον] τον Τήσουν Ὦ. ο. 

--- ἁπαντο πληθος της περιχωρου] παν- 

τες και ἡ χωρα Ὦ. |ἁπαν το] ἁπαν- 

τα Δ. (οτη. της περιχωρου Βγτ.ΟΓΙ.) 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ΑΒΟΤΡΡΕ. ο πρ οι πια τῶν ν Γ ερασηνῶν 

1. 98. 69. εγαλω συνειχοντο. 
Ε(ΦΗΚΜΡΌΟΥΓΛ. ο νος χ 

58 4{ 
38. τὰ μιλ. 

δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. 
᾿ Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα 2 

. ο) νο Ν 

Καὶ ἀπῆλθεν, καθ ὕλην τὴν 
γων, Ὁ 
τν ” / /”ε / 

σοι ἐποίησεν ὁ θεὸς. 
/ / ο 9, / 9. ὧν πο ο 

πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ]ησοῦς. 
” ο 

]ησοῦν, πο) πε 69 4011 Ἐν 
1] ΝΙαἰδ. 9: 18-26. β 
Ιαν. 5: 91-43. 

40. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 

-- ὑποστρέφειν κώντες αὐτόν. 
Ἴ ΄ ς Ν ἡ 

41. καὶ αὐτὸς ο ναὴ. και 

49. καὶ ἐγένετο ἓν 
τῷ πορεύεσθαι θνησκεν. 

ς Κε΄ γον αὐτόν. 

- 602 Αὐτὺὸς δὲ ἐμβὰς εἰ 

λ/ . 2 ὃν 

δὲ τῷ ὑποστρεψαι τὸν 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος- ἦσαν γὰρ πάντες προσδο- 
Ἰ καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα 

οὗτος" ἄρχων τῆς συναγωγῇῆς ὑπῆρχεν, 
καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας [τοῦ] Γησοῦ, παρεκάλει 
αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη απέ- 

ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνι- 
ὃ καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ὃ ἀπὸ 

- . . - / 

ἀπελθεῖν ἀπ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 
ο 

1 υ ιά ΄. 

πλοῖον ὑπέστρεψεν. 

ἐδεῖτο" δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ 
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν μαῖς 

-ὰ ὅτι θυγάτη! ρ 

ΥΠΙ. ὁ8. 

ΤάΞΟΠΟΤΗΠΙ αί ἀἰοοάοτεί αὐ 
1515, απ] 6πΠΟΓΘ ΠΠάς ΠΟ {6Π6- 
Ῥαπίις, 

(41, 89) Τρβο αππἴσοτη αδοεπάστς 
Ἠ«ΥΘΙΙ 1ονοίδς ο5ί. ὃν ντ το- 
ραδαί ατα Υἱγ α- 41ο ἀἆασοπῃο- 
να οχιεταπέ τς οπι 90 θεδοῖ. 
Ἰπιϊςῖε απτοπα ου Ίεδις ᾱἷ- 
οσης, Ὁ Ἠοςί ἀοπχάπα ὑπα1α, θἳ 
πάσα Ὑπαπία Ωδὶ [ου σι. 
δε αὐΠῖ ρον παπῖνογξαπα οἰνία- 
το. Ῥνασθίσαηδ απαπία. 1 
{οσ]ςεοί Ίοσ]ι5. 

10 (55,5. Ἐμοίαπη οδί απζοπι 
οαπα. Ἰοἵρδοί Ἰεδιςδ, οκθερῖε 
Ἰ]απα ἑπτθα: ογαΠ{ ΟΠΊΠΙ ΟΠΊΠΟΒ 
εκρεσίαπίε5 ουπι, 3 Τις εσσς 
γοπ]ῖ γΙγ οαί ποπιοῃ Ταἴγας, εὔ 
1ρεο ῬτίηζορἜ 5γΠασοσαο ογα:, 
οἵ ορεῖα1ϊ αἆ Ῥεάος εδ, Τοσα15 
61η ααῦ Ππίνατδί {π 4οπάα 6118: 
“3 απία Β]ία απίσα εγαῦ 1] Τεγο 
ΒΠΠΟΥΗΠ. ἀμούσεοία, εἴ Ίαθς 
ππογ]ουα δαν. ς οοπΕῖρΙς ἀ μπι 
γαι, α ἵπτυα οοπαρτπιευαίαγ, 
9 Ἐντ πιπ]ίου απασάαπι οταῦ 1π. 

37. ΓἾερασηνων ΒΟὈ. πα. μου. | 

Τεργεσήηνων Ο”ΡΗΙΝ. 1. 98. Μεπιρῃ. 

ΑΆππι, «91. (Γεσινων εἴο θ9.) | Ττα- 

δαρηνων ο. ΑΠ. τα]. Ἀγιτ.ονί.δ Ῥεύ. 

δςΠο]. ἄοιμ. 

--- ὅτι φοβῳ] φοβῳ γαρ Ὦ. ο. 

--- αυτος δε εµβας ΒΗΒΙ.. το]. 

Ὦ. | αυτος εµβας Α 

--- εις πλοιον ΒΟΒΙΙΝ. 1. 88. («αοίμ. 

Ατπι. | εις Ττο” πλοιον 5. ΑΡ. τε]. | 

οπι. Τ. {. 

--- εαὺ. Βπ.] αἀά. αὖ 15 ΘγτνιΟνί,δε Ῥ5ι, 

38. εδειτο ΒΟ01,Χ. 38. (εδεετο ΑΣ.) | 

ὖεδεετο 5. 0ἨδΔ. 1. τα], (οί τοραραί 

γι]ς. ὁ.[:1-1. εἲ τοσαδῖέ ο,[]-) (ηρω- 

τα δε αυτον Ὦ. α.) 

--- εξεληλυθει απίε τα δαιμονια ΑΒΙΩΟΡΤ, 

Δ. 58. χο]. ᾱ. Βψτγ.Οτί, Ἐδί, δὲ Ησ]. 

Μεπιρῃ. Απιπ. «9, ] Ῥοδί τα δαιμο- 

για ΟΕΧΝ. 1. 69. γΥι]ρ. ὁ.οιῇις”.ῖ. 
μου. ἀοἴμ. 

-- ειναι] ἵνα ῃ Ἐ. 

-- απελυσεν] απεστειλεν Ἱι Ἀγτ.Πς]. 

Ι ενβας δε 

της, 

-- λεγων] Τρτασπι, ὁ Τησους 5. ΑΟΡΗ. 
χο]. Ὑι]ρ. (αι) οὐ. Ἀγιν ον, Ε5ε,δε 

Ἠο]. ἀοΐμ. |. οπ. ΒΕΠ. 1. ὐ.εφ.Ι. 
Μοπιρῃ. ΤΠοῦῬ. Ατπιι 11. 

99, ὑποστρεφε] πορευου Ὦ. ο. 

--- σου] πἀά.προς τους σους Χ. (γιά. Μαν. 

γ.19.) αάά. οἳ απ ἀοππιπα Ποπίπιπα 

ππογαπα Ἀγτιονί, αὐά, πριᾶ {ο α. 

--- και διηγου] δι]γουμενος Τ). 

--- σα σοι εποιήσεν ὁφθεος ΒΡ(Ώ))Χ.1. 

2τ0 

35. Υα]ς. α.ο.ἰ. (4ΐ0μι.) (πεποιηκεν Ἡ. 

σου Τ,.) | ὅσα σοι ὁ κυριος πεποιηκεν 

Ον. ὐ. (νιᾶ. Μαν.ν. 19.) απαπία Γοεῖξ 

ΕΡί ἀοπηΐπας ΒΥτ.ΟΥΙ. |. ὅσα σοι ὁ θεος 

εποιήσεν Ὦ. {. απαπία ἄθιι5 [οοῖι Η)ὶ 

Του. |. φόσα εποι]σε σοι ὁ θεος 5. 

Α.Οὐ. το]. ΒΥΙΥ. Ῥ5ι. ὃς Πο]. Μεοπιρῃ. 

οί. Απ. | αἀά. και ηλεησεν σε ΟἨ. 

(1. ελεησεν) νἱά. Μαν. 

89. απηλθεν.... κηρυσσων] απελθων κατα 

την πολιν εκηρυσσεν Ὦ. |απηλθεν] 

-θον 69. 

-- ΊἸήσους] θεος 1. Γογ. ο”. 

40.εν δε τῳ ΒΗΙ.. 1. 39. Ἀγτν οτί δΕ5ἱ. 

Μοπιρῃ, Τμου. «θί, | Τεγενετο δε εν 

τῳ 5. ΑΟΡΕ. τε]. Τμ, Ἀγτ.Ηο]. 

οΐμ, (Αντῃ,) 

--- ὑποστρεψαι ΑΟΡΡΤ, 1. 58. τε]. | ὑπο- 

στρεφειν ΒΗ. (νἰά. εαρ. Π. 49.) 

--- απεδεξατο] ὑπεδεξατο Χ. 69(ε οου.Ι.) 

| αποδεξασθαι 1). 

-- ὁ οχλος ΑΒΡΗ. τα]. | οπι. ὁ ΟΝ. | ὁ 
λαος 1. | τον οχλον Ὦ. (ατοα παπ]ία 

ΘΥγ. ΟΥ) 
--- παντεςο] ἅπαντες Ἱ,. 1. 98. Ἐ "κι. | 

οτι. ΘΥτ.ΟΥί, 

41.1δου ηλθεν] οπι, ΒΥτ.Ρδί. ΟΠ1 

Ῥγχ.ΟΤί, | ελθων Ὦ. ο. (.3011.) 
--- «ῥ ονομα Ίαειρος και] της συναγωγης 

πεσων 1) Ί(ο Π, εεφπθη{ο,) | (Ίαειρος] 

αιρος Ὦ.) 

-- και οὗτος ΒΗΡΝ. 1. 69. αι. Μεπιρ]. 

οι, «111. | και αυτος σ. ΑΟ μἱ υἱᾳ. 

ΣΤ, τε]. Ὑμ]ς. δ.ῇ.4ἱ. Ἀγτ.Ηε]. Αιπη. 

 τδου 

[ο.] οπι. ΘΥΧ. ΓΑ6, 

ἔεααι. Του. 

41. ὑπηρχεν και] οτι. Ὦ. ο. 3γτ.Εεί. 

(Τ]ιερ.αρ.ΜΔπίον.) | ὑπαρχων και Ἱ. 

“ο” Θγτ.Οτί. 

-- παρα] ὑπο Ὦ. 

--- του αΠίε Ίήσου ΑΟΡΗ. τα]. | οσα. ΒΡΕ. 
-- εισελθειν] ἵνα εισελθῃ ο ζουντ.".) 

-- ΤΟΝ οικον] την....ν Τ). 
49, ὑτι θυγ. µονογ. ην αυτῳ Ὦγτ.Ης]. | 

ην γαρ θυγ. αυτῳ µονογ. Ὦ. (Βντν.Οχι, 

δι Ῥει,) 

-- ὡς ΑΒΟΡΗ. νε]. | ὧσει ΤιΧΙΚ. | οπι. 

Ἐνίο. Τμερ. ἆβυμ. 
--- δωδεκα] δεκαδυο 1. (αβ. Ὦ.) 

--- και αυτη απεθνησκεν ] αποθνήσκουσα 

Ἑζοπι. -σα”). | οἳ Ῥτορο ογαῦ τί ΠΙΟΓΘΥΘ- 

σας Βγτν Οχί.δεῬεί, Βγτ.Η 1ου πης.Σ. Α.ΠΙ. 

-- εν δε τῳ ΑΒΟΡΗΥ,ΧΔ. 1. 58. ται. Τ. 
Ἁγτγ.Ογί,Ρεί,δεΗσ]. (Μεπιρῃ.) (Τ]ιευ,) 

αοῦι, «91. | καιεγενετοεν τῳ Ο3ΡΡΕ. 

(1αι{.). Ατπι, 

-- ὑπαγειν ΑΒΟΞΒΤ.. το]. | πορευεσθαι 
Ο"ΡΡ. 

-- αυτον] «εδ ὁ.οις.. Ἁγιτ.οσί,δε εί. 

Μοππρῃ. 

--- συνεπνιγον ΑΒΡΗ. το]. | -γαν Ὁ. | 

συνεθλιβον Ο1.. 98. 69. (νἱά. Μα5. γ. 
24.) | συνεθλιγον οἱο Ὀ. 

45. δωδεκα] δεκαδυο 1. (βι. Ὦ.) 

--- ἧτιο] ἦν Ὦ. 

---(ατρ.....βιον ΔΟΡΊΙΟΞ. το]. γν. (νιᾶ. 

Ὁτ. ππαρπο 6πποχς Οἱ. { 99. ἵπ ἄοπαατα Οἵ, | 
45, υπῖσα Β]ῖα εταῦ οἱ Οἵ.  εανδί5 6. 



ΥΠΙΠ. 49. 
» - / ο ο / ο 

ος ος ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἶ ἰατροῖς  προσαναλώσασα ὅλον 
Ν 3’ »/ ) Ν -ν 

ο κ, σον βίον οὐκ ἴσχυσεν απ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 
ος, ΑΥπΠ., . - ϱ] - / - 

48, Γἰατροῖς ... βί- προσελθοῦσα ὀπισθεν ἤψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ον] 

αἵματος αὐτῆς. 

µενός µου; 
45. Γκαὶ οἱ σὺν αὐ- 

τῷ] 

µου: ] 
Τα 

ἀπήγγειλεν 
παραχρῆμα. 
πίστις σου σέσωκέν σε' πορεύου εἰς εἰρήνην. 

αὐτοῦ λαλοῦντος ἐ ἔρχεταί τι; παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώ- 

ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη 
ὃ καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἄψά- 

ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος 
καὶ οἱ | σὺν αὐτῷ, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν 

σε καὶ ἀποθλίβουσιν, [καὶ λέγει, Τίς ὁ ἀψάμενός 
15 ὁ δὲ ]ησοῦς εἶπεν, Ἡψατό µου τίς ἐγὼ 

γὰρ ἔγνων δύναμιν Ἱ ἵ ἐξεληλυθυῖαν” 
3" 'Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέµουσα ἦλθεν 
καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, δι ἣν αἰτίαν ἤψατο αὐτοῦ 

! ἐνώπιον παντὸς τοῦ ἄμοῦ: καὶ ὡς ἰάθη 

εν 'ΣΘυγάτηρ, ἡ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

[η Ν 5 Αν 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇν 

ε ερ, - 

Ἱ ρὺσις του 

ας 3 

απ 

Πακ βαπρ]π]ς αὖ απηῖς ἆπο- 
ἀοοῖπα, απαο Τῃ πιοδῖσος ογοσα- 
γογαί οπΊΠστη βαὈτίαπαπα βπ πα 
πθς αῦ π]]ο Ρο]! οπγατῖ: " πο- 
οσσεῖς τοίχο οἱ (οῖσῖε Επιυγίατα 
νοβιπποπ!1 οἵις, οὐ σοπ[αρῖπα 
βίος Βπχας βαπσιϊπίς οἵμς. 
15 Ίν αἲι Τορις, Ως οδὲ απῖ πιο 
ἰουῖσίς  Νοσαπῖδρις απέοπα 
οπηηίρης ἀῑχίν Ῥοΐτις οἳ απῖ 
οµπῃ Π]ο οταπί, Ἐγασσσρίος, 
{αγρας ἴο οοπαργπαπί οἱ αΕΠ]Ι- 
σππί, οἱ ἀῑσίς, Οη]5 πιο {οίσ1νὃ 
1 τν ἀῑκίε Ἱορις, Τουσίν πο 
αΠαπ]δ: παπα 6σο τιονί νΙγία- 
ἴοπι ἆ4α πῃο οχίςκο. “7 Υἱάσπε 
Ἀπίοπα ππαΙοτ απῖα ποπ. ]ατπῖί, 
(ΥΟΠΠΟΗΣ γοπ! οἱ Ῥγουϊάῖέε απἲα 
Ῥοᾷο5. Ηλίας, οἱ οὗ. «παπα οα]1- 
ΣΗΠά [ομσογς οππα Ιπάϊσαν]ε 
οοἵαπη οπΙΠΙ Ῥορι]ο, εὃ απισπι- 
ΠΙΟ ΠΠ οοπ/[ε5ιίπα εαπαία, 
ες ΑΛ. 1ρδο ἀἰκιε ΠΠ, Έπια, 
Π4ο8 ἵπα [6 δα]ναπι [οοῖίι: γαᾶο 
Ίπ Ρασθ. 5 Λάλας 1]]ο Ἰοᾳπεπια 
νοπίί Γα σσ] α- Ῥεϊποῖρο 5Υ- 
πασοσαπο ἀΐῑσεοπς αἱ απία Μοτιπα 

” - 

ἐμού. 

409» 
ας 

γου λέγων [αὐτῷ] ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου" 

Ογίᾳ. ΠΠ. 9991.) | οτη. ὮΓ. ΤΠεῦ. Αππι. 
7ο]. 

Αδ.ιατροις ΑΟΡΒΙΞΝΔ. 1. 38. 69. Ὦ 

Ἐ ΗΜΗαΠΚΜΡΌΝΥΤΑ. | εις ιατρους 

5. Ἰμπίτ. {εις τους (ατρους Ο2ίᾳ. 1, 

9805) 
--- όλον ] οσα, 3 αἱ υἱζ. 

-- βιον] αἆά. αυτης ΟΝ. Τα. Ἀγτὴ, 

ΟτεΡει,δεΠο]. Μοπιρῃ, ἄοτᾖμ. Αππι, κο, 

«ιμ. 

--- οὐκ ισχυσεν απ᾿ ουδενος θεραπευθηναι 

(Οτίᾳ. ΠΠ, 9591:) | ουδε εἷς ισχυεν θερα- 

πευσαι Ὦ. ΤμεῬ. Α4ΡίΗ. 

--- απ᾿ ΑΡΗ μενα, | ὑπο 0. | {ὑπ 
ς. ΡΙΕ"Χ. τε]. ΟΥίᾳ. ΠΠ. | παρ’ 69. 

-- απ ΑΠ.] αἀά. εί οοσϊτανϊτ Τπ 5ο, οἱ αἲί, 

ΒΙ ἴοπς {οσαγο {απίπτη γαείϊπιεηία ]6- 

«απ βα]να 6γο Θγγ.οτί, (νιά. Μαΐϊ, Ις. 51. 

Μαν. ν. 28.) 

44. προσελθουσα ] αάά. δεΟῬωέυίαᾶ, Μεπιρῃ. 

ΜΒ, 
-- οπισθεν] οπι. Τ. | Ρορί ἠψατο Ἰ. 

-- του κρασπεδου Ὑι]σ. ὐ.ο.]. |. οπι. ὮΤ. 
α,β. γιά. Μαν. γ. 957. (Ίποκ παραχρηµα 
οπι. ΘΥΥ.Οτ(.) 

--- αυτου] Ῥοπι. ΑΧ. 

450. και ειπεν ὁ Τησους] ὁ δε Ίήσους γνους 

την εξελθουσαν εξ αυτου δυναμιν επη- 

ρωτα Ὦ. α. (νἷᾶ. Μαχ,) (εί οοπγετειις 

ορί ἶοδιις οἱ ἀῑχίε Ἀγτ,οτί,) 

--- τις ὁ ἄψαμενος µου 15.] τις µου ἠψατο 
ὮῬ. ο, Οτίᾳ. Π. 583. 11.466ε. Τογί. αν. 

Μανο. ἵν. 90. ΗΠ. 9105, (νἷά. Μαν. ν. 

80.) 

45. και οἱ συν αυτῳ ΔΟΡΡΗΙ.,Ξ.1. 59.69. 

Ὅ. (Ίκαι οἱ μετ αυτου σ. Χ. τε.) νν. 

| οπι. Ὦ. Θγτ.Οτί. ΑΥτ.ΗΙογ, ΤΠεΡ. 

--- αποθλιβουσιν] πάά. σε . 

-- και λεγεις τ. ὁ ἀψ. µου Α(Ο)(ΡΙπβα) 

ῬΗΞ5. το]. Ἰμαυ. ντι. Οτι. Εςύ. δες Ης]. 

ἄοιἩμ. «ἆδιι. | οι. Ὦ. Ρίο. αἱ. Τι. 1. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Απ ᾖ[τιο] τι Ο3. 

Ιὁ ἀἄψαμενος µου α. | µου ἠψατο Ὦ. 
γπ]ς. ὅ.οι. 

46. Τησους] οππ. Ώ. α. ΒΥτ.Ῥδύ. (ποπ ο. 

1. Ἀντ.Οχ,ὃς Ης].) 

--- εγνων] εγνω 0. 

--- εξεληλυθυιαν Ἠ1,. 95. ΟΥγίᾳ. Π. 5063. 

(οκῖκεο Ογίᾳ. Ππί. ΠΠ. 841. 8605.) | 4 εξελ- 

θουσαν 5. ΑΟΡΡΗΞ. τε]. Ογιᾳ. ΠΠ. 

4065. (ν]ᾶ. Μας. ν. 50.) 

47. τρεµουσα] εντροµος ουσα Ὦ. (Ρ'πετη. 

ραν]άα εἰ ΘΥ1.ΟΤΕ.) 

-- ηλθεν] οτπ. άοἵμ. | απίο τρεµ. α.δ.οι]. 
ὕ(αρ. Βίαπ.)φ].π. Ῥοδί Υαἱς. [[ζαρ. 5α- 

θα1.) 

-- αυτῳ] απίο Ῥοᾷος ἴ]ις Απ. (ε]ας 

γπ]σ. 0.) α.δ.οι[].). | απίο εππα /. 

- ἡψατο αυτου] οτι. ΑΧ. 

--- απηγγειλεν] απηγγιλαν Ἐ. | Ταᾶᾶ. 

αυτῳ Φ5. ΟΧπῖ γίά. ΕΕ. το]. Ἀγν.Ηε]. 

(ΤἜμεῦ,) ἄου.| οπι. ΑΡΟ"ΡΙ/ΞΝ.1. 98. 

69. Τωωί. ἉγττιΟτί.δεῬεί. Μοπωρ]. Αππι. 

«811. 

--- και ὡς] και ὅτι Ὁ.] ἕως 69. οπι. ὡς ΑΧ. 

Γκαιευθεως Ξ. | αά ππ. πάά. ἵέογατη ""σο- 

ταΤΗ οπηπῖ Ῥορι]ο ἀσο]ατανἰ(.”. Ἀγτ, οτί. 

48. ὁ δε ειπεν αυτῃ] οτη. Δ. 

48. ὁ δε] αάᾶ. Ίησους ϱῬαρ.ΤΓΕΝΧΜ. 

Ἀντ.Ῥεί, οί. (νά. Μαϊ, ἵκ. 99.) | 
Οοπία, ΑΡΒΡΡαρ. πιο. τε]. 

--- αυτ] Ταπ4ᾷ. θαρσει σ. ΑΟΡΗ. τε]. 

Βγτχ, Γε{.δς Πο]. (ἀαοἴμ, Ασπι, 01. (νὰ. 

Μαι.) | οπι. Ώ]]ω5. 1. μας. Ἀντιοτί, 

Ἀγγ.Ηίου. Μεπιρῃ. 1160. 

--- θυγατηρ ΒΙΗΚ. | Ίθυγατερ 5. ΑΟΡ 
ΗΒ. τε]. 

-- σεσωκεν] Ῥοδί σε Ἱκ. 

Τετ/. αἄν. Ματς, ἵν. 90. 

-- εις ειρηνην [-0ἱ. | εν (ρηνν Ὁ αγ. 

αμα.) Μοππρι. μες. |αάα. “απάμις 

Ἰοᾳποπία ο0 νοπ{ απἱάαπα Ργῖησερς 5Υ- 

ππσοσαο ἀῑσοῃ», ὮΏοπιῖπε, γοπῖ αἱ βΙα 

π]οι. βα]νος.” 6. απὶ ρειρῖί «Ιοᾳιοπία 

εο ναί ριογ ρεϊποίρίς.” 
49. ερχεται] ερχονται ὮΕ3. 

(νίά. Μαν. ν. 55.) 

--τις Υι]σ.οι. ο”. Ἀγνν.Ῥεί.δε Πε]. 

τε]. | οι. Ὁ. «π. α.ὐ.ο-ὶ. Ἀντ.οτί. 
(ιά. Ματ.) | (ερχετις κἷο Δ.) 

-- παρα ΒΟΡΗΒΙΩΞ. το. | απο ΛΏ. 1. 
(νά. Ματ.) πα” Απ α.δ. (ρε Ρτιποῖρίς 

ο. απϊσαια α Ῥνϊποῖροπι Υπ. Υμ]σ.ΟΙ, 

ο//) 
-- λεγων] λεγοντες Ὦ. ο. Θγτ.Ονί, (ν]ᾶ. 

Ματ.) 

--- αυτῳ ΔΟΡΡΗ. το]. νυν. | οπι. ΒΙ/ΞΧ. 

1. 98. ε. Μεπιρῃ. ΤΠοΡ. (πιά, Μα5,) 

-- σου] απίε ἡ θυγ. Ὦ ἄγ. 

«πι. α.ὐ.οι[. 

ο. γτ.Οτί. 

εἶος εἶας 6. | 
49, οπι. αϊάατα 

46. ἨὨπτη οἳ ορ πι. κ | 4Τ. 
485. ἀῑκίε οἵ 61. | βαἵναπη ἴο 6ἶ. 
Απ. | απ ρτϊποῖρεπα 6ἶ. 

-- 
2τ1 



ΑΕ62(Ρ)(Ε). 
1(Ξ)ΣΔ. 
1. 88. 69. 

Ἠαπκπρυντ 
αλ, 

49. μὴ σκύλ. 

| Ῥ 
{5 
00, πίστευε 

δΕ 

επε ἳ 

550. δοθῆναι αὐτῇ 

φΦαγεῖν. 
/ - - Ν / 

παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
δ 

1ΣΧ. κἴ΄ πς 
πα [ ας, το 1-14. 

|Μαν. 6:7-19. 
1. δώδεκα 
ΠΕ στόλους] 

μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 
ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ ὃς Μὴ φοβοῦ;: μόνον Ἱ ἐπί- γαβρομ(1έ ραιτῖ Ῥπε]]αο, Νο]ϊ 

στευσον, καὶ σωθήσεται." 
ὃς αὐτφ [λέγων], οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν ἔτινα” ᾿ σὺν αὐτῷ, εἰ 1, Πο 

/ - Ν Ν / 

πατέρα τῆς παιδος καὶ τὴν μητέρα. 
/ / / 

πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. 
Απ κό 

οὐ γὰρ 
/ » - . / σα . / κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι απέθανεν. 

1 / ο) Ν ο ορ 3 / / Πε] 

κρατήσας τῆς χειρος αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων, πμ βηχρο, 
-- 3/ [ά / Ν -- ο ο 

παῖς, Ἰ ἔγειρε. Ὁ Καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, 
. / - - . 

καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῃ δοθῆναι πινάποατο. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 

/ Ν τν / / 

64 513 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ! ἔδωκεν 
3 . / 5 / 5. .. Ν / 

[άπο. αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ Ἱ πάντα τὰ δαιµό- νίτιμτοπι οἳ Ροιοδίαίοι ΦΗΡΟΣ 

δὲ 1 ἐλθὼν' δὲ εἰς τὴν 7] 

Φ ΔΝ 

53 ἔκλαιον δὲ ἃ Ευ 
- ΔΝ 

ὁ δὲ εἶπεν, Νὴ κλαί- 

πα σα αῇ 
αὐτος δε «οι, 

ΥΠΠΙ. 50. 

20 ὁ δὲ Ἰησοῦς οί β]ῖα πα, πο] γοχαγο Π]]απη. 
50 Τρφιις απίαπα ππᾶ1ίο Ίος νοτθο 

Ώπιογο: ογοᾷς ἰαπίππι, οἱ 5α]να 
οτι. 5ἱ Ει οιπι νοπ]»ςοῦ ἆο- 

Ῥοχπηϊςίς Ππίχατο 
ποστ 4ΠοΙπ( η π]ςϊ Ῥοίαπα Ν . . ’ / Ν 

μὴ ὃ Πέτρον καὶ ἲ Ἰωάνην καὶ ᾿Ἰάκωβον, καὶ τὸν [εἴ] Παουῦαπι οἱ 1ο]αμποπι οἳ 
πιαίγοπι Ῥιε]]αο, 
ΒΠΙΕΠΙ ΟΠΙΠ6Ρ οξ 

Ῥ]απσοβαπί ]]απα, Α: 11ο ἀῑκῖε, 
« Νομϊαο Πογο: ποπ δὲ ΠΙΟΓΕΙΙΗ, 

και σεὰ ἀοππιῖί, δὺ Ἐν ἀθτιάσναπί 
ουπ], 5οἶεπίας απῖα πποτίπα ϱ5- 

51 Ίρδο απἴοΠΙ ἴΘΠΕΠΣ τηα- 
οἰαππαν]ς ἀἱσθῃς, 

5 Ἐν τονοιθι5 
εδ αρίτίις οἵας, εί δαγγοχῖς 
οοπίππο: δἳ Ιπβρῖές 1] ἀατὶ 

55 Ίο ειπρογαπέ 

Ῥαΐτεπι οεἴ 

56 

ΠΠ οἶτιβ 

Ρατοπίος οἶπδ; απάρις Ῥγασσο- οἱ ς ΠΟΛΟ ον 1: 
και ἐξέστησαν οι Ύονεις αυτη» ο Οέε ρίι πο αἰομῖ ἀῑσενοπέ αιοά 

{ασµατα ογαῦ. 

1 85,5.) 0οπγοσα5 απίοπι 
ἀποάσσῖπι αροφίο[ῖς ἀαάῖς 1]ίς 

49. µηκετι ῬὈ. Ἀγτ,Ης] Τμαρ. (νι. 

τί ἔτι Μαν.ν. 95.) | Ίμη σ. ΑΟΡΗΙ/Ξ. 
τε], (1. 98.) 

--- τον διδασκαλον] αυτον 1. Των. Αντ. 

Ίσβαπι 451. (οπι, 0.) 

50. ακουσας] οπι. Ὁ. | α.ᾷ. τον λογον 

Ῥ. γπ]ς. (αἱ υἱᾳ.) ὅ.οιε{. (νά. Μαν. 

γ. 56.) αάά, απο εἷο ἀῑκονῖπε Βγτ,ονί, 

-- αυτῳ] Ρατ Ῥιασ]]αο Ίμπίτ, Ἀγτ.ρεί. 

«Ην. [ οπι. Μοπαρῃ. ᾖ[Τα4ᾷ.λεγων ς.. 

ΑΟΡΡΗ. τε]. Ἀγτ.Πο]. Μοπιρῃ. (οἱμ. 

Άγηῃ, ᾗοπι. ΒΙ/ἘΧ.1. 95. Λ. Υα]ς.. (Τ/αί{. 

νά. Ίπίνα). Ἁγιγιοτί(ὅς Ῥεί) (Του) 

(Ρ1:) ἨῬνο απεκριθη απίοα Ἰαθοπέ 

«αῑκίι. α.σς. Ἀγτ.βοί. ΤΠερ. «1. 
κα 0.ᾳἱ. 

---πιστευσον ΒΙ.Ξ. | Ίπιστευες. ΑΟΓἨ, 

Ἁσίο, τε]. (νιᾶ. Ματ. ν. 96.) | απ ΠΠ. 

νογ. αάά. ΒΙα πια Βγτ.οτί, 

51. ελθων ΑΡ.Μαί ΟΒΙ/ΣΔ. 1. 85. 69. 
ΕΕ ΤΙ ΗΚΜΒΌΓΑ. Τα. Άγννονε, 

Τ{.δς Πε]. Μεπιρ] Βομνν. ΤµεΡ. αοιᾖ. 

| Πεισελθων σ. ὮΥ. Μοπιρ],Ἠ. Αυπι, 

3911. 

-- δε] οπι, Λ. 

--- οικιαν ] αάά. νι ας Ἀγτιονε, 

τινα Ὦ.ΒΙ]ή.Ι2ἱο.Ώε].ΟΏΧ. 35. (69 

ΡοΣί αφηκεν.) τινας Ἑ. Μαϊ. | Τουδενα 

5. ΑΟ. τε]. (νἷά. Ματ. ν. 5Τ.) 

--- συν αυτῳ Ῥοβί τινα Β03,Χ. 98. 69. 

(Βγιτ,Ρεί,δ.ΗΠο].) Μεπιρῃ. ορ. Αδίῑι. 
απίο τινα Ὦ. ὙΥμὶς. α.διοιει. | Ἔοπι. 

σς. ΛΟΠ. το]. Ἀγτιοχ. ἄοιμ. Αππη. 
(νά. Ματ. ν. 57.) 

2Τ2 

δΙ. Ἰωαν. και Ίακωβον Β0ΏΗΔ. 1. 69. 

ΤΕΗΚΜΟΥΤΓ. α.ὐ.οιει. Ἀγτ.Ηο]. Βγ5. 

Ἠ]ον. | αΤακ. και Ἰωαν. 5. ΑΤΙΧ. 98. 

Ὦδλ. υι]ς. Θγιν.ΟΥ.δε με. Μοπιρῃ. 

Τπευ. ἄοιμ. Αππι «ἆδῃ. (νιά, Ματ.) 

Γοπη. και Ἰωαν. ἀποβιϊοϊ αρ. Το. ᾱἷ- 

5οτίὸ, 151. 

--- της παιδος] του κορασιου Ὦ. 

62, ὁ δε] πάά, Τησους Ἠ. 55. ἉγττιΟτί,δεΡεί. 

1. (Οοπία, ὢγν.Ης].) 

-- κλαιετε] καιετε Ὦ3. 

---ου γαρ ΒΟΡΙΙΧΔ. 1. 99. 69. Ἐ. Ρεν. 

α.οι [ο Ἀγινιοτι,ΡειδΗο] Ἀγν. 

Ἠίον. Μοππρμ. Πας. οίμ. Αππι, | 
Ίουκ σ. ΑΠ. τε]. Υμαὶς. ὐ.ε. Ἀγν.Ης]. 
πια. Ομίᾳ. 1. 4235, 

-- απεθανεν] πάὰ. το κορασιον Ι.Χ. Ἱ. 

58. 69. ΕΜ. Ὑγπα]ς.ΟΙ. ε[ο-. Ἐν. 

(Ου5,)δΗο].. γτ.Ηῖον. Μοπιρῃ, ΤΗ6ῦ. 

2881. (νι. Μαϊ, ἵκ. 94.) { οπ. ΑΒΟΡ 

Ἠ. τα]. ἅπι. Για, α.ὐ.οι[Ι. Ἁγτν. Ρευ.δς 

Ἠσ].πις. οι, Αππιι ΟΡίᾳ. 1. 

55. κατεγελων] -λουν ΏΣΧΠ. 

-- ειδοτες] ιδοντες Χ. 

54. αυτος δε] Ταἀᾶ. εκβαλων εξω παντας 

και σ. ΟΔαγ. τε]. / (Αι) | εκβ. 

παντας εξω και ΑΜ. 585. ΙΚΡῦΌ. ντ. 

Τει.δεΠο]. ἄοἵμ. | εκβ. παντας και Ο3. 

Μοπιρῃ. μου. (νι. Ματ. ν. 40.) | οτι. 

ΒΡΗΙΧ. 1. Τα. Ἀγτιοτί, «3001. 
--- χερος Δ. 

-- λεγων] οπη. Ἱ. 

--- εγερε ΒΡΟΒΡΝ. 1. 88. | εγειραι 1. | 

Έεγειρου ς. ΑΠ. τα], 

50. επεστρεψεν] ὑπεστρεψεν Ὦ. 

-- ανεστη] απεστη Μαρ. Τ]. 

---- διεταξεν] επεταξεν Ἡ. 

-- αυτῃ Ῥοδὲ διε. ΑΒΟΙ. τε]. (να. 
Μεπιρῃ. ΤΠεΡ, ἄοιμ. | Ῥοξί δοθηναι 

ῬΗ. 1. 55. 69. α. Ἀνιτ.Οτί,Εείι.δεΗε]. 

Άππι, «δι. (νἷά. Μαν. ν. 45.) 

56. και εξεστησαν οἱ γονεις αυτης] οἱ δε 

γονεις αυτης θεωρουντες εξεστησαν Ὦ. 

--- ὁ δε παρηγγειλεν] παρηγγειλεν δε Τ. 

(παρηγγελεν ΚΑ. -γελλεν 13.) 

--- µηδενι] µηδε Ὀ3 άγ. (5ος. ειπεν κἱο Δ.) 

1. δε] οπι. Ἐ επιεῖ.(Ἠαῦου ἱ5)Η. Ἀγτ.οτέ, 

| αά4, ὁ Τησους ΟΞΕΗ. ο. γιν.Οτί,δεΡ5ί. 

-- δωδεκα] Ἰαάά. µαθητας αυτου σ. 

ΟΕΕΠΟ. ὐ,ῇ-οἳ.Ι. (νιά. Μαις. κ. 1.) 

| α4ά, αποστολους 0] Ξ ου. Χ. 85. 69. 
Δ. πρ. α.οιει. Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

ἄοΐμ, Αππι, 4841, | οπι. ΑΒ.ήαἱ. (ος 

ΒΗΥ. εκ.) ΏΠΔ. 1. ΙΚΜΒΥΓ. βγιν.ΟυΙ. 
ὅερςι. Τμοῦ, (νά. Μαν. Υ], Τ.) 

-- αυτοις] Ῥοδυ δυναμιν Ῥ. Μεπιρῃ. 
(Οοπίνα, Τ6ῦ,) 

--- εξουσιν Ο. (π]δί ερΠα]πηα ἵπ ο, ΤΕ) 

-- παντα τα δαιμονια] πασαν (παντα””) 

δαιμονιον Ὦ. | οπιπος ρ]ἔις οἱ ᾖαθ- 
πιοπία Βγν.ΟΣί, 

9. ιασθαι] ιασασθαι Ἐ. 

-- τους ασθενεις ΑΡΙΩΞ. 1. 98. | Ττους 

ασθενουντας δ. ΟΝ. τε]. | οπι. Β. 

αγτ.Ονί. 

51. οπι. ϱ6 πι. ἰ 53. πποσέαα ραε]]α Οἵ. | 08. 
αποὰ πἹοχύαα 6ἱ. | 58, Ῥταθοῖρίε «ἅπιι 



ρε, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Τα]6. α. ὖ. ο. αι / ο ον ορ. ΑΝ ς 
Βύ1Υ. 6. Ρ.Η. νια» πο ποασὺς θεραπεύειν" καὶ απέστειλεν αυτους οπιπία ἀαθπιοπία οἱ τί ]απς1ο- 
λρηρΗ, ΠΠο). 108 ΟΙΥΑΥΕΠΕ, 26 πηςῖς 1]ος 
νι ον ας κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι [τοὺς Ῥτπράῖομτο τερπαπι ἄθὶ 6ἳ ε- 

παχο ΙΠβΥΠΙΟ8, 3 Οὅτ 3.) ϱἳ αἲι αἆ το ἵ ἀσθενεῖς' |. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς, Μηδὲν αἴρετε ας, μι ἱωιοιίῖο Ία γα, 
εἰς τὴν ὁδόν" μήτε ' ῥάβδον;' μήτε πήραν, μήτε Ἠθπο γίγσαπη ποφιθ Ραγάπι 

πσαιο Ῥαπεπι πεσια Ῥοσιηῖατη 

ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε Γανὰ } δύο χιτῶνας ἔχειν. ποαιθ ἀπαςδ (ππίσας Πανεαίϊς, 
λος ἵπ απαπποππαας ἀοππππη 

καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ µένετε, καὶ Ἱπιταγεν]]ς, 1Ρῖ ππαποίο οἱ Ἰπᾶς 

πῃ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. ᾖὃ καὶ ὕσοι ἂν μη. ασ Ὃ ο αν μα 
κ - Ίπο ΠΟΠ 1οοοροΓΙΠΙ Υο5, οκ- 

δα ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ ἡ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἵ ον τς 46 οἴνιαίαο ἴ]α οῖππα 
ς ε Ῥι]νογοπι Ῥοά μπι Υοδίτογτη 

Ὁ, ἀποτινάσσετε κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε, εἰς οχοιτο ἵπ. (ο πιοπίαπη 5πρΓα 

πθ ]οβ. 5 09,5.) Ἡρτοβεϊ αιίοπι 
η μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούο. ""Ἠξερχόμενοι δὲ διήρχοντο οἱγοππι Ραπί Ρος οπδίε]]α εγαή- 

{πε κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι Ἱ καὶ θεραπεύοντες 5.εηλίος οἱ οιαπίος αὐίᾳμο, 

πανταχοῦ. 

. [Μα ξέ 141 1-1». ς η τη» ο τΦο,Σ) Αιαϊνῖς αιίεπι Ἠε- 
Ματ, 6:14:16.β 65 Ἠκουσεν δὲ Ἡρώδης ὁ . τετράρχης τὰ γωό- χοᾷσβ [οίνατομα οπιπία ᾳπαο 

ενα ! πάντα: καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό Ἀοναπί αὖ οο, οἳ Πεκίαῦα: οο . ᾽ 
ξ2 ϐ ε. απο ἀἰσονεας "α απΠρασάαπη 

τινων ὔτι Ἰωάνης” Γ ἠγέρθη” ἐκ νεκρῶν' υπο απία ΤοΙΑΠΠΕΡ βαγγοχἰῖ α ΤΠΟΥ- 
πο « /  σ, Γη πα σ Παῖβ, ᾱ- θπἱρηξάαπι γετο απία 

τινων δὲ ὅτι Ἡλίας ἐφάνη' ἄλλων δὲ ὅτι Προ” Ἠσίίας αρρατιέξ, 5ῦ αἰῆῖς Αιίοπι 
Ἡ σλοα ας : / ο. 9 4 απία Ῥτορβοία πας 4θ απηιϊς 

φῆτης πμ πο οσο σασής εἶπεν δὲ” ευγτοχῖτ, -Ὁ Ἡί αν Ἠετοάςς, 

8. την ὁδον ΑΒΡΙ.Ξ. τε]. | οπι.την 0ΧΔ. 

69. (νι. Μαΐΐ, κ. 10. Μαν. νΙ. 8.) 

--- ῥαβδον Β. Μαι. Ι,Ξ(Χ). 1. 88. (69 
ῥαυδον) ΕΧΕΜ. Τμ. Βγτγ.ΟΥΙ.δΡΕί.δς 

Ἠσε]. Τμαυ.δίο. Αππι (Μεπιρῃ. απ- 

«6ρ8) 48ίπ. ῥαβδιον Χ. κατὰ δὲ τοὺς 
λοιποὺς καὶ τὸν αὐτὸν Ματθαῖον μὴ 

ἐπιτρέπων αὐτοῖς μήτε ῥάβδον Ειδ. Ίπ 

Ίμιο. 169. (ΟΗεῖίας απίοπα που υὗγφαπι 

ἀιδοῖρα]ς ἴπ. νίαπι {εγτο Ῥγασδονραϊε, 

Τετ. αἄν. Ματο, ἵν. 94.) | Ἰῤαβδους 5. 

ΑΟΔάΡ ΕΗΚ εἰςΡΑΏΥΓΛ. ἄοἲμ. 
-- πηραν] αάᾶ. ποιο οα]οίαπιοπία α.θ.ο. 

ε(/061. | Οοπίτα, Ψπ]σ. /ο”. 

-ανα ΑΟ). το]. γτ.Ης]. | οπι. ΒΟ"1,Ξ 

Δα7.Ε. Τιαίς. Ῥγττ.Οτι.δσῬοι. (Μεπιρη. 

Τπευ. πευτᾶ,) οίΠ. Αππι. (νιά. Μαι.) 

--- εχεν ΑΒΟΡΑΞ. τε]. άοίἩ. | εχετε Ἱ.. 

95. Ε Τις. Τι. Όγιν. Οτι δῬ5υ.δςΗσ]. 

(Μοππρῃ.) Απτιη. (οπι. 011.) 

4. αν] ὃ αν Χ.Ι1. ΜΊΙΓ. | αᾶ, οἰνίία- 
{οπι ααί Βγτ.Ης]. 

--- και εκειθεν] κακειθεν Ὦ. | ἆοπεο /. 
Μοππρα. (ποπ ΤΗοΡ,) πε(ιαο οργοᾶῖΙα- 

πι]π] οχἰπᾶο ἆοπθο οχεαίῖς «41. 

---- εξερχ.] Ῥταεπι. µη ὙΥπ]ς. ο, 

δ,. αν ΑΡΡΤ. τε]. | εαν ΟΞΧΔ. 69. ΒΡΕ 

ἨΜΥΓ, 

--- δεχωνται ΑΒΟ31ΗΞ.1.85.ΚΜΌ. αοιιι, 

| {δεξωνται 5. ΟΏΧ. τε]. γῖᾷ. Μαν. ν. 

11. σ. (εοερενῖπί Τμ.) | δεξονται 

693, ΗΓείςΛ. 

--ὑμας] οπι. 1. | αὐά. πεφιθ απαἰγετῖπί 

γερίτα γογρα ΤΠΕ. 

5. εξερχοµενοι] αἀά. απο της οικιας η 

65. ξ 

--απο 15.] εκ Ὀ. Ἱμαίί. 

--πολεως] αά. η κωµης 58. 

--τον κονιορτον] ΊῬριασπι. και 5. ΔΟΟ. 

χα]. Ὑπ]ρ. .οι[ίσ'. Ἀγιν.Οτε,δε Ῥεί.δε 

Ἠε]. ἄοἴ. (νἰᾶ. εαρ. κ. 11.) | οπι. ΡΟ 

ΡΙΙΞΧ. 1. 88. α.ο]. «Μεπρῃ, ΤΠ6ς. 

Άπγπι, ᾷ)μ. | αάᾶ. τον Ἱι. 995ε]οίσ. 

᾿σνιᾶ, οαΡ. κ. 11.) 

--- απο 20. ΑΒΟ. τε]. ε. τν. Ῥ5ῦ. ὃς Ησ]. 

«ᾷθ” α.ὐ,[ισΙ. Τετί.πᾶν. Ματο. ἵν. 9]. 

Γοπι. ΙΓ. Υπ]ς. ο. Ἀγν.Οτε. Μοπιρῃ. 
Τ]αβρ. Ανπι. (νἷᾷ. Μαΐΐ. κ. 14.) 

--- αποτιναΐξατε ΑΟΙ.Ξ.. τε]. | αποτινασ- 

σετε Ῥ. Β]η. Βο]ι ἡηαἰ. 13. 
σατε Β. Ρίο.) | εκτειναξατε (απῖα τον 

κονιορ.) Ὦ. Ίου ογά. οι. (ποι {].) νά. 

ΜαΐΕκ.14. Μαν. νὶ. 11. 

---επ᾽ αυτους Νμ1ς. δ.ο.ο. Ὦγτν. δε. δΗε]. 

| επ᾽ αυτοις Χ. | αυτοις 69. αι. Ἀγτ. 

Οπ  Αππι (οπι. ΒΥΥ.ΗΙογ.αρ. Βοᾖ. 

Τεν. αἱ νἰά.) 

6. δε] αάά. αροξίο]ῖ εἶας Ἁγιτ.Οτί.(8Ε5ἱ.) 

-- διηρχοντο] α.ά. απο της πολεως εκει- 

νης Λ. 

---᾿διηρχοντο κατα τας κωµας] κατα πο- 
λεις Και Ίρχοντο Ὦ. (6) | διρχ. κατα 

τας πολεις Χ. | οἰνοπίθαπί (αᾶς. Ρεν 0.) 

οπεί]]α οἱ οἰγ]έπίας Φ.οι]. γττ.Οτί.δΕ5ὔ. 

οἶγο, Ῥος αἰγ]έπίος εἰ Ῥεχ σᾳρίε]]α ΤΜΕΡ. 

Ατπη, 

7. ηκουσεν] ακουσας Ὦ. 

-- ὁ] οπη, Δ. 

(αποτινασ- 

ΝΝ 

7. τετραρχης] τετρααρχης 033. Μοαπιρῃ. 

(Οοπίνα, Τ160.) 

---γιμομενα] Ύενοµενα ΑΧ. Ἱ. 69. δ. 
|4αἀἀ. ὑπ᾽ αυτου σ. ΑΟ Χ. τε]. Ὑπ]ς. 

ο Ἁγιτ.Ῥεί.ΔΗΠοΙ. οι. (101.) | 

οπ, ΒΟΥΡΙ/Ξ. 69. α.ὐ.οι[Ι. Ἀγν.Οτέ. 

Μεπιρῃ. ΤΠεῦ, Αντπι. 

-παντα] οπι. ὮΜΒ. Το, | (Απίο τα γι». 
Ὑπ]ο. α.ὐ.ο.ε.[.ῇ. Άγιον. ΟΥΕ. δυ Ε5έ. 

Μοπιμῃ. «901. | Οοπίσα, Θγτ.Ηε]. αοιι. 

Τ]ιερ. Α πι.) 

--- και] οτι. Τ). 

---διηπορει] ηπορειτο Ὦ. 

---ηγερθη ΒΟ1/5. 1. 69. | Τεγηγερται 5. 
ΑΧΔ. 58. το]. (νιᾶ. Μαν. ν]. 14.) εγειγ. 

ΧΡΗΓ. | ανεστη (Ρο5ί νεκρων) Ὦ. ο-ε. 

--εκ] εκ των Χ. | αποτων 69. (Γαῦΐ.) 

Β. ὑπο τινων] αλλοι 69. (Βγιτ.Οπί.δ 5Η. 

Μεππρι.) 

--αλλων] αλλοι Ὦ. | ὑπο τινων 1/5. 

---δε29.] οτι. 5. 
στις ΒΟΙ/ΞΧΔείο.1. 98. οίμ. Αιπι. | 

Σεὶς 5. Α. τε]. πας. .οι.. Ἁγιν.Οοτε, 

(ΞςΠς].) (Μεππρι. Τμεῦ.) «4941. (Ογίᾳ. 

αρ. 9. εὰ αδί 9). νἱά. Μα. γΙ. 15. { οπι. 
Ὦ. 69. α.ο. 8Υτ.ΕΕἰ. 

---᾿ανεστη] ηνεστη Τ). | εστιν Τ5ἰο(ποπ 

ΔΑ.) |μαάᾶ. α πποναῖς ΒΥ5.ΟΥ6, 

9, ειπεν δε ΒΟΡΙ/ΕΧ. 1. 88. 69. α.(2.) 

ο. ()ῇ (4... Μεπιρῃ. Τμορ. | Γ και 

ειπεν 5. ΑΔ. το]. (Υα1ς.) Ἀγττ.Ογί,δο 

Ῥει,δεΠε]. ἄοίμ. «91. (νιά. Μας. κῖν. 

9.) [Ἀτπι,] 

6. οἰτοιίραπε 6ἱ. 

2τὸ 



ΑΕΒ0ΡΓΕΙ. 
ΤΞΣΔ. 
1, 88, 69. 

ΕΑΗΚΜΞΠΥΓΑ., ς 
ἰδεῖν αὐτόν. 

ζα 
ο] ΜαΙί.14119-ο1. η 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

. Ἠρώδης, ν) ]ωάνην΄ ἐγὼ ἀπεκεφάλισα" τίς δέ ἐστιν Τοἴππποπι πο ἀεοο]ανὶ: ηπῖς 

/ εν δε , 
66. 1 Ὁ Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγή- 

» “ο ας » / Ν Δ ε) Ν 

|Μας.θ:5ο-μ-4β σαντο αυτῷ ὅσα ἐποίησαν' καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς [ρουγυπε: 

ΙΧ. 10, 

πΏ{σπη θδὲ 1είο ἆθ απο απάϊο 
οὗτος, περὶ οὗ [ἐγὼ] ἀκούω τοιαῦτα: καὶ ἐζήτει οσο (α[αῦ ΕἘίτ απαετεραί γἱ- 

ἀστο διιπῃ. 

10 (Φι, 8.) Ἡς τονογεῖ αροβίο]ϊ 
παπταγεγιπί ΠΠ ᾳπαεοπτηᾳιο 

65,5.) 66 αβειπι!ῖς 
1115 5εσρβεῖέ 8ΘΟΥΒΙΠΙ ἵπ οσα 

13 68, 1.) Ώ]ες απίοπι οοθρεγαξ 

ε ’ . Γ / ε) Τ 4 / / “ 1ο. 6: 1-14. γ υπεχώρησεν κατ ἰδίαν εἰς πολιν Καλουμένην ἄθεοτίππι απὶ εξ Ῥοή]ιεαίᾶα, 
κ... Ν / 5 Βηθσαϊδά. ή οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν "' Ὠποὰ οιπι εοβιογῖςκομὲ {1Γ- 

ΜΕ ιο 2 ’ ο αν ο εν ο ραθ) εοοιίαο βαπέ Πίαπα: οὗ 
αὐτῷ: καὶ Ἰ ἀποδεξάμενος" αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς εκοορὶε Ί]]ος, οἳ Ἰοηπούανις Πα 

ως / - ο Ν ν Γ 9) 46 τοσπΠο ἀςῖ, οἱ 605 απί οπΓ. περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχον- Ἱπαϊρονωνί κωιαῖαε. 
τας θεραπείας ἰᾶτο. 

- θε 
κΗ {αγ ϐτ 1 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν: προς ας. : 

α ἀεο]ίπανε: ο αοοθἀσπίες ἆπο- δη δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ, ᾿Απόλυσον τὸν ὃ ὄχλον, ἀοοῖαι ἀἰκοτιπί ΠΠ, 
ἵνα Ἱ πορευθέντες” εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἠτοὺς] 

Ῥππῖτα 
ἔπτρας, τας οαπίος ἵπ οαβίο]]α, 
νή]αδᾳπο απαα οἶτοα 5απί ἆθ- 

ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν' ὅτι γοχιρηῦ οὗ Ιπγοπίαηῖ 65085, απ] 
ὧδε ἐν ἐρήμφ τόπῳ ἐσμέν. 
Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οι ο, Σεἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ποστς πας 
ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἶ ἰχθύες δύο, εἰ µή τι 

18. φάγειν ὑμεῖς 

Ἠϊο Ίπ Ίοσο  ἀθδετίο ΒΙΠΙΗ5, 
5 Ἐἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, 16 ΑΙἲ οπίοτη πᾶ Ἠ]ος, Ψος ἀπία 

1] τπππάπσατο. Αἱ 11 ἀϊκε- 

απἴπαπο Ῥαπες οἱ ἆπο ΡίςσςΕ, 

9. Ἡρωδης] ΊῬγασπι. ὁ ς. Β.Λαἱ1/ΕΧ. 
15. 908, 695. | οπι, Ας. ΒΙη ΟΏΔΕ 
ΤΙ αΠΗΚΜΡΟΤΗΥΓΑΛ. | αἀᾷ. ὅτι 

ΟΡ. Μοπιρῃ. ορ. | Οοπίτα, ΑΒΙ/Ε. 
τα]. 

---οὗ] οπι, Αθιί υἱᾶ, 
--έγω 30. ΑΟΣΧ. τε]. γα]. ὐ.οΙ. Βγν. 

Ἠε]. ἄοίἩ. Άγπι, (ροδί ακουω «πι. α.ο. 
Ἀγντ.ΟΥΙ.δεΤεί.) | οπι. ΒΟσ]ωΣ. ο Εῇ. 
Μεπιρῃ. ΤΠευ, Αη. 

-τοιαυτα ΑΒΟ". τε]. [03 π. 1.] Βντ.ΠεΙ. 
Μεπαρ]. οἴ1, Αππι. | ταυτα Ὀ(απίο 
ακουω)ΙΙΞΧ. 69. ε. Άντι. ΟΥ. ὃς ες, 
Τ]ιεῦ, (οπι. 911.) 

---ιδειν] Ῥοδέ αυτον Τ). 2.1. οἱ]. 
10. αυτφ] τῳ Ίησου 69. Ἀγτ.Ῥου. 
--- εποιησαν] αάᾶ. και ὅσα εδιδαξαν Α. 

(νά. Ματ, ν]. 80.) 
--- ὑπεχωρησεν ΑΟΙ.Ξ. τε]. | συνεχωρη- 

σεν Ὦ. αἱ (2) | ανεχωρησεν Ὦ. (άιικίί 
Ἠ]ο5.... οἱ ας Ῥγττ,ΟΥέ,(8.Ης].) ἀακίε 
Ί]]ος Ὦψ1, ΡΕ{.) | οπι. 69. 

-- εις πολιν καλουµενην Ῥηθσ. ΒΙ/ΞΣ. 
35. Μεπρ]. ΤΜΕΡ | εις κωµην λεγομενην 
Ῥηδσαιδα Ὦ. | εις ερηµον τοπον 69. 
Ῥντ.Οτί. ἵπ φοΠ(πάϊπο Τεν. αν. Μαγο. 
Ίν.91. | εις τοπον πολεως καλουµενης 

Ῥηθσ. 1. Ἱπ Ίοσυππι ἆθ8. Βοι]ικαϊάαο 
ΒΥΓ.ΒΕί. | εις ερηµον τοπον πολεως κα- 
λουµενης Ἐηθσ. Α. | εις Ίτοπον ερη- 

μον’ Ίπολεως καλουµενης” Ἠηθσ. ς-. 

2τ4 

ΟΔΡάΗΚΜΡΕΤΠΥΕΓΛ. Ἀγν.Πσ]. ἄοι]ι. 

Άππ. «ἆδίµ. Ἱπ Ίουυπι ἀθδογίπα απὶ 

εσί Βοι]ιεαϊᾶα πιι ϱ”. (-άπο Ὑπ]σ. ΟΙ: 

Ἰπ Ἴοο. ἀᾳ5. απ γοσαθαίας Ἑ. α. Ἰπ ]ου, 

468. αιιοᾷ αεί Ῥ. ύ.ο. 1π ος, ἀο5. ᾳιιοᾷ 

αρρε]αίιν Ὦ. ο. Ἱπ Ἴοο. ἄθς. απϊ ἀῑσῖ- 

απ Ἑ. 7. Ι Ῥηθσαιδα ΒΟ(Ρ)ΞΣΧ. 1. 58. 

τε]. | -δαν ΑΤΙΔΕ ἨΗ.ΗΠΝΥΓΛ. οι. 

11. αποδεξαµενος ΒΡΙΗΞΣ. 1. 88. 69. | 
άδεξαµενος 5. ΑΟ. τε]. 

--- περι] Ῥί8επι. τα 95. 69. ΜΤ. 

---και τους χρειαν] τους χρ. δε 69. 

Ὅματο ΑΒΓ. τε]. Τιαίς, Όγιν. Μοπιρ.] 

(ασατο Ο1µ5. 58. 69. ΤΗΠΕΡ. | Ῥγαθπη. 
αυτου παντας Ὦ). 

19. ἡ δε ΑΒ.Μαι.ΟΏΞ. τε]. π]ς. α.δ.οι[: 

Ῥγτγ.Ε5ί.δς Πε]. Μεπιρμ. Αππη, ίΠ. 

(οπι. ΤΠευ.) | Ίδη Ῥ. Β:ἶψ. Βο]. Πίο. ο. 

α.α. Ίππι Εἱ αἲ γἷᾷ, οί. | και Χ. 
9Υτ.ΟΤ6. 

-- προσελθ. δε] α.ά. αἆ ουπη ὂ,; ΠΠ ε, 

--- οἱ δωδεκα] οτι. Ὁ. | ἀἱδοῖρι] οἶις 

γτγ,Ογέ.δεῬει, | αἀά. ἀἰκοίρα]ί ὁ,Γῇιαἳ. 
Αι, (ρτασπῃ. ς.) 

-- ειπον] ειπαν 1.5. (η. 1. Ο.) 

--- αυτῳ] αάά., ἵπ Ίοσο ἀεξεγίο πο βαπηΒ 

Ῥγτ.ΟΥΕ.---(οπι. ότι ὧδε κτλ. Ῥορίεα.) 

--πορευθεντες ΑΒ. Ρίο, Μαἰ ϱΏΗΕΙ,Ξ. 89. 

69. Τιαίίέ, |. απελθοντες 5. ΧΔΕςίο, 

το]. Αππι, μέ υἰά, (νἷά. ΜαϊΕ. πὶν. 15. 
Ματ. γ]. 96.) 

19.τους αγρ. ΔΟΡΒΙ/Ξ. το]. Μεπιρῃ. 
Τ]ιοῦ. | οπι, τους ΒΧΝ. 1. 69. Ὦ. ἄοιμ. 

-- καταλυσ. και] οπι. Ολπιί νά. {: 

--- και ευρ. επισιτ.] οσα. Ὦ. (νε] τί 1πΥθ- 
π]αῖ αἲδῖ ο5οα5 Ῥγτ.Οί.) 

-- ὅτι ὧδε....εσμεν] οπι. Ἀγτ,οτί, (ὡδε 
οτι, Μοιηρῃ.Μ95, ΤΠΕΡ,) 

--- εν] οπι. Ὦ. 

19. προς αυτους] “1ρδο” ο. αυτοις 15. 

| αάᾷ. ὁ Τήσους Ο. |. Ἀγιτ.Οτί,δΡεί, 
--- αυτοις] πἀά. Ότοις ὮΧ. | αυτους . 

--- ὑμεις ππίο φαγειν ΔΟΡΒ]ω5. τε]. οι. 
Μοπιρῃ. μπαρ. (νι. Μαιέ, αὶν. 16. 

Ματ. ν]. 57.) | Ῥοδί φαγειν ἙῬ. ὁ. | Ῥοδε 

προς αυτους Ναἱς. Βγτ.Οτί, [ οπη. α.ο. 

--- ειπαν ΒΟΡ]ω5. 98. | Τειπον 5. ΔΕΗ. 

χε]. [αἀά. ΠΠ Ὀντ.οτι. Τμοῦυ. «οί. 

2041. 
-- πλειον] πλεον Ὦ. 1 ΤΓιεί. Γ. | πλεους 

Ἐ Η/Μ. 
-- πεντε] Ῥοδί αρτοι Ἑ. |ἑπτα 0Ο. 

--- ίχθυες απίο δυο ΑΒΟΧΔ. 1. 69. Ἐ 

Ἐ ΕΙΡ αΗΚ(Μ)ΡΟΥΤΑ. α. Μοπιρι. 
Τμαῦ. «οῖμ. «ΑΠ. (υχθυας Μ.) | 

Σρορβί 5. ΡΓΗΙ/Ξ. 58. Υπ]ρ. ὅ.οο. 
Ῥγτν.ΟτΌ,Ρ5{.ὃς Ἠσο]. Αππι, (γιά. Μαϊΐ, 

πὶν.17. Μαν. ν]. 98.) 

9. εδ απίετι Ἰ. | ερο ἴα]α αιᾶϊο Οἵ. | 10. 
Ἠοιηεαἰάαο ᾱ- 1 11. οκοθρῖζ 6οβ 6ἵ. | 18. ἀποβ 
Απιι 

Ὕσνω» 



1Χ. 20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
να]ρ. α. ὐ. ο. .. ο επ. πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰ πάντα τὸν λαὺν  πὶκὶ [ουῖο πο ΟΛΠΙΠΒ οἱ ΟΠΙΔΤΠΙΙ5 

ΜΠεπιρῃ. Τπευ. τοῦτον βρώµατα. "σαν ὰ ὡσεὶ ἄνδ ες πεντα- ποσα λαπο ο η ἐδσαδ. 

Εοἴμ, Άσπι, 211. οὐ ον ϱ τη ΕΤ ώς ώς πτὰ 
16 ΤΙ, 1 απίσπι αί 1501- 

κισχίλιοι. εἴπεν 3 δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ρι]ο5 5ι1ο5, Εποῖιο ἴ]]ος ἀῑδομπῃ- 

Κατακλίνατε αυτους κλισίας β ωσει ] ανα πεντι- Ῥετο ΡεΓ 6ΟἨΥΙΝΙ8 απ ααρε- 

15 πε κ. ος 4 ρ / Πο. ή Τι ία [εοσταπῖ, εὖ 
κοντα. Καὶ εποιησαν ουτῶς, και κατέκλιναν  ἀἴκοππιῦογο {εοσγιῖ ΟΠΙΠΟΡ. 
4 16 ν Ν ν / ο Ν ν΄ 15 Αοοερίῖς απἴοιη απίπαπο ρᾶ- 
απαντᾶς. λαβων δε τους τς ον ον και τουδ πῖρις οἱ ἆπορας Ρἰεοῖριις τὸ- 

εροχί! ἵπ οπε]απα οἳ Ὀοποδϊκίς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψαν εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν ἡμέΝι ει οἱ ἁβαίεονας 
αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν, παλ ἐδίδου τοῖς µαθηταϊς Ῥα]ῖς φαἱ5 αξ Ῥοποχοπέ απίο 
4 ἑατραδ,  τ Ἐν πιαπάποανοταηί 
παραθεῖναι τῷ ὄχλφ., ΄ καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσ- οπιπος οἳ φαἰααςί ναπ: οὗ διὺ- 

θ / α θ Ίπίαπη οδῦ αποά. προσ βαῖέ 19, ησαν πάντες καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς σας οσα αἲ- 
κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. ἀοοἶτι. 

τς. 18 , αν τω ν η ν 
κο ὃ ϐ66 1 Ρ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχὀ- "ὁν'Ο Ἐν [ποίμπη οί οι 

ΡΙΜαΙΠ.16:19-08.α ν / .ὰ ΝΕ ΝΕ ; κ. εοἶμ5 55ο ΟΓ8Η5, εγαπί ΟΙΙΤΠ. 
Μαν, 8:27.9:1. ΜΕΝΨΟΝ κατα µονας, συνησαν αυτῳ οι µαθηται" Και Π]ο οἳ ἀῑκα[ρι]ϊ: οἱ Ιπεοιτοσανέ 

18, λέγουσιν οἱ κε ας ον { / ας ον. { ο 1ος ἀϊσοι5, Οπεπα πιο ἀῑσμπε ὅρλο, επηρὠτησεν αυτους λεγων, Τίνα με ᾿ οἱ ο ο λέγου». σας ο Αι Ἡ σραρρα” 
5 . β Ξ Ίκαγ σιν εἶναι; Οἱ δὲ ἀποκριθέντες ι. εἶπαν. 4 ]ωάνην ἄογαπί εὖ ἀἰχετιηϊ, Τοβαππεπι 

9 Μαν ο ο , το πο Ῥαριϊσίαπι, αλ απίεπι Ἠε[απι, 
τον βαπτιστήν' ἄλλοι δὲ ἩΗλίαν' ἄλλοι δὲ Ότι ο αμα Ῥχορμεια πημς ἆθ 
Π / - . / ων 90 Τι Ρτοπίυα5 βασοαί,  Ὦ Πἰχίέ 
ροφηήτης τι; τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. Εἶπεν δὲ 

18.ει] η Ὁ. 1θ6.αυτους ασ. ο-ει. Ἀγτ.ΗοΙ. | επ᾽ 
--- μη τι] µη 13. Λ. | µητοι 69. 
--- πορευθεντες] Ροδῖ ἥμεις Ὦ. γα]. ο.1. 

αοιμ. 
--- αγορασωμεν] -σομεν Ἱ. 

--- εις παντα τὸν λαον τουτον βρωµατα 
Βγγ.Ηε]. [ΓΑτπι,] | βρωμ. εις παντα 
τ. οχλον τουτον» 1. Ἀγττ.ότί,δεΡεῦ. 

(Ει1.) 

-- παντα] ἅπαντα ΜΤΙ. 

14. γαρ ὐ.οι].ῇ. ΤΠεΡ.ιέ υἱα. τε]. | δε Τ.. 
Ὑπ]σ. α.ο.φ.-. Μεπαρῃ. 

--- ὧσει ανδρες] ανδρες ὧσει 1. α.θ. 
/ Ἱ. ανδρες ὡς Ὦ. (οι. ὧσει γή. 
Οτι) 

-- κλισιας] δίς Αππι, | "απάά. ὧσει ΒΟΡ 

ἨΙ.Ξ.. 98. ε. Τμερ. ΟΥίᾳ. 11. 4Τ93, | Σοπη. 
5. ΑΧ. το]. (Τα) Μεπιρῃ. τε]. Γ1. 

α.] (αππαπαρϊπία ααἰποπασίητα Ποπηῖ- 

πος Ίπ ἀἰδουῦίία Ὀγτ.οτί,) 

15. οὕτως] οπι. Ὑ. (αάᾶ. ἀῑδοιρι]ϊ εἶις 
Βυτ,Ε6ί,) 

--- και ανεκλ. ἅπαντας] οπ. ὮΧ. 

---κατεκλ. Β.Μαἰ.]ωξ. 1. 88. 69. | Γανεκλ. 
5, ΑΟἨΣ. τε]. 

-- ἁπαντας] παντας Τ.Ξ. 58. (Η. Β.) | 
αυτους Ἱ. 

16. ουρανον] αᾶά. προσηυξατο και Ὦ. 

--- ευλογῆσεν ΒΟΤΡΗΒΞΣΙ. τε]. | ηυλ. Α. 88. 

Ἐ /Μ1.Γ. (νίᾶ, Ογίᾳ. ΠΠ. 5105, ϱ (ῖῦας 
Ἐνν.) 

αυτους Ὦ. α. δια. Ἀντ.οτι. | οπι. 

Χ. Ἀγτ.βεί. Ατπιι 1. 

--- και κατεκλασεν] οτη. Ὦ. 

-- µαθηταις] αά. αυτου Ἠ]Ιωξ. 98. 69. 

Ὑπ]ρ. ο.ε. Ὀγττ.Οτειδε εί. Ης6].Ἠ Τμευ. 

«Ένα. |. Οοπίνα, το]. α.ὐ, μι. Μεπαρῃ. 

οΐμ, Αππη, 
-- παραθειναι ΒΟ(Χ). 1. (-θηναι .) | 

παρατεθηναι 69. | Ἱπαρατιεναι 5. 

ΑΡΗΙ.Ξ. τε]. 

-- τῳ οχλῳ εἰ[. Τμεῦ. τε]. | τοις οχλοις 

Ῥ. Υπ]ς. α.δ.οι. ἈγττιΟτι,δῬει,δ Πε]. 

Μεπιρῃ. 

17. παντες] απίθ και εχορτ. 69. Ψα]ς. /: 

Ῥντγ. Οµὲ. ὃς Ῥρι. (νά. Μαι. κὶν. 90: 

χγ. 7. Μας. ΥΙ. 45.) | Όοπίαα, ε. Ὦγτ. 
Ἠε]. Μεπιρῃ. ΤΗεῦ. τε]. | οσα, α.δ.ο.[]. 

οἱ.ἰ. 

---ηρθη] ηραν 3. 
--- το περισσευσαν αυτοις] το περισσευµα 

των . ϱ. | το περισσευµα αυτ. 69. 

Ιοπι. αυτοις Αππι. πμ. 

-- δωδεκα] απίο κοφινοι Μ. Άγιτ.Οτι.δε 
Ῥει.(δ.Ης].) Αππι, | δεκαδυο Ὦ. | κ 

«οτΏες ΓΤασππεμίοΓΠη Ῥ]οπον ἨΜεπιρῃ. 

|αάά. εἰ οταπί Ποπι]πες 111 ααὶ πιαπάι- 

σαγοτιπί εκ Ῥαπο απαςῖ απάπαπο πη]ία 

εκεερίῖ5 πιπ]ετῖριις εἴ ρατγ 115 Υτ,ΟΣ6, 

(νά, Μαιε, κὶν. 91.) 

18. εν τῳ] οπι. Δ. 

18. αυτον] αυτους Ὦ. Τμευ.αΡρ. ΜΜπίος. 

/αάά. εκει και Τ. 

--- προσευχοµενον] οτη. Τ. α.ο.ε. Θγτ.Οτί. 

| Οοπίτα, Ψαἱς. 0. ῇ.σ]. 

--- µαθηται] αάᾶ. αυτου 1. 69. ΜΌ. αι/: 

Ἁγντ, ΟΙ. Ῥ5ί. δε Ἠσο]. Μοπιρῃ. ΤΠεΡ. 

οι, Αππιι 1. |. Οοπίτα, Υπαἱς. ὁ. 

ο.6. 
-- αυτους] αυτου 69. 

Χ. 
--- οἳ οχλοι] αΠίο λεγουσιν ΒΒΙ.Ξ. 1. 

(Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ.) |. Τροε 5. 0Ο0ΧΔ. 

38. τε]. α.α. Ἀγττ.Οτυ. ευ. δεΗε]. (40151.) 
ΓΑιπι.] Ροδύ ειναι Υμῖς. ὁμ: αοιμ. | 

οἱ ανθρωποι Ροδῖ λεγ. ΔΑ. 6.ϱ'. (Μεπιρῃ. 

Τ]ιευ. απίε λεγ.) 
19.ειπαν ΕΕ. | Ίειπον 5. ΔΟΝΑ. τε]. 

| οἱ δε αποκρ. ειπ.] ἀῑκεταπί εἰ ΥΓ. 
Οµς. (οπι. αποκρ. ΤΠεὺ.) | αάά. εαπί 

απί ἀἴσαπε Ἀγτ.Ῥει. (ΤΠευ.) |. αάά. Πῖ 

απ]άσπα Θγτ.Η ε].Ἡ 
--- Ἡλιαν] αάά. αλλοι (ἑτεροι 69) δε Ἱε- 

ρεµιαν 1. 69. Ἁγτ.Ης].» (νἷά. Ματ, κγΙ. 

14.) 
--- αλλοι δε ὑτι πρ..... ανεστη] η ἕνα των 

(νά. Μαΐς) |. οπι. 

|αάά. ὁ Τησους 

προφητων Ὦ. ε. 

Φγτ.Οε0. 

--- ὁτι] οπι. 69. 

--- προφητης τις] προφητις Μ. 

19, αἱ νετο ααῖα αη5 Ρτορῃ. 6ἷ. 

2τὅ 



ΑΕΟΡ[ΡΙΣ, 

τοο ος πες  Ῥνος . . α ε α' ει 

ΕΙΕΙΑΗΚΗΦΟν 6 ο ΟκριΤεις 
ΤΛ. 

22 

29. ἀναστῆναι. 

ὐς 
α ΜαίΕ.1ο:28,39. 

16:24.90. 

810496. 
19:98. 
17:93. 

ου ἵ ἔρχεσθαι. 
Μαγ. νλ ἔρχ 
1ο, 

ος . ὃς γὰρ ἂν 

λέσας ἢ ὅημιωθείς: 
6. Γλόγους] ἐξ 

Ρ β ορ ιῶ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
- « - Δ ν 9 / λ 

αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; ἵ ἶ Πέτρος δὲ 
α Ν Ν - -- 

εἶπεν, Τον χριστον τοῦ θεοῦ. 
” / 3 - / ὃ  Α / /“ .ν 

ἐπιτιμῆσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ Ἰ λέγειν’ τοῦτο, 
αν ο - Ν ελ . 5 / ν 

εἴπὼων ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ 
τα στ ν - / 

παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπο τῶν πρεσβυτέρων 
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμµατέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, 
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερθῆναι. 

/ 

δο πο δὲ πρὸς πάντας, Βῖ τις θέλει ὁ ὀπίσω 
 ἀρνησάσθω” ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 

ΔΝ - ] 

σταυρὸν αὐτοῦ καθ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω µοι. 
θελῃ τὴν ψυχὴν. αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 

αὐτήν" ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὸν αὐτοῦ ἕνεκεν 
ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 

4 ν / σα ε Ν Δ . 

θρωπος κερδήσας τὸν κὀσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἄπο- 
δὲ λ η Ξ 
Ὁς γαρ ἂν ἐπαισχυνθη µε 

Ν Ν ) Ν / -- ε εν - » / 

καὶ τοὺς ἐέµους λόγους, ) τοῦτον ὁ υἱος τοῦ ἀνθρώπου 

3 ὁ δὲ 

τι γὰρ ὠφελεῖται ἄν- ρ 

ΓΣ. 21. 

απίοπι 115, Ὑος απἴεπι απεπι 
1ηθ 6556 ἀῑσίας Ἰοδροπάεπς 
ΒΙπιοπ Ῥείΐτις ἀῑκίε, Ομτίραπα. 
ἀαῖ. 31 65,3.) Αι: 1ο ἵποετεραπβ 
Ί]]ος Ῥτγαεοορῖέ πο οπὶ ἀῑσετοπῖ 
μου, ”” ἀἴσοπδ απῖα οροτίεί Π- 
Ἰαπα Ποπιπῖς τππ]τα Ῥραϊί εί 
τεργοῦατί α 5οποπῦα5 εἰ Ῥεῖη- 
οἱρίοις φαοθγάοίαπι εἰ 5οηρῖς 
εί οσσῖᾶΙ ϱἳ {ετία ἀῑο Γεδαῖ- 
6οτο. 

39 5,3.) Ώ]σεραί απίεπ αἆ 
οπιπες, δί ααῖς γα]ῖ Ῥοδί τηθ 
νεπῖτα, αἈηποσοί 5ε ἵρεαπῃ εἰ 
{ο]]αξ ογµσσπα 5πατα οομἰάῖο οἱ 
πεαπαίαγπιο, 3 Οπἵ οπίπῃ γο- 
Ἰπογίς απίππαπι 5παπΙ 5αἰναπι 
{ασσγα, Ρεγὰεί 1]απι: παπι απῖ 
Ῥετάιάατίς απΙπιαΠ] 51 Π1 ΡΤΟΡ- 
ἴ6γ πια, βαἶναπι {ποιες Π]ατη. 
35 Ωαἱᾶ επῖπι Ῥτοβοῖε Ἠοππο 5ί 
Ἱποτοδίατ απίγετεαπη ππαπά πι, 
56 απίοπι ἵρσαπῃ Ῥετᾶαί εί 46” 
αἰπποπέαπη εαῖ Γποῖαερ 3 σσ, 
3.) Ναπα απ ππε εταὈπετῖ εἰ 
ΠΊΘΟΡ 56ΙΠΙΟΠΟΞ, Ἠπο Β]5 Πο- 

20. Πετρος δε αποκριθες ΒΟΙ.Ξ. 1. 

Μοπαρῃ. (Τπεῦ. οπη. δε.) | Γαποκριθειο 
δε ὁ Πετρος ς. ΑΡΗ. τε]. α.ὖὐ αἱ νἷᾶ. 

(0) Ἀσιτ.(Οτί,δεὮςι.)Χ Πε]. οἵμ. Α πι. 

«Έλι. τεεροπᾶεης Ῥπποι Ῥείτας Υα]ς. 

τεεροπά1ϊ Θίπη. Ῥ6ι. 6ἳ ο. ΤεςΡΟΠάΕΠ5 

Ῥείσας 6. {(οπι. δε Ὑπ]ς. ο.ε. ντ. 

ΟµΕ.δεῬει. Τμευ.) Τὸ” Πετρ.ς. ΑΓ 

Ἠ. τε]. | οπι. ὁ Δ. 35. 69. ΏαΗΡΥΓΑΛ. 
(εί ΒΟ115. 1. 5αργα.) 

--- ειπεν] αἀά. ία ο5 Π.. Θγτ.Οτί, Μεπιρη. 
πες, ἄοἴἩ. δι], 

-- τον] οπι. Δ. 

Ὥ-- του θεου οπι. α. Ἀντ.οιὲ. (Ονίᾳ. ΠΠ. 

0543 ποἩ Ἠαῦει; εεά αάἀίαπιεπέπι, 

αοᾷ ἀῑσΙί 55ο αριά Μαι. εοά ποι 

Αρ. Μαν. οἱ Ταιο, εκει Ὀοποδίοιο,.) | 

ΡΙΔΕΤΗ. υἷον Ὦ. ε(/)(19) ἄοιμ, (Οτίᾳ. 

1, 5994.ΝΓΡ. υἷον Ῥχο χριστον. | Οοι- 
τα, εᾱ, εἰ ΜΑΝ.) |. (Οµείας Ῥεις 

Μοπαρῃ.) 

9]. επιτιµησας] επετ. . 

--- αυτοις Ογίᾳ. 1. 5855. | οπι. 69. 

-- παρηγγειλεν] "Ύγελεν ΧΜ. ᾖ|αάᾷ. 

αυτοις Ἐ. 3γτ.Ηο].Σ δι. | Οοπίσα, 

Ογίᾳ. 1Π. 

- λεγχεν ΑΡΒΟΡΙ:Ξ. 1. 88. 69. ΚΜ. 

ΟΥίᾳ. Η1. 5995, | Τειπειν ς. ΕΧ. τε]. 

39.απο ΔΒΟΤΞ. τε]. ΟΥἱᾳ. 1.4965, | ὑπο 

Ῥ. 1. «ωδἱ. ῶτ. 76. (νἷὰ, Ματ. νΗῖ, 91.) 

-- των πρεσβ. και αρχ.] των αρχ. και 
των πρεσβ. 69. ϱἳ. 

(οπι, των 35.) Ἰ|τ. πρεσβ.] οπι. ὂ. 

οι. Ἐν. [ α εοπίοτίρια5 οἱ εοηρῖς ο 

2τ6 

Απ ΟΥγίφᾳ. 1. 4965, | 

εασεγάοῖρας Ῥντ.οτι. Τετί. αἲν. Ματο. 
ο]: 

99.και γραμμµατεων] οτι. Ἱ. 

49605, 

-- τω τριτῃ ἡμερᾳ Υμὶσ. {. Ἀγιτ.οτί,δ 

Ῥει.δεἨς]. Μοπιρ]ι. Τμεῦ. άοἴμ. Ατπι. 

«Βλ. «ως. Ἐν. Οτίᾳ. Π. 4965. «γει. 
Ταωπι. 43. |. μεθ’ ἧμερας τρεις Ὦ. α.ὖ. 

ο-. Τετί. (νιά. Ματ. νΠῖ. 51.) 

εγερθηναι ΒΠΙΞΧΔ, 98. τε]. (νιᾶ. 

Μας. χνῖ. 91.) | αναστηναι ΑΟΡ. 1. 

6ϱ. Επ ΗΝ. ως. ῶν. Ονίᾳ. Π, τει. 
ΤΠαιωπ. (νι. Μαν, η. 81. Ίωο. κχὶν. 

7.) 
98. προς παντας] οπι. Ῥγν.ΟΣ6. 

-- ερχεσθαι ΑΒΟ3ΡΙ/Ξ. 1. 38. 69. Ἰ. 

Ονίφ. 1. 9811, | ελθειν 5. ΟΕΧ. τε]. 

(να. Μαἰί αν]. 94.) Ἰελθ.οπ.µου Μ. 

--- αργησασθω ΑΒ. Ρ11ψ. Βία. Ώε]ι(5εὰ Β”. 

Μα) ΡΙ,Ξ. 958. Π. Οτίρ.Ι. | ζαπαρνη- 
σασθω 5. Ὦ3.ΛΙαἰ ΟΗΝΣ. τε]. (νά. 

Μαίτ, πν]. 94. Μαν. ΥΠ. 94) 

--- και αρατω τον σταυρον αυτου ὙΥπ]ς. 

ὀ.ο.ει],[]:6ἱ. τε]. Οτίσ. 1. | οτι. Ὦ. α.]. 
--- αυτου ΟΥίΦ.1. | ἑαυτου 88. 

-- καθ ἡμεραν ΔΒΒΙΙΞ. 1. 88. 69. ΙΚ 
Μ. πας. οἱ. Ἀγτν.Οντ.δεΡεί.δ.Ης].Ἡ 

Μοπαρμ, Τμεῦ, ΕοἴἩ, Αγπι. (ΒΗ1, Ροξε 

και) Τη α[ο εγαησε]ῖο οπ]δίίας, Οι 

ποπ αοαὶρῖε ογασθ δπαπα φμοίαἰε.” 
Πίο». ἵπ Μαιι, κ. 58. (νἩ. 65.) “"Ώο- 

πῖηις Ἰαχία απῄίσπα οχοπιρ]ατία.... 

αποβᾶ1α.”. ΠΗίεγ. πὰ Ῥηποιρίαη (1. 949.) 

Γοπ. ΟΡΧΔΕΕ ΗΙΕΙ.αΗΡΟΥΓΑ. α. 

Ονίᾳ. Ἡ 

ὐ.ο-ε,[).Ι. Ἀντ.Πεἶπασ. “"ποη 1η οπιπίρα5 

κκ.’ Ογίᾳ.1. (νιᾶ. Μαι. εἰ Μας.) 

99. ακολουθητω ἨΙ.. 69. Ε3ΚΓ. 

94.αν ΑΒΡΙ,, τε]. ΟΡίᾳ.1. 9811. | εαν 6 

ἘΣΔ.1.αΗ Ὀντλ. 
-- θελμ] -λει 69. ἨΓΛ. | Οοπίτα, Ονίᾳ. 1. 
--- απολεσει] -σῃ Χ. 18. | Οοπίσα, ΟΥίᾳ. 1. 
--- απολεσφμ] -σει Χ. 69. Λ. | Οοπίτα, 

ΟΎίᾳ. 1. 

--- αυτου 9».] ἑαυτου Τ.. | Οοπίτα, Οτἱᾳ. 1. 
Ιέτην αυτ. ψυχ. Ἐ ΕΓΙ5/.) 

--- ενεκεν εµου Ο}ἱᾳ.1.92853, | δι εµε 69. 

--- οὗτος ὐ.ο-φὶ. Ἀνττ.Ῥει,δεΗε]. Μεπιρῃ. 
ΟΥγίφᾳ.Ἱ. (αυτος Ι.) | οπι. Υαἱς. α.οι]. 

ὕω. ἈγνιΟτι. Τπευ. ἄοίμ. Ανα. Έτ. 

90. γαρ] οπι. Χ. | Οοπία, ΟΡ10. 1. 

--- ὠφελειται ΑΒΗΒΙ.Ξ τε]. Ογίᾳ. 1. | ωφε- 

λει ΟΡ. [55.π.].] 

--- ανθρωπος κερδησας Ογίφ.Ἱ. | ανθρω- 

πον κερδησαι Ὦ3. (α.ο.) (617. 925.) | 
ανθρωπος εαν κερδησφ Ὦ". Υπ. .6. 

0... Αππι, (νἷὰ, ΝΙατ. νΠ. 96) 

--- απολεσας 1 ζημιωθεις Ἀνττ.Ε5ί.δΗς]. 

Μεπιρῃι, ΤΠευ.εᾶ. (αοϊμ. Ογίᾳ. Ἱ. | απο- 

λεσαι η ζηµιωθηναι Ὦ3. (α.λο. | απολε- 

σῃ η ζημιωθρ ἨὈ'. Υιὶς. ὁ.ε[]αι. 

Τ1ιευ.ΜΑ. Αντι. | οπι. η ζημ. γτ.Οτῖ, 
Αβδιµ, (1ργ. 998. 

96.αν ΑΒΗ. το]. Ογἰᾳ. 1. 9988. | εαν ΟΙ. 
98, 69. Μ. (οτι. Ογἰᾳ. 1. 99 64.) 

--- µε Οτίᾳ.Ἱ. 9963. | εµε Ὁ. Ογίρ.1.2985, 

[α4ά. αοἵαπα λοππίρας Ὀντ.οτέ. 

21. Ῥταεσϊρϊς πι. | 28. 5επιοίρβατα 6. 



ΙΧ. 92. 
να]ρ. α. ὐ.ο. 
Θυττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Περ. ΤΠοῦ. η 
αοδι, Ασπι. 201. ϱ 5 

δΈ ὑμῖν απ ὸς εἰσίν. τινες τῶν ἡ αὐτοῦ” 

οὐ μὴ ᾿γεύσωνται΄ ” θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βα- 
27. ἑστηκότων 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἐπαισχυνθήσεται, ὕταν ἀλ δει ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ καὶ 

τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ᾿ ἀγγέλων. 
ας 

σιλείαν τοῦ θεοῦ. 

τ]Μαιι, 17: 1-0. 
(Μαν. ϱ:5-0. 

{Ἰωανην” 
18 

Ἡλίας. 

ον το Ὅτ᾿Ἠγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους 

ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλαβὼν  Πέτρον καὶ 
καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύ- 

ξασθαι.ὶ 3 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν 
τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἵματισ- 
μὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 

δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν ' Μωυσῆς΄ καὶ 
| οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον 

αὐτοῦ ἣν ἔμελλεν «πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 

Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ": 

ὁ διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ερο μα 

τ λέγω δὲ 
ἑστώτων, οἳ 

50 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες 

πηΙΠΙ8 εχιροςσεί, 6ἨΠΙ γθηοΓί 
π. πιαϊοδίαίο δια οἳ Ῥαϊτίς εί 
βαποίοσαπα. απσο]οναπα, 3 ον, 
3.) Ῥϊσο αιίετη γοβῖς, Υοτθ 5ιιΠίῖ 
αἰῑαἳ Ἠϊο δίαπίος απ ΠΟΠ σ19- 
ταραπέ ππονίοπα. ἆοποο γιάθαπῖ 
τορηπη ἀςῖ, 

35 Ἐαοίαπα οξί απἴοπι Ῥορδί 
Ἠαεο νοτρα [εγτο ἀῑθ5 οοἵο, εἴ 
Αβδιπηςίς Ῥείταπι εἴ Ίασοραπα 
ευ Ιομαπποπ οὐ αδοεπαΙς Ἱπ 
πιοηίθπη τί οταχεί. 3 Ἐϊ [αο- 
μπα ορί ἆππι οταγεί εροσῖεΒ 
γα]ίας οἵιςδ αἱίοτα οἱ νοαδῖτας 
εἵαςδ αἷθις το[α]σοης. δ0 Έτ εσσο 
ἀπο νἰτὶ ΙοᾳπεῦαΠίας οΤΏ ε0: 
ογαπί απίοπι Μοβος οἳ Ηε[ίας, 
3 γ]ςῖ 1π πιαἰοδία{ο, οἱ ἀῑσοῦαπί 
εχοθβΣαπΙ ἶμς 4πσπι σοπρ]ο- 
ἔαπτας οταί ἵπ ἨΙαεγιδαίοπ]. 
3 Ῥε]τιις νοτο οἱ απῖ οπι 1]]ο 
σταναιῖ οταπί ΟΠΙΠΟ: οἳ ονὶσι- 
Ἰαπίος νιάσταπί πιαΙοδίαίοπα εἴα5 

σος 

96.λογους ΑΒΟΒΙ.Ξ. τα]. (νν.) Οτίᾳ. Ἱ. 

9965, (ν]ᾶ. Ματ. νΙΠ. 98.) | οπι. Ὦ. α.ο.Ι. 

Ἀντ.οτι. ΟΥίσ. 1.998ὲ. 5εᾶ απίεα Ἠαδβεῦ 

οὔτε ἐπαισχυντέον αὐτὸν ἢ τοὺς λόγους 

αὐτοῦ. 

--- αυτου και] οτι. Βγιτ.Οτί,δεῬει. Εν. 

1π Ίωμιο, 119. (ν1ά. Μαν. κγἰ. 97. Ματ. 

ΥΠ, 98.) 

-- πατρος ΟΥίσ.1.δὶ. Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. 587». 

0ἱ9. Ές. π μπα. | αᾶά. αυτου Ὦ. ΒΥτΙ. 

Οτι,δεῬοι, Μεπιρῃ. Που. ἄδιι. γιά. 

Ματ. (5οᾳ. και "ουπι Ὀγτ.Ε5ἱ.) 

--- αγγελων] αάὰ. αυτου Ἁγιτ.Οτι.δεΕεί, 

Μεπιρ]. Ἠ. δε Ῥομινν. Του. ἄδθηι. (νἷα. 

Μαι{. κγΙ. 27.) 

97. ὑμιν] αάά. ὅτι Ὦ. (πια. Μαν.1ς.1.) | 
Οοπίτα, Εις. ΙΠ Τμις, 172. 

-- αληθως] πάά. ὅτι ΠΙΚΜ. | Οοπµα, ΑΒ 

ΟΡΡΞ.τεΙ. Ογίᾳ. ἵν. 3665. Εδ.ῖπ Ἰωπο. 

--τινες] οπῃ. Ἐ φεπιεῖ Η. (Οοπίχα, 5 δεπιε[.) 

--- αυτου Β]ω5. 1. | Τώδεςσ. ΑΟΡΡΗ. 

τε]. Ογίᾳ. ἵν. Εις. ἵπ Ίωπο. (νά. Μαις. 

Χγ]. 98. Ματ. ἰκ. 1.) 

--- ἑστωτων ΑΟΡΡΔ. 1. 88. 69. ΡΕΕἄΗ 

ΧΜΒΘΥΛ. ΟΥίφ. Ἱν. Ες. 1ῃ Ἰπιο. (ντα, 

Μαϊε) |. Τἑστηκοτων 5. Β.Μαί.Β]μξ 

ΧΝΌΓ. (νιᾶ. Ματ.) 

--- οἳ ] οἵτινες ΑΙ. ΟΥίᾳ. 1ν. 
--- γευσωνται ΑΒΟΡΕΙΙΞΧΔ. 1. 98. ΕΕ 

ΚΜΣΞΟΊΊΥ. | Ίγευσονται 5. Ἡ. 699. 

ἀςΞΗΓΑ. Ἱμαίς. ΟΦ. ἵν. 9660. (οπῃ. µη; 
φοἙ ΠΠ, δδδ., παρὰ τοῖς τρισὶν εὐαγγε- 

λισταῖς, Ου µη γευσονται. 

-- την βασιλειαν του θεου] τον υἷον του 

ανθρωπου ερχοµενον εν τῃ δοξφ αυτου 

Ῥ. Ογίᾳ.ῖἵν. ο Ίμπο, ἀἲδ. (νι. Μαϊ. χν]. 

98.) | τορηαπα ἀαῖ γοπίεης ἵπ σ]οτῖα 

Ῥντ.Ονε, 

98. εγενετο] -νοντο Ἑ. 

- δε] οσα. 09. 

-- ὡσει] ὡς 1, 69. ΗΜΓ, ΓΠ. 58.] 
-- και παρα. ΑΟΡΒΕΗΚΞ. τε]. Ψπ]σ.σι. 

πι. ο.ει{ιῇ]:σ”. γτ.Οτί. |. οτη. και ΒΗ. 

1.0). (α.)0.41.1. Ἀγντ.Εκυ,δεΗ σε]. Μειπρη. 

ευ. άοἱμ. Αππι. 3ίµ. Γη. 99.] 
-- Πετρον] ΤρΙοιη. τον σ. Ἐ Απια πιο. 

Τ{. | οπ. ΑΒΡΟΡΗΙΞΧΔ. 1. 98. 69. 

ΡάΗΚΜΘΌΝΤΑ. (1, Ε.) 
-- Ἰωαν. και Ίἴακωβον ΑΒΟΤΕΗ. τε]. 

α.ὐ.ο.ε,-α”. Ἀγτ.Ηο]. ΤΠευ. | Ἰακ. και 

Ίωαν. ΟΡΙ,ΞΧ. 388. Μ. Υαἱς. (εἰ πι.) 

ο. γιτ.Οσί δε Ἐκ. Μεπιρῃ. ο8µ. 

Αππι, «ἆδμ. (νιά. Μαΐι, κνἩ, 1. Μαν. 

Ικ. 9.) 

--- ανεβη] Ρταστη, και . 

--- προσευξασθαι] οτη. 1. 
99. προσευχεσθαι Ο/ἱᾳ. ἵν. 4473. | Ῥορὲ 

αυτον 1.. 55. | προσευξασθαι 18. 

--- το ειδος] ἡ ιδεα Ὦ. Οτίρ. ἵν. 

--- του] αυτου 953. 

--- ἑτερον και (Οἱ. Ἱν. ἕτερα και να. 

βαργα.) |. Μὐλλοιωθη και Ὦ. Μεπιρῃ. 
ΤΙ6Ρ, | οπι. ὐ. (καὶ ἠλλοιώθῃ ὁ ἵμα- 

τισμὸς αὐτοῦ καὶ ἐγένετο λευκ. ἐξαστ. 

Ογίφ.ῖν. Ἀγν.Ηςο].ἳ Αη.) 

--- αυτου] οτι. 1. 
-- αᾱ Απ.] αἀά. αἱ πῖς ο. γτ.οτί, 

80. συνελαλ.] συλλαλ. 3. 

80. οἵτινες ησαν Ογίᾳ. Π1. 9884. Ἱγ. 4474, 

(οπι. Ὀγτ.Ον,) | οἱ ησαν 0" (σοιτ.Ξ.) | 

ην δε Ὦ. α. εταπῖ απίεπι Υα]ρ. ὁ.σ.ει]. 

--- Μωυσης ΒΟΡΗΤΙΧΔ. 98. 69. Ι. Οτίᾳ. 

ΠΠ, 9884 Ἱν. | ΊΜωσης 5. ΑΕ ΤΙ: τε]. 

Ονᾳ. 1. 6905. ΠΠ, 6505, 
31. οἱ {. Ονίµ. Π1. 9884. 1γ. 4474. | οπι. Ὀ. 

(αυς,). Αππιι ΟΥίφ. 1. 6908. ΠΠ. 5595, 

--- οφθεντες (οφεντες Ο.)] αάά, αυτῳ Οἱ 

Μ. |. Οοπίνα, Ογἱᾳ. 1, 6905. 1. ὅ5θς, 

9854, {γ. 

-- δοξφ] Ῥταστι, τῳ Δ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. 1. 

1. δίδ. Ίν. 

-- ελεγον «ΑΒΟἨ. τε. ᾱ. Ἀντ.οχί. 
Μεπιρῃ. τα], Ογἰφᾳ.1. ΠΠ. 9884, 1ν. | αἀά. 

δε ΟΡ. 69. οε. Ἀψις.Ε5ί. ὃς Ηε]. | 

Ῥτασπῃ. οἱ Ἑ. Τ1ευ. μέ υἱά. | Ῥταετη. και 

ΟΜ. γα. ὁ [αἱ Ι. Αιπι. 
--εμελλεν ΒΡΗΙ.Ξ. το]. Ονίρ. 1, ΠΠ. 9888. 

1γ. 448, | ηµελλεν ΑΟ. | µελλει Ὁ. 

(βΙοιῖαπα ο] απαο Παίαγα ε5δεί Ἠίειο- 

φο]γτηῖς, εἰ οχἰζιπα ο] 4ποᾳπο 4911.) 

-- εν Ἱερ. Ονίᾳ.Ἱ. ΠΠ. 5695, 9884, Ίγ. | εις 

Ἱερ. Ὦ. (οτι. ε.) 

89. διαγρηγορησαντες δε α.σ.ει]. Βγτ.Ηο] 

Μεπιρα, (ΤΠευ.) «ἄοιμ. «ἄθα. |. και 

διαγρηγ. 1. Υαἱα. δ. Ἀγττ.ονι.δΕςέ. 

[01.1 | (ππίο “ ΕΟΙΠΙΟ πιασπο” Παρθί 

Ὀγτ.Οτ.) 

--- ειδον] δαν Ἠ1.. 

99. ἔαοΐα εδὲ 6ἵ. | εξ τοΓα]- 
1ο Οἵ. | 35. οαπι Π]ο εταηξ 

2πτ 

26. εταὈεροῖξ πι. 
6εη5 Οἱ. | 90. οαπα 1 
σι. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. ὁδ. 
; λ / σ ο ο / ϱ : ΑποοσΑ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. Ὁ καὶ ἐγέ- οἱ ἄπον νῖτον ααὶ βίαῦιηὲ οσα 

δι : ᾽ . / δ ἐἈά Ὁνς Ανα», ὃς ε 11ο. Ὁ Ἐι [ποαπι εδι ἆππι 
1. 88. 69. νετο εν τῳ διαχωρίζεσθαι αυτους απ αυτου, ειπεν Ο ἀϊδορᾶστοπί αὐ Ί]]ο, αἷι ῬδΐχιΒ 

Ἑτσπηπασν Τί / λ λ π ο ᾽ Β / / ᾿ αἆ Ἱαδιτη, Ῥταεσθρίου, Ὀοπαπι 
ο. ετρο» προς τον 1ησουν, πιστατα καλον εστιν εδ πο5 Πο 6556, οὗ Γπ6ἱάΠΙ1Ι5 

ς - ο - ΔΝ . τρ ος ... 

{5 ημᾶς ώδε εἶναι" καὶ ποιήσωμεν. σκηνᾶς τρεῖρ,ὶ μίαν αἴα {αροτηκοσϊα, ππαπι Ω01 6ἱ 
5 ππιπι Μο»ί οὗ ππαπι Ἠείίαο, 

σοὶ καὶ ' µίαν Μωυσεῖ καὶ µίαν Ἡλία. μὴ εἰδὼς Ὁ ποκοῖους ημίὰ ἀἴσογοι. "" Ἠποο 
/ 94, απίετη 1]]ο Ἰοᾳαθηίο Γαοία ορυ 

λέγει. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη αμρ τοι οραα τα ο η 
ὃ.ἐπεσκίαιν Καὶ ἳ ἐπεσκίαζεν" ᾿αὐτούς ἐφοβήθησαν ο μμό μμ πα ος 
--- ἐκείνους εἰισελ- ο. ε : 

θεῖν | εἰσελθεῖν αὐτοὺς" εἰς τὴν Ἱ νεφέλην. 959 καὶ φωνὴ ππυο «ορ», Ἠίο ο5ι Βίας 
{τι πηθιις ἀ]εσίας, ἵρειτη απ1το, 
μα ἐγένετο ἐκ ης νεφέλης λέγουσα, " Οὗτός ἐστιν ὁ 50 Έτ ἆππι βοτεῖ Υος, Ιπνοπίαβ 
ο. : / 86 οδί Τ68ι5 5ο]α5. Ἐν 1ρεῖ ἔαοιι- 

: πο ος υἱός ο) ὁ ' ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ὃ ἀκούετε.Ἱ Μο πο Ιον «8: , : ᾿ ; 
Μαιν ἀτχι ἐν τῷ Ἡ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη ν Ἰησοῦς. μόνον. ο πεακ ος Ἡκασα 

α.. 8159. ἷ ςγ; καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκεί- 
... ναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἡ ἑώρακαν., 
ἡ Ματθ  τὶ Ἡ Ἐγένετο δὲ Τέν] τῇ ἑξῆς ἡ ἡμέρα κατελθὀν- 3 ο ον ασ Μαν. ϱ:11:93.β ἵπ βοᾳιοπ/ῖ ἀἱο ἀοδοσπάςπιίθιιβ 

ΔΑ’ πολύς. 

των ενας, ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος 11115 ἆθ πιοπτο οσσαγτ]6 11 τατρα 

ὃ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τον ὄχλου ἡ ἐβόησεν΄ 
λέγων, ο... δέοµαί σου, | ἐπιβλέψαι' ἐπὶ τὸν 

πιπ]ία. ὃὃ Εὴ εσσο γὶγ 4ο (ατα 
αχο]απιανΙ{ ἀἴσθῃς, Μασϊκιος, 
οὔβεστο {6, τοδρίοο ἵπ Εμμ 

39. τους 95.] οπι. 1. 

88. διαχωριζεσθαι] διαχωρισθηναι Ὦ. 
-- απ] ὑπ ΔΛ. 

--- ειπεν] Έελεγεν ὮΓογίαςεε (ε αὐ Ππίέ. 

ηππο Ἱαρίέαγ Ίπ οοᾶ,, 6ἳ Ῥοβίοα Ῥα19 

Ἠίθιας, 41, λ. α1ι. .) 

-- ὁ Πετρ. Β.ΜαΙ.ΟΡΒΙ/ΞΧΔ. το]. | οπι. 
ὁ ΑΡΕἄΗΡΌΥΤΑ. 

--- προς τον Ἰησουν] τῳ Ίησου Τ. (οπι. 

α.ὐ,[:) | τον Ίησ. (οπι. προς) Ἠ αἱο. 
--- Επιστατα] διδασκαλε Χ. 

--- μας] πάά. παντοτε Ο3. 

--- και (απίο ποιησ.)] οπι. 69. ΜΙ. 1. 

Τμευ. | Οοπίπα, Τεν. αἀν. Μανς, | θε- 

λεις Ὦ. (ει ϱἵ νὶ Μοπιρῃ,) | Οοπία, 
Το. αἄν. Ματο. 

--- ποιησωμεν] ποιησω Ὦ3. 

Ῥ. Του. αἲν. Ματο, 1ν. 99. 
χγῆ, 4.) 

--- σκηνας ΔΠὶθ τρεις ΑΒΟΡΗ, τε]. α.ὐ. 

Βγγ.Ησ]. άοἰἩ. | Ροβί τρεις ΏΙ,Ξ. 88. 

69. ΕΗ/ι.π. Ὑπ]ς. ο.εῇ. Ἁγιτ.οτί, 

διῬ5ι. Μοπιρῃ. ΤμεῬ. Αππι, 41. 
Τετι. αἄν. Ματο, (ν]ᾶ. Μαι, κν], 4.) 

--- σοι] ΑΠίο µιαν 1. Ἁγιτ.Ονί. δι Ῥει. | 
Οοπίχα, Τογί. αν. Ματο, (συ 69.) 

--- µιαν 3». πΠίΟ Μω. ΑΒΟΡΡΗΙΙΣ(Δ.) 

1. 58. 69. ΤΕΜ ςΗΚΜΒΙΝΥΤΑ. 

Ἰμαίι, Θγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. ῶ]μου. οι, 

Άνπι, 1. (µια Μωση Δ.) | Τρορί ς. 

Ἀγντ.Οχέ.δεὮει. Τεηί. (νἷά. Μαιί, κνῃ, 
4. Μαν. 1κ. δ.) 

2Τ8 

| αάά. ὧδε 

ένα, Μαιε, 

99. Μωυσει «ΒΗΡ(Β)Ι(Σ). 5) (κ) 

(ΜἼωυση ἨΧ. 88. Ι.) | ΊΜωσει 5. Α 

Ο. το]. | Μωση ἘΔ. 15. ΠΕ ΕΡΤ. 
πας 

--- µιαν 95.] Ροδι Ἡλιᾳ 1. Βγιτ.Οτί.δεῬεῖ, 

{ Οοπίτα, ῬγτΗεΙ. Το. | και µιαν 

Μωσει ροδέ κ. µ. Ἡλ. 69. 
--- ὁ] ἆ Ὦ. | Οοπίσα, ΟΥίᾳ. Π1, 6605. 6655, 

5650, σ04., Τετί. 

94. λεγοντος] λαλουντος 1. 

-- επεσκιαζεν Β1,. α. | Τεπεσκιασεν 5. 
ΑΟΡΡΗ. το]. (Τια110,) Άντι ΟΥΙ.δεῬ5ἲ, ὃς 

Ἠσ]. Μοπιρῃ, Τμου. (νι. Μαι. αγ, 
δ.) 

--- εισελθειν αυτους Β1,, Μεπιρῃ. Ατπ, 

«δι. ωἱ υἱά. Ἱπασαπάνας 1119 Ψπαὶρ. ᾖ. 

οἱ. (5ἱο Ῥχαοπι. οἱ δή) ἆππι ΙΙ ἵη- 

ὑατοπί ᾱ. οτι 11 Ππίνοίογοπέ ο.ο. | 

αυτους εισελθειν Ο. | Τεκεινους εισελ- 

θεν 5. ΑΡΕΗ. τε]. Ἀγν.Ηο].ιέ υἱά. 

Τ]αυ. οὐ, (οί οτι γ]ά]ςβοπί 605 τί 

Ἱπίτατοηί ἴπ παρεπα ἑππποταπί ΘυτΟτί, 

εἵ Επππαγαηί ο γ]άεγοπί Μοβεπι οί 

Ἐλίαπι αὐ Ιπίτατοπύ ἵπ παῦοπα Βγγ.Ραί;) 

| εισελθ. εκεινους Μ. | εκεινους ελθειν 

ῬΒ. 

85. εγενετο] απίο φωνη Ἱ. | ηλθεν Ὦ. 
(νἷά, Μαν, ἴκ, 7.) [ οπι, Ιζ. |. απαῖία οδί 
Ἀγτιοτι, 

--- μου] απίαο ὁ υἱος Ἑ. | Οοπίσα, Ογίᾳ. 

11, 9865, 

--- ΕΚλελεγμενος Β]μΞ. Μεπιρῃ. Τ]μαῦ. 

811, α. | εκλεκτος 1. α,β... Ῥντ.Ηε]. 
τησ. Ατπι, | αίτια. 01 παρν, | Ταγα- 
πητος; 5. ΑΟΡΡΡΗ. τε]. Υαὶρ. ὁ,. 

(4 ΠεσιΙδεῖπιιις οι) τε]. μέ υἱά. (νά. Μαι, 

πγη,δ. Ματ. ἴκ. 7. 3 Ῥεί. 1. 16. οἱ Μαίς, 

11, 17. Μας. 1, 11. Τωας, 111, 99.) (ρταεπι. 

6 οι”. Ἐγν.Οις.) | αἀά. µου] Ἀννοτί, 

Γ α44. εν ᾧ ηυδοκησα Ὦ(Οὗπιφ.Μ. ευδ.) 
Γσοπσα, Τετι. πάν. Μανο, ἵν. 95. αν. 

Έχης 19: 

96. ακουετε] απίθ αυτου Ὦ. ο.ε. (νά. Μαγ. 

Ικ, 7.) { Οοπίτα, Τεγί. πάν. Ματο, αἀγ. 
Έταν. 

36, φωνην] αάά. ταυτην Χ. 

Ὀ. 
-- ΊἸησους] Τρταθτη. ὁ ο. Ο)Π,ΧΔ. 15. 

985, 6095. ΧΜ. | οπι. ΑΒΟ"ΡΒΕαΗΞ 
Ὄνυσλ. 

--- Και αυτοι ΟΥἱΦ. ΠΠ. 9881, | αυτοι δε Ὦ. 
ο. Τε. 

--- ουδεν ] οπι. Ὦ. 

-- ἕωρακαν ΒΟ1Ν. | Πέωρακασιν 5. 
ΑΟΥΗΔΗ. τει. ε. Ογίᾳ. ΠΠ. (ἑορ. ΟΠ ε 
σοσγ. Κ. 58. ΕΗΥ Υ).) | ἑορακεισαν . 

(ιαι{,) | εθεασαν Ὦ3. | εθεασαντο Ὦ". 
(αάά. οἱ αιιοᾷ αιἀἰνογαπί 01.) 

87.εν τ εξης ἦμερᾳ ΑΒ. Μαί.ΟΡΧ.οἱο, 

το]. Ὑπ]ς. ο, Μεπιρ], τε]. (οπι. εν Β. 

Βιψ. Βοἡ.1.. 1. 69. Βι) | δια της ἧμερας 

!νεφελην 

85. οπιη ἀἰδοεάςτοπί Οἵ. | 34. ππιθθΒ 6ἱ. | 37. 
οσους 11119 σι. 



ΙΧ. 44. 
α]ρ. α. ὐ. ο, 
Βσττ. 0. Ῥ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. (Τ16},) 
Εοίμ. Ασπι, ΔΗ{1, 
89. μόλις ἀποχ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

υἱόν µου, ὅτι μονογενής ἡμοί ἐστιν" 
πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ 
σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ ο Ν ἀποχωρεῖ 

ὶ ἐδεήθην τῶν 

Ν 

Ὁ καὶ ἰδοὺ πιοΙτη, απία απίσοις οδί παμ], 
Φος οσο ρίγα αρρτεμοπάϊν 
Ἠ]απα οἱ επΏίτο οἸαπηπί οἱ ο)1ά1ῖ 
εἰ ἀἰδεῖραί οσα οππα 6ρατηα, οί 
γῖκ ἀῑδεσατι ἁΠαπίαπς5 οειπῃ. 
3 Ἡν τοραν] ἀἰεεῖρα]ος ἴπος αξ ἀπ᾿ αὐτοῦ συντρίβον αὐτόν. 

- ο, 4 . ’ ιά ) / Ν . ὃ / 

μαθητών σου ἵνα ' ἐκβάλωσιν αὐτο, καὶ ουκ ηδυνη- 
οἰσστοπί Π]πππ, εἳ ΠΟΠ Ῥοϊπο- 
ταπς, 3 ἨΠοεεροπάσπς απίοπι 
Ίεσας ἀῑκίε, Ο ψεποταιῖο Ιπβάε- . Χο. ο ο) 5) λ 

55 θησαν.) ο. Ἀποκριθεὶς δε ὁ ]ησοῦς, εὔπεν, Ω ώς 15 οἱἳ Ῥεγνογδα, 11δ116 41Ο 6{ο 
αρπὰ γο5 οἱ ραίῖαγ γοδ Αά- ἄπιστος καὶ διεστραμµένη, ἕως πότε έσομαι πρὸς αρα ᾱ ην ο 
ποοεάσγοῖ, ο]ἰεῖν Π]απι ἀπεππο- « ΤΠρΡ. ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν ος 

4]. τ. υἱ. σου ὧδε. .ε/ 
νιον σου. 

"ρ παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 
η 

τε 
ο » - Ὡ) 

ρα τὸ Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς 
β ιο μι 1 44 Θ / ἐποίει. ἰν εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, έσθε 

δτ ὑμεῖς εἰ τὰ ὧτα ὁ ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους" 
ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι 

49 η δὲ τι δὲ προσερχοµένου αὐτοῦ, ἔῤῥηξεν 
ὃν Α / / μ) / Ν 

αὐτὸν τὸ δαιµόνιον καὶ συνεσπάραξεν' ἐπετίμησεν δὲ 
ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν 

πίστη οἱ ἀῑδεῖραν]ζ, 
ρανίέ Ίσρας αρίτίθιτα ΙΠΠΙΙΠ- 
ἆαπῃ, οὗ ἑαπαν1ν Ῥαθγιπη οἱ τε- 
αῑαῑι απ ραϊτί οἷας. 4 ᾳ00, 
5.) Θαροῦαπί α{οπΙ ΟΠΙΠΟΡ 1πΠ 
πιασπ]τπό]πο ἀθῖ: 

μεξε- 
/ { Ν / ο ον ο) / ϐ 

πλήσσοντοὶ δὲ πάντες ἐπὶ τῇ µεγαλειόοτητι τοῦ θεοῦ. 
(101,3. ΟπιπΙῦπεηαο παϊγαπτ]- 

Ρα ἵπ οπηπίδα5 απο [αοϊομαί, 
ἀῑκῖί αἆ ἀἰδοιρα]ος 5πο5, Ῥοπίίε 
νο Ίη οογάΙρα5 γεβιγῖς ΞΟΓΠΙΟΠΕΒ 
16ίος: Βίας οπῖτα Ποπηῖπίς Πι- 
{ατας οδί τί ἱτααίαγ 1ῃπ πιαης 

Ῥ. α.διε(1.)Π.Ι. |. ἵπ ]α ἀῑο ΙΠἴογαπη 

Ἀντ.Οτί, ἴπ οοᾶσπι 4ἱο Τμοῦ. 
87. κατελθοντων αυτων] κατελθοντα αυ- 

τον Ὦ. | καταβαινοντων 69. 
--- εδου] οπι. γτν.ΟΓ{.δςΡεῖ. 

--- απο] εκ Ἐ. 

-- συνηντησεν αὐτῳ οχλος πολυς (συν- 

ηντησαν Ἠ.)] | συνελθειν αὐτῳ οχλον 

πολυν Ὦ. (11 Ὑπ]ρ.Ι. α.) 

38. εβοησεν ΒΟΡΙ,. 69. | Τανεβοησεν 5. 

ΑΠ. τε], 

-- επιβλεψαι ΑΒ. Μαι(Ο)ΒΤΔάΗΚΜΕ 

ντ. -ψε Ο. (πιῖδεγετο Ἀντ.οτί. Ἀγτ. 

Ἠ]οτ,ἨἨ) | Τεπιβλεψον 5. ὮΧ. 15. 

905. 695. ἘΞΊΥΛ. 

-- µοι αΠἲθ εστιν ΑΒΟΡΙΙΣ. 1. 55. α.ο. 

Μεπιρῃ, ΤΠΕΡ. (οίμ. | Τροεί. ς. Ἠδ. 

τε]. Ὑμ]ς. ὐ.αι[[]σ'. ΑΔτπι, 

89. και ιδου πνευµα....κραζει] λαμβανει 

γαρ αυτον εξαιφνης πνευμα Ὦ. (ε.) | 

οΠ1. ίδου Ἀγτγ.ΟνΙ,δεῬεί. | οπι. πνευμα 
Ῥντ.ΗΠῖοτ. | κραζει] Ῥτο]εοῖέ Π]απι Βγτ. 

Οτι, Ἀγτ.Ηοτ. 911. |αάἀ. και ῥησσει 

ὮΝ.Ι. Τα. Μεπιρῃ. Αππι, (ν]ά. Μα. 

Ικ.18.) | αά. εἰ εἰῖάαί ἀεπίίρις εαῖς 

ΒΥΥ.Εεέ. (οπι. Ῥορίθα µετα αφρου) νἷᾶ. 

Μαγ. ; Οοπίτα, ΑΒΟΒΕ. τε]. Ἁγττ.Οτέ.δε 
Ἠσ]. ΤΠεΡ. ἄοἴμ. δι. 

-- και σπαρασσει] οπη. Χ. (σπαραττει 
19) 

--- αυτον 95.] οτη. Ὦ. 

--- και µογις....συντρ. αυτον] ΟΠ. ΒΥΓ. 

ἨΙεχ, 

6. 
99. µογις ΑΟΓ. τε]. | µολις ΒΕ. | μογ- 

γεις 1. 

--- συντριβον] και συντριβει Ὦ. 

40. µαθητων] οπι. Ασία, 

-- εκβαλωσιν ΑΒΟΗΤΙ,ΧΔ. 55. ΕἘαΗΚ 

ΜΤΙΕΡΌΟΤΙΕΝΥΥΓΑ. | Γεκβαλλωσιν 5. 

15.695. | απαλλαξωσιν Ὁ. | (ρταεπη. 

βαπατοπί οἱ Ὦγτ.Οτί.) 

-- αυτο] αυτον Ὦ. 

-- ηδυνηθησαν] εδυνηθησαν Ἰ. | ισχυ- 

«οι οοπ/ πρ 1]απα ” απίαπι 

σαν Ο8. 

4]. αποκριθεις δε] οπι. 0” (αάἆ.3). [ οπι. δε 

ΑπιιἩ ε. 

-- απιστος] -τε Ὦ. 

--- εσοµαι] εσωµαι ΧΒ. | Ῥοδέ προς ὑμας 

69. 

-- και ΑΠῖθ ανεξ.] ἕως ποτε Χ. 69. Ι. 

Το, ε. Ῥγτ.Ηο].πιρ.ΜΣ. Τπευ. Ατπι. 
ΜΡΒΣ. (νά. Ματ. ΙΧ. 19.) | (ανεξωµαι Χ. 

69. Ε;) 
---- προσαγαγε] προσενεγκε Τ. 58 Ί1:(5εὰ 

απ.) | αάά, µοι 198. 98. Ί. Ἁγττ.οτί. 

δ.Ης].Ἠ (311:) 
--- ὧδεαπίετον υἱον σου ΓΙ ΞΧ.1. Υπρ. 

ο. (α.)διο(ε.}. Ἀντ.Ῥεί. Αππιι 411. 

.Ῥοεί ΑΟΠΔ. 53. 69. ΏαΗΚΜΡύΟΝΥ 
ΓΛ. Ἁγιτ.Οτί.δΗσ]. Μεπιρῃ, οί. 

[.οπι. ὧδε Ὦ. πι. Ῥεγ. 

45. ετι δε] ει Υπὶς. [).. Ἀγτ.Ῥ»ί. 

--- συνεσπαραξεν] συνεταραξεν Ὦ. |αάἀ. 

αυτον Ἱ. οι. Ἀνττ.Οοσί,δεὮεί. Μεπιρη. 

1. 

49.τῳ πν. τῷ ακαθ.] τῳ ακαθ. πν. Τ). ε. 

-- (ασατο....αυτον] αφηκεν αυτον και 

απεδωκεν τον παιδα Ὦ. (ει) | (αυτον] 

οπι, Λ.) 

48. εζεπλ. δε παντες] παντες δε εξεπλησσ. 

Ὦ. ο.ε. | (εξεπλησσον 69.) 

-- του θεου] αυτου 693. 

-- επι πασιν] οπι. Ὁ. 

-- εποιε ΑΒΟΡΙ.Ξ. 1. 98. 69. ΊΓ. Ὑπμ]ς. 

α.ὐ.ο.ει. Ἀγιτ.Οτί(Ε5ί.) δε Ἠσ]. Μοπιρῃ. 

 {εποιησεν 5. Χδ. τε]. | Ταἆᾱ. ὁ 
Ίησους 5. ΑΟ. τα]. {. Ὀνττ.Ε5ί,δεΗς]. 

αοιμ. ΑδιΠ. |. οπι. Β. Πέ. Μαι Ὀἳ,Ξ. 1 
γπ]ς. α.διο-ο[]-α'. Ἀγτ.Οτ Μεπιρῃ. 

Αππι, | αάά, Ὠικίε (αἀάἀ. οἱ ο.[/.) Ῥε- 

ας, ὨΏοπ]πο, Ύπατο (ρτορίογ απ]ά ο.) 

ΠΟΒ, ποἩπ Ῥοίαίπιας οἸίσστο Πάτα (]]πά 

ο. 6υπι 2 Οπἷῦας (Α: ζοεα5, αοίῃ. 

Δά Π]ε {) ἀῑκίε αποπίαπι Ἠ]αςππος{ 

οταἴοπῖρις οἱ Ἰε]απ]ς οαἰσοίείατ. (Ἠος 

6οπἩ8 ποπ εχίεί πὶςί ἵπ ογα(οπῖῦας εἰ 
ο]πιῖς οι. αισπιοί ογαοπα 
εᾖτοίέιις εἰ ]ε]απίο [:) ο.ει[]. οι, 

-- ειπεν] αἀά. δε Ἡ. ο.ε,/ι[]. Μεπιρῃ ΜΕ. 
αοίμ. 

-- αυτου] οπι. Ἡ). ο. 

44, ωτα] οοτάῖρας πας. «49ί1. 

-- παραδιδεσθαι 09. 

39. αρρτελεπαϊξ εαπα 6ἷ. | 41. οπι. ααΐετῃ πι 
ἐπί. | πάάτπο πο 6ἱ. | 44. Καίατατα 6ἷ. 
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ΑΡ 62. ην εἰς χείρας ἀνθρώπων. 
1. 88. 69. 

Ε(ΡΑΗΚΜΞΌΥ 
(Π)ΓΛ. 

ΑΗ΄ ϱβ τοῦ ατος τούτου. 
σ[ηΤαίς 18:1-Ρ. β ῥήμ 
(Μαν. ϱ:343-7. 

47. εἴδως τὸν διαλ. 
3 / [ιά 

απ επιλαβοµενος Σπαίδιον 

"Μαιος ο καὶ εἶπεν αὐτοῖο, 
Ματ. ϱ:37. 
ο. 18:50. 

48. ἔσται μέγας. 

ργ 
σ]ΝΤατ.0:28-49. η 
49. ἐν τῷ ὀνόμ. 

---- ἐκωλύομεν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ε Δ . / Ν - 

“Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα 
τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμµένον ἀπ αὐτῶν, ἵνα μὴ 
αἴσθωνται αὐτό: καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ 

δα εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς 
. αν. Ν / λ 3/ 4Τ« 
ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. ὁ δὲ 
.) - . Ν ΔΝ Ν .ν / . - 

[ησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, 
ον μον ε . 

ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ;. 
τὰ 2 / - Ν « 

Ος έαν δέζηται τοῦτο τὸ παι- 
δίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ 
δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ὁ γὰρ μικρό- 
τερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἵ ἐστιν µέγας.. 

ος ᾿Αποκριθεὶ. δεν [ωάνης” εἶπεν, ᾿Ἠπιστάτα, εἴδο- 
μέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα | δαιμόνια: 

καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ ἡμῶν. 

ΙΧ. 45. 

Ποπιίπαπι. 45 Αέ ΠΠ ἴπσποια- 
Ῥαπί νοτῦαπῃ ϊ5ᾶ, 6 ογαῖ γο]α- 
ἑππη απίε εος πί ποτ εοπΗγεπ6 
Π]μά, οἳ Οπιεραπί Ιπίεγγοσατα 
ειπι ἆο ος Υογβο. "5 (105,33) 
Τπίταν1ξ απἴεπΙ οορ[(αεῖο 1Π 608, 
απῖς 6ογπῃ τηαίος ο5δεί.  ΑΔί 
Ίεριις νίάεπς οοσ!ϊ(αίῖοπες οογάῖς 
Ἡ]οσαπι, αἀρτεμοπάεπς Ρπεγαπα 
εἰπεπῖε οπ1Ώ 56ος 56, | ο αἷί 

1118, Ωπἱεσππᾳπο επςοερετῖί Ριι- 
οτπη Ίδίαπα 1π ΠΟΠΙΙΠΘ Ί1θο, Π1Θ 
τεοῖρίε, εξ απἰοπτηφ1θ πιό Τοςθ- 

ν΄ ΡΙΐ, τοοῖρίε εππα απί πιο πη]ςς: 
πατη θῖ ΠΙΙΠΟΣ αδί ΙΠίεΓ ΟΠΊΠΕΣ 
πο», Ἠϊς ππαίοτ οδε. Ὁ (105, 8.) 
ἙἩοεροπάοηπς απίοπ Τ0ΠΠΘΒ 
ἀῑκίς  Ἐϊαεοςρίο, για πια 
ποπ ατη Ίῃ ποππίπθ {πο εἰςῖ- 
επίοπι ἀαεπποπία, 6 Ρη' ομΙὈ]- 
πιας θαπι, απία ποπ 5εαπἶασ 
πονΐφοιπη. ὃν Ἐν αἲν αἲ λαπι 
Ίεεας, Νοϊίε Ῥτοβίρετο: απὶ 
επῖπι ΠΟΠ θδί αάἆνοετεις ΥΟ8, ΡΓΟ 

50 4 εἶπεν δε’ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Μη κωλύετε: ὃς 
Ν γὰρ οὐκ ἔστιν καθ Ἰ ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν" ἐστιν. 

νουίς οςί. 

44, ανθρωπων ] ἁμαρτωλων Υ. (αάά. Ῥες- 

οαίοταπι Βγτ.Ης].) 

45. παρακεκαλυμμενον] κεκαλυμµενον Ὦ. 

| παρακεκρυµµενον Χ. 

-- απ] ὑπ Μ. | παρ’ 69. 

-- αισθωνται αυτο] ἐσθόντα αὐτόν δ95ΐο. 

(αισθονται ἘΗ.) 

--- ερωτησαι ΔΒΙΙΞΝ. γε]. | επερωτησαι 

ΟΡΚΜ. (πιά. Μαν. Ικ. 99.) 

-- αυτον] Ἀπῖθ ερωτησαι 69. ὙΥα]ς.Οἰ. 

ὕ- | οπι, Ὦ. εἰΙ. 
--- του ῥηματος] οτι. Ἐ. 

46. εισηλθεν....αυτοις] οτη. Ὦ. | Οοπία, 

Ογίᾳ. 1. 696ε. αἰκοτία. 
τὸν Λουκᾶν, διαλογισμὸς εἰς τοὺς µαθη- 

τὰς οὐκ ἀναβέβηκεν, ἀλλ᾽ εἰσῆλθε περὶ 

τοῦ τίς αὐτῶν εἴη μείζων.) 

--- εισηλθεν] -θον Δ 

--- δε] οπι. Ἐ. 
-- εν] οπι. Η. 

--- αυτοις] ἑαυτοις Τὸ. 

-- το] οπι. 1. 

-- τις] τιν Δ. 

ΑΤ.ιδων ΑΟΡΙΞ.τε]. Τιαίί. Μεπιρη. ἄο{Ἡ. 

Ορίᾳ. 11, 59τ8. { ειδως Ἑ.ΜαιΕΚΛ. 
Ἀγττ.Οτί,Ῥεί.δςΗσε]. Ασπι, 1. | γνους 

Ἱ. 

--- της καρδιας] οπι. Τ. {. Βγτ.Οτέ. | Ῥοςυ 

αυτων Ὦ. | Οοπίτα, ΟΥτίᾳ. ΠΠ. 

-- παιδιον Ὦ.Μαι.ΟΏ. ΟΥνίᾳ. Πῖ, | παι- 
διου -. ΑΙ.Ξ. τε]. 

-- αυτο Υα1ρ.Οἰ. ο,[:ᾳἱ-”- τε]. | αυτον Λ. 
{.οπι. 1). Απι. α.δ.ε,[]. 

250 

(κατὰ μέντοι 

47.παρ ἕαυτῳ Οτίᾳ. ΠΠ. |. παρ ἑαυτον 
Ῥ. | απίο ϱεο5 31. 

48. αυτοις Υπ]σ. ᾗ. Ἀγιν.Εεί,ὃς Ησ]. τε]. 

Γοπι, Ὦ. α.δ.ο.ε,[-Ι. Ἀντ.οτί. 

θηταις ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

-εαν ΛΒ.Μαι.Ο Β. τε]. Οτίφ. ΠΠ. ὅ9τἍ..ο. 

(ὁς εαν....εμε δεχεται οπι. α.) | αν Ἑ. 

Βοή.Ὀ]ωΞ. 85. 69. (αἰογαίταπι Ἑ. Ρ11ψ.) 

--- δεξηται ΟΥίᾳ. ΠΠ. | δεξεται Χ. 
--- τουτο] Ῥοδί το παιδιον Ὦ. 1. Υα]ρ. 

ὐ.σ.ο, ιβ. Ἀγτν Οτι δε Ησ]. { Οοπίτα, Οτίᾳ. 

Π1, (5ἱοπί Πο Ῥγτ.Ε εί.) 

-- το] οπι, Δ. 

--- ὁςεαν....δεχεται ΟΥγἰᾳ. Π]. 5975, | οτι. 

Ῥ. 

--- εαν ΑΟΡ. τε]. Ο)ἱᾳ. Η, | αν ἙῬ. Μαϊ. 

115. 98. 69. ΙΤ. (αἰεταίς, Ἑ. Β 11η.) 

-- δεξηται ΟΥίᾳ. ΠΠ. (απίε εµε Δ.) | δε- 

χεται Χ. | (εµε δεχεται δεξηται 69.) 

--- πασιν Ογίσ. 1. 59784. 60905. ϐἨρ). 

908. 905. | οπι. Ὦ. Ῥγτ.Οτί. (4ρ0. 19. 

--- ὑπαρχων Ογίᾳ. ΠΠ. ἴοτ. (1ηρτ. 258.805. 

[οπι. 1) γ. ὐ. 61/7. 19. [201,1 | 

εἴοιί Ἠῖο ραςεν Ὀντ.οτε, 

--- εστιν µεγας ΒΟΙΞΧ.1.8Νδ. Υπ]. α. 

οι. Μεπιρῃ. ἄοἴμ. Ογίᾳ. ΠΠ. σ974. ο 
οοὐ[οῖρις απἰραδάαπῃ. θ090-6. τηα]ος εδὲ 

ὄ,{. (µεγας ἵαπίππα γτ.Οτέ.) |. Τεσται 

µεγας σ5. ΔΙ). τε]. ο. Βγττ.Εδέ.δς Ης]. 

Ανγπι, οὐᾷ.αρ. Οτίσ. ΠΠ. 5974. (1.12. 

958. 805. | µεγας εσται Η. (Έ1ι:) 

49. δε] οπι. ΟΓογίαςςα. 

-- Ίωαν.] Τρταεπη. ὁ σ. ΑΟ Χ. τε]. | 

οπι, Ῥ0λμ υἱα.Ὦ. 69. 

τοις µα- 

49. επιστατα ΑΒΟΡ. τε]. | διδασκαλε Ο3 
πε υἱα. 15. Ἁγν.ΗΠε]πηπσ. Μεππρα. (νά. 

Μαν,ϊκ. 58.) (οπι. Ὦγτ.οτίι) | Ῥταεπι. 

η Ἀντ.οτι. «91Η. 

--- ειδομεν] ιδαµεν Τ,Ἐ{ειδ.) | ιδωµεν 69. 

Λ. 

-- επι ΑΟΓ. τε].] εν ΒΙ/ΞΧΔ. 1. 98. 69. 

Μεπιρῃ. (νἷά. Ματ.) 

--- εκβαλοντα ΔΥ. 

--- δαιµονια] ΤΡταθπη. τα Ἔ. Ἡσίο. | οσα. 

ΑΡΟΡΙ/ἘΣΔ. 1. 98. 60. ἘΕάΚΜΤΙΣ 
ὍὌνττκλ. ἄοιμ. Αππι 

--- εκωλυσαµεν ΑΟΡ. τε]. ας. οι]: | 

εκωλυοµεν Β]μΞ. α.δ.ε. (νιᾶ. Ματ. ἰκ. 

98.) 
--- μεθ ἡμων] ἡμιν 69. Ἑ. | αἀά. εστιν 

Δ. | αάά. Ροςί {ο Ἀσττ.Οί.Εεί. 

50. ειπεν δε ΒΟΡΙ/ΞΧ. 1. 98. α.ο.ε. Βντ. 
Ἠε].πιρ. (Μεπιρῃ.) | Έκαι ειπεν σ. Α. 

τε]. αἱ. ὂ,; Ἀντ.Ηε].ικέ. ἄοἴἩ. Ατπι. 

Αι. [νττ.οτί,δ δι] 

--- προς αυτον Ὑπὶς. α-ει. Ἀψττ.Οτί.δο 

Ἠσ].ικὲ. Μοπιρῃ. . δε 8. [ οπι. Ὦ. Τοι 
ο. Μεπιρ].ΜΡ. (νιᾶ. Ματ, ἴκ. 99.) | 

προς αυτους 69. ὐ.ο. Ἀγιτ.Ε5{.δΗς].πις. 

αοίµ, 3. 

--- ὁ Ἰησους] οπα. ὁ ἙῬ. [5 π. {.] 
--- κωλυετε 5ΊΠο ῬΥΟΠΟΠΙ. ΑΒΞΔ. 1. 58. 

τε]. αἱσ. (εἰ 4η.) ῥ.ο.ε. Ῥγττ.Οτέ.Ε5έ.δε 

Ἠσ]. ἈΠοπιρη.ΜΡ. οἱμ. | αἀᾷ. αυτον 

40. 6πτα Ιπίθιχοσατο ϐἵ. | 4Τ. αρρτομεπα(ξ 
 Ῥπεταπα εξ εἰς ]ασα ἷ, 1 48. τεοερετίξ 

τεοῖριἰ 6Οἵ, | νο οπωπες 6ἴ. | 50. βἄνθιβατα ϐἵ. 



Γκ. 58. 

Τα]ᾳ. α. ὖ.ο. ϱὗ 
Βυττ. 0.Ρ.Ἡ. ι 

Μεπαρῃ. 
οί, Ασπη, 001. 

λήμ. 

Τε Ἱερουσαλήμ. 
.τ, αν , Π 
]άκωβος καὶ ' Ἰωάνης 

ο -. . ΔΝ .ν σν . Ν 3 - ε) 

αὐτοὺς πὸρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀναλῶσαι αὐ- 54, ἀναλ. 
Γώς καὶ Ἡλί- 
ας ἐποίησεν; 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Τὸ 5' Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέ- 
ρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον. οηῖς οἶιὰ, οἱ ο υ.ς. 

Γαὐτοῦ ] ! ἐστήρισεν' τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσα- 
ὃ" καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου 

αὐτοῦ: καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰ κώμην Σαμα- 
ρειτῶν ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ. κ 
αὐτὸν, ὅτι τὸ πρὀσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόὀµενον εἰς 

ὃ Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ] 

οο 

1 

λ / ο) Ἡ αε]ς 
τούς Ἱς ὃὃ Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς Ἱ. 55! καὶ οἱ9ἳ 

/ / ’ 

ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. 
ΑΓ’ ρε 

Σ]ηΤαιί, 8: 18-ο5. ε 

ἀπέρχῃ Ὁ. 

{ / ” . - ες 
Τ4 ὃἹ τἡ Καὶ” πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 

9 ν 7 » ; υπ {δν 
εἰπέν τις προς αὐτον, Ακολουθήσω σοι ὅπου Ἰ ἐὰν 

ο) ι) . ε 9 . ο / 

δ Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἁλώ- 

"καὶ οὐκ ἐδέξαντο 

5 / ’ /΄ 3/ 

εἶπαν, Κύριε, θελεις εἴπωμεν «οπο]ο οἱ εοΏκαπιαί Π]]οςῦ 

δι (191 10.) Ἐποβαπα θ8ὲ απίοπι 
ἆ τσ οοπιρ]θτοηέ’ ἀῑσς αββΙΙΠΙ- 

Πτππανίς ας νο Ἠίοτιικα]σπη, 
μαι πακῖς πππιίος απίο οοΠ- 
5ροούαπῃ ΒΗΠα: οἱ ουπ{ος Ἱπίγα- 

ναναπί 1π οἰνίαϊοια Ῥαπιατίία- 
ΠΟΙΑ πό Ῥρατατοπί 11: δῦ οἱ 
ηΟΠ Υασεροταπ{ επτη, απία {ι- 
εἷαρ αἶπς ογαί αιπεῖς Πογιισα- 
Ίεπι. 5ἳ Οαπι γἱάϊκοπί αΠίΟΠΙ 
ἀἰφοίρια]] οἵας Τασοῦα5 οἱ Το αΠ- 
Ἠ95, ἀἰχοτιιηῖ, 1)οπιίπο, νῖς ἀῑοῖ- 

πηις πί Ισηῖ ἀεεοσπάαί ἆο 
56 Τε 

6ΟΠΥΕΤΡΙ5 ΙπογερανΙς Ί]ος οἱ 
αἰκί, Νοβοϊης ομ]ς ερίτίις 

56 Ἠή]ας Ποπα]πῖς Πο. 
γοπῖέ απΊπιας Ῥοτάετο 5ο κα - 
νανο. Ἐς αὐίοναπέ Ἱπ αἰἰπά 
οαδίο]]απῃ. 

5τ 105,5.) Ἐποίαπα. ϱδὲ απίοπι 
/ απιρπ]απθας Π]]ς ἵπ γία ἀῑκίε 

απἶάαπι αἲ απ, Ῥεαιας {ο 
αποσππηφιιο 1ου5. 55 Ἐί αἲί 111 
Ίσρ15, Ὑπ1ρος {ογοας Παβοπέ οἳ . Ν νι Ν - υ . 2 . Ὡ 

πεκες φωλεους ἔχουσιν καὶ τα πετεινα του ουρανου Υο]ποχθ» οπο]ῖ πῖάος, ΒΙῖα5 αἷι- 

ΟΡΙΗΕΜ. Το. Ἐπιπι. αι. ΝΜοππρι.γ. 
809. Ασπι, «4911, γ]ά. Ματ. (αᾶά. Ῥοδίοα, 

εἰ πο]ίο Ῥγομίρογο α.[:) | πάά. αυτους 
ος 

50, ὁς γαρ] Ῥπασπ. ου γαρ εστιν καθ’ 

ὑμων 1ω8. 88. Βγτ.Ηςε].(οοπίτα, 10.) 
Μεπιρῃ. 

--- ουκ] οπι. Χ. 

-- καθ ὑμων ὑπερ ὑμων ΒΟΡΙΙΞ. 55. 
Μ. Τναιε. Ἀγντ.ΟνΕ.δεΡεέ,δεΗε]. Μοπιρῃ. 

οἰµμ. Αππι. 28Η. | καθ’ ὑμ. ὑπερ ἡμ. 
ΑΣΔ. | καθ’ ἡμων ὑπερ ἡμων ς. Ι9. 

ἘΕΕΑΗΒΕΠΥΓΑ. (νίᾶ. Ματ) | καθ’ 
ὕμων μεθ’ ἡμων ὑπερ ἧμων 69. 

--- 3 ΒΠ.] αάᾶ, ποπιο εξέ επῖπι απὶ πο 

Γαοῖας γἱτιπέοπη 1Π Ποπηῖπθ τηθο α.δ.ο.ο.[. 

ΕοίἩ. αάᾶ. Ρορίοα, δὲ Ῥοίοτίέ πια] ]ο- 

απῖ ἆθ Ίππο α.δ. γἱᾶ. Μαν. (ποη Ἠαροπέ 
γα]ς. 7ο6ἱ. τε].) 

51. δε] οπι. 69. 

-- συμπληρουσθαι] πληρουσθαι Ὦ. 

-- τας]της ΑΤΓ 

-- της] οπι. Δ. 

--- αυτου 50. Α(ΟΤ. τε]. | οτι. ΒΙ/5. 1. ο. 
«801. | ἑαυτου Β. 

-- εστηρισεν ΒΟ],ΞΧ. 88. . (αΠίο το 

προσ. ΙΞΧ. 38.α. Μεπιρῃ.) | Γεστη- 
ριξεν 5. ΑΓ. τε]. 

--- εις] εν Α. 

92.αυτου ΒΟΡΙΩΞΧ. τε]. | εαυτου Δ. 
69”. ΕΕΡΥΛ. 

--- εισηλθον] Ροδί Σαμαρειτων 69. 

--Κωμην] πολιν 69. Γλεῖο. Τί (εκο, 
ο.) 

65. ὡὧστε ΔΟΡΤΙΞ. τε]. Υπ]ς. ο,Γ: τε]. | ὡς 
Ῥ. α.0.οι]. 

--- αυτῳ] ἑαυτῳ Τ5ἱο. 

58. αυτου] οπι. Β. ἡαἱ, 

54. αυτου ΑΟΡΙΩΞ. τε]. | οπι, Β. 1. 6, 
Ατπη. 

-- ειπαν ΒΟΙ/Ξ. | Τειπον 5. ΑΥΤ. (αάἀ. 
οἳ Ῥγττ.Οτέ.δεῬ5ί.) 

--- ειπωμεν] ειποµεν ΚΟΌΤ. 

-- απο του ΑΒ. τε]. | εκ του ΟΕ. 1. | 

απ᾿ ΤωΞ. | αἀά. 5αρος ἴ]]ο α.δ.ο. αἲ Ἱ]- 

195 ο. 

--- αναλ. αυτους] Ἱαᾶἀά. ὡς και Ἡλιας 

εποιησεν σ. ΑΟΡΧ. 1. δ08ἱο. τα]. α.ῦ.ο 

(οπη, και)./. Ἀντν. Ε5έ. δε Πο], Μοπιρ].ἹἩ). 

89. οί, «01. (2 Τετί, πἂν. Ματο, 

Ίν. 985.) | ποπ ᾖαῦδ. Β]ω5 Υιἱς. οι. ΒΥὴ. 

Οτι. Μεπιρῃ.ΜΒ. εί αρ. ΝΜΠΠΙ. Ατπῃ. 

ὅσ. δε] αάά. ὁ Τησους Ἱκ. /. 

--- αυτοις] Γαᾶ4. και ειπεν, Όυκ οιδατε 

οἷου πνευµατος εστε ὑμεις σ. (Ὦ.) 

(1.) (69.) (ΚΜ(Ω(Ο(Α). Υπ]ς. α. 
ύ.ο.ει]. Ὀγτν. τί δε Ῥει.δς Ησ]. Μοαππρ]. 

ΊΨ.δ.ΜΡ. οί. Αιπ. Ἐπ].α. | (ειπεν ] 
αἀ. αυτοις Ἀγτ.οτί. οίμ, | οἵου] 

ποιου Ὦ. 1. | ὑμεις] οσα. Ὦ. 09. Ἐ Ἠγιει. 

ΓΑ. Τα. οί.) | ποπ Παῦ. ΑΒΟΙΙΞ 
ΧΔ. 58. ΕάΗΒΥ. Για, οἱ... Μεπιρῃ. 

Βεμν.(οἴαρ. ΜΙΗ.) «ἄθιιπιρν. οί 18. 

56. αὖ Ππίε,] Τα ἀ. ὁ γαρ υἷος του ανθρω- 

που ουκ ηλθε ψυχας ανθρωπων απολε- 

σαι αλλα σωσαι σ. (1.) (6ϱ.) ΚΜ(Ὀ) 

(ῶ(4). ὙΥπ]ς. α.δ.οιει/. Ἁγτν.ΟτέιδεῬεί. 

ΔΗοε]. Μεπρῃ.Ἠ.ὅς ΜΡ. ἄοΐμ. Αππι, 

οοΟο 

«Ἔθιια. (47. 98. Οοπο.(αγίμ. Ῥοιί]. 

11. 99. (νἷά, οαρ. χἰκ. 10.) | (Ύαρ] οπι. 

1.69. ὉὈΓλ. Ὑπ]σ. α.ο. Άγτ.Ησε]. (σοπο. 
αγία. |. ψυχας] ψυχην Τ. αά. αν- 

θρωπων α. δι]. | απολεσαι] αποκτειναι 

Ὀσ.) | ποπ λαῦ. ΔΛΒΟΡΙἘΧΔ. 55. Ἐα 
ἨΡΥ. Για. οἱ Ἡ. Μεπιρμ.ΒεἩγγ. (οί αΡ. 
ΜΠΙ.) «9Η, ππργ. οί 18. 

Όθ. και επορ. εις ετερ. κωμην] οπι. ΑΧ. ο, 

Μειηρμ.Μ5. (Έπολιν ἴπ ΛΑ. κωµην ΛΑ. 

εἰς αρ.11) 

57. και ΒΟ]ΞΧ. 99. 69. Όγιτ.Οτι.ᾶς Ρε, 

Μειπρα. Αππι. 651. | Τεγενετο δε ς-. 

ΑΔ. τε]. ας. ὂμ. Ἀντ.ΗεΙ. «οΐᾖ. | 
και εγενετο Ὦ. α.ο.θ. 

--- πορευοµενων αυτων] πορευοµενου του 
Ίησου {ᾱ. | πορευοµενου αυτων οἳς Ἡ), 

-- ειπ.τ. πρ. αυτ.] γοπίθιςδ Ἱοππο απἱά απ 

ἀῑκίι ΙΙ Ὀντιογί, 

-- εαν ΑΒΟΙωΞ. 99. 69. ΚὈ. | ᾖαν ς. 

Ῥ. τε]. 

--- απερχῃ] -χει ΠΒ. | ὑπαγει Ὦ. | 

Ταᾶ4. κυριε 5. ΔΟ. τε]. (6. Ἀγτν. 
Ῥεε,δ.Πς]. ἄοιμ. (2141:) Γαα. ΚΘ οτίαπα 

ο 5οηπεηίο και (κε.)] | οπ. ΒΩΟΙ,Ξ μέ 

υἱα. 1. πρ. α.οιε.. Ἀγτ.οτί. Μοπιρῃ. 

Άπγπι, (νᾶ. Ίγεπ. 88. Τετί. πάν. Ματο. ἵν. 
998,) 

58. ὁ Τησους] οπι. ὁ Ῥ. | ὁ κυριος 69. 

51. τοῦ νι 1. { 58. εαπ{ῖς ἵπ Οἵ. | δ4. απιέοπα 
πιιπιρ. | 6δ. ἀἱοεηδ, ἈΝοβοϊς στ. | 58. Ὀϊκις 
ΠηΗ σι. 
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ΑΒΟΡ[ΗΕΙ. 
1ἘΣΔ. 
1. 98. 69. 

ἘΕ(Π)ΚΜΡΌΝΓΛ. 
59. Γκύριε] 

ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη. 
᾿Ακολούθει µοι. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ ς Ν ελ ο 3 / ο) 3/ 

κατασκηνώσεις" ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
 Ἐἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, 

Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι 
: πρώτον Μπελβόντι, θάψαι τὸν πατέρα μου. 
δὲ αὐτῷ 

ρε τοῦ θεοῦ. 
[1 

65. [πρὸς αὐτὸν] 

» Ἂφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν 
νεκρούς" σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν 

δι Ἐϊπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ακολουθήσω σοι, 
/ . Δ 3 / / . [ό . 

κύριε πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς 
ΔΝ 5 

εἰς τον οἶκον µου. 7 Ἐϊπεν δὲ ᾿Ἱησοῦς πρὸς 
5 Ν ω) . - 

Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα [αὐτοῦ] ἐ 

Ίος. σε: 

ἴοπι Ἠοπηϊπῖς ποπ Ἠαροί τθί 
οαριί του]ποί, 5 ΑΙἱ απίεπι 
αἱ αἰίεταΊη, Βεαποτο πηθΘ. Ίο 
απίσοπα ἀῑκίι Ὠοπιῖπε, Ρογπη](ία 
πλ μῖ ῬτΙπΙμπΙ Ίτο οἳ εορε]ίτο 
Ῥαίσθια πἹοπι, 60 Ῥ]χ]ί(ας [οί] 
Ίορι1, Ῥίπε αῦ πιογια] 5ερο]απὲ 
ΠΙΟΥΙΙΟΡ 51ο5: απ απἴοπι γαᾶος 
Απηππίία τθση τη ἀεῖ. δἱ (108, 
1) Ἐν αἲί αἰτον, Βεαπαγ ἴ6, ἆο- 
πιῖπθ, 5εά ΡΕΙΠΙΙΠΙ Ῥογπιθίο 
πηϊμί τεππίῖατο Ἠῖς αῖ ἀοπαῖ 
βαπί, δὲ ΑΙ αἆ Π]απι Ἱερας, 
Ἄοπιο π](έεης ΠΠΑΠΗΠΗ 51αΠῃ ΤΠ. 
αταίγαπα οἳ αδρἰοἶεης Υθίτο αρίις 

» οδίτεσπο ἀαῖ, 

60 Ἠιῖπεν 

3/ Ν / » ὰ ο 3/ / 9 
ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τα ὀπίσω, εὔθετος ἐστιν 

ὁ Ἰησ. Φα τμ, 
αὐτον, 

ορ τμ. . - 

ἔτῃ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
6. [ 

χ. ΑΔ ορ 
- π Ν Ν - 

τὸ Ἰ Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειζεν ὁ κύριος [καὶ | 
ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο 
πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ 

1 (01, 10) Ῥοδῦ Ίαπος απίσπι 
ἀοεισπαν]ε ἁοππίηις οἱ α]ορ 
βορίπασ]πία ἀπος, εἰ παῖς]έ 1]]ος 
Ῥϊπος απίο {ποῖεπη διαπι ἵπ 
ΟΠΙΠΟΠΗ οἰν[έαίετη εἰ Ἰοσππι ᾳ1ιο 

58. κατασκ.] ααά. 

γι 
--- ὁ δε] ὁ δε ὁ εἰς Τ.. 
--- κλινῃ] -νει Χ. 989. ἀΜΛ. 

. -ναι 69. ΑΥΤ. 

59. κυριε ΑΡ(ΣΠΙ.)Ο1/Ξ. τε]. νν. (νιᾶ. Μαϊ. 

νι 51.) | οπι. ΒΕΠ] (ςΠ. ΜαΙ)ΡΥ. 
-- πρωτον απελθοντι Ὦ. Ῥγιν.Οτί,δεῬοί. 

ΜοπιρΗ. | πρωτον απελθοντα Ὦ. | πρω- 
κἱο 5ο αά, και 

γπ]ς. α.δ.ει/.]. ΟΥἱᾳ. Π. 6830. { πρωτον 
θαψαι απελθοντι 35. (πρωτον ἱαπίαπι 

οἱ.) (νιᾶ. Μαϊ νὰ 91.) |. Ταπελθοντι 

πρωτον 5. ΟΙ). τε]. Ῥγτ.Ηςε]. 1. | 
απελθειν πρωτον ΑΙ. Αίτῆ. | απελθειν 

(οπ], πρωτον) 69. 

--- αᾱ Απ.] αἀά., εἳ γοπίαπα Βγτ.οτέ, 
60. ειπεν δε] ὁ δε ειπεν Τ). 

-- αυτῳ] Ταἀ4. ὁ Ίησους 5. ΑΟ. τα]. 

Ίνα. Ἀγτν οτί δε Ῥεί,δε Πο]. ἀοιμ, Αππῃ, 

ἆ0ην. (να. Μαι, γΙΠ, 59.) | οπι. ΒΩ 
(υἱά, καρτα) 1ω5. 98. α. Μεπιρῃ. 

--- θαψ. τ. ἑαυτ. νεκρ.] οπι. 69. | Οοπία, 

Ίτεπ. 9847. 909. Εις. ἵη Ὦ5. 9490, Τετί. 

«ἄν. Ματς, 1ν. 98. ΠΠ], 1945, 
--- απελθωνγ] πορευθεις Ὦ. Ίγεπ. 98. 

--- διαγγελλε] διαγγελε Χ Τ/ 69. αΓ. 

61. πρωτον δε επιτρ. µοι ΑΒΟ. τε]. α.ο, 

(ε.νπι. ἈγιτιΟχ.Εε6.δεΗς]. αλλα πρωτ. 

επιτρ. µοι Απιι ὂ,ᾳ'. Οτίσ. ΠΠ. 6853. | 
επιτρεψον δε µοι πρω. Ὦ. (Υπἱρ.Ο1:) 
Μοπιρ]. τοπ. 98 6γ.δἷο. 8εᾷ ΟΠΙ. πρω- 
τον Ίγεπ. Ιπί. 

-- τοις] τους Ὑ. 

ὤ-- εις τον οικο» Ογίσ. ΠΠ. | εν τῳ οικῳ 1. 
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τρὶ. χοβιθδοππί α.δ. 

Οἶεπι, 929. 

τον απελθειν Ἱ. ο--. 

Ίγεπ. | οπι. τον Ὦ. 
Βγιγ.ΟπΗ,δ.ΕΕί. 

69. ειπεν δε ὁ Ίήσους προς αυτον ΑΟ. 69. 

ΡαΠΚΜΒΘΌΥΓΑ. οπῃ. προς αυτον Ἑ. 

{ειπεν δε προς αυτον ὁ Ίησους 5. 

1985 Χ. τα]. (Τιαίς.) (Βυντ.Ονί) Μεπιρῃ. 

ἄοἴἩ. Αππι 491. | ειπεν δε προς αυ- 

τον Δ. (αἲί αἲ Ἰ]απα Σας πι.) | ὁ δε 

Τησους ειπεν αυτῳ Ὦ. ο. 

--- ουδεις επιβ..... τα οπισω Ὑπ]ς. 6. 

πι. (Ίτεπ. 98.) (Οία. 11. 1583. 9075.) 

(νῖά, ἵν. 1849). Ονίᾳ. ἴπι. ΠΠ. Τ45, 9441, 
350». 4853, 6710. Τετ. ἄε Τ49ἱ. 15. | 
ουδεις εις τα οπισω βλεπων και επι- 

|αάά. οἱ γοπίαπη 

βαλλων την χειρα αυτου επ᾽ αροτρον 

Ὦ. α.(0.)ο.ε. Ο1επι. 889. (7.266. 907. 

ΠΠ, 9924, 
-- επιβαλων ΒΟΞΧ. τε]. Ίπεπ. 58. (βα- 

λων Ογίᾳ. ΠΠ. 1583. 907".) | -βαλλων Α 
ὮΏ81ρίΑ. Τ., 

--- αυτου ΑΟΡΙ.Ξ. τε]. Οἶεπι. | οπι. Ἑ. 
Μια, Μ{αἰ. 1. α.δ. Αππη τοπ. Ονίᾳ. ΠΠ. 

1585. 9075, Τετ. 

-- τῇ βασιλειᾳ Β]ω5. 1. 38. Ὑπ]ς. α.δ.ο. 

οσα. Αττη. Οἶοπ, Ογἱᾳ. 1. δὲ. (19). 

ΠΠ]. (εν τρ βασ. Μεπιρῃ. Ίγοπ. 5η. 

των ουρανων Ίτεπ.) | Τεις την βασι- 
λειαν 5. Α(Ὀ. τε]. (οπι. εις Δ.) 

1. Μετα δε ταυτα ανεὺ. ὁ κυριος Υ αἱ. 
(οι) Εις πἆ Μαγ. εαρΡΙ.296. (ζε5ις 

{. 8ντ.Ῥεί,) οπι, δε Ὁ. (ανεδειξεν Ἰαραί 

Ες. Ὁ.Ε. 9841.) | απεδειξεν ὃε Ὦ. α.(0.) 

ο.6. (α44. 1 εδιις ὄ.) |οπι. ὁ κυριος Ὦγν. 

Οτέ, | αἀά. ο ἀδοιρα]ϊς εαῖς Ἀντ.Ῥ5ἱ, 

---και 19. ΑΟΥΤ. τε]. Τμαίέ. Ῥγοτ.Οτί.δΠςε]. 

χε]. Ἔις. αἆ Ματ. Τετί. αἂν. Ματο, ἵν. 

94. | οπι. ΏΙω5. Ἀντ.Ῥευ. μ. Μεπιρῃ. 
. ἑβδομηκοντα] πἀά. δυο ΒΡ{οβ). 1. Μ 

(κ α{ νἷά, οχ Ιπά]6ο οαρ](απη). Ύ α]ᾳ. α.ο. 

ε.ἰ. Θντ.Οτί, Αππιι | Οοπία, ΑΟΤΞΧΔ. 
τε]. (ει ΑΟΙ/ΞΔ ἵπ Ιπά. οαβΡ.) ὁ,[. Ἀγτν. 

Ῥει,δε Ἠε]. Μεπιρὰ. οἴἩ, «Α9ίµ. Ιγεπ. 

146.200. Έις. Ὀ.Β. 953. 110Ν, ΤΠοορῃ. 

1396. αἲ Μαν. Τετί. αἂν. Ματο, ἵν. 94 α- 

φοεγία. (η]α: 98.) “ Ῥο5ί οπῖπῃ ἀπιοᾶςοῖπι 

αΡοΡίοΙος ΤΝ Χ αἶιος Ὠοπηῖπις ποβίθς 

απίο 5ε πη]ρ]55ο Ιπνοπίέα; εοριπαρίηία 

ππίοπα πος οοίοπαγ]ο ΠΠΤΠΘΤΟ Θ(πθ 4επα- 

τῖο’οἰς, Ίγεπ.146. “Αά]ερί οί α1ος 5ορ- 

ἐπασ]ηέα αρορίο]ο55αγρεγ ἀποᾶθοίπη, ῴπο 

απῖπῃ ἀποβσοῖπι βαση {τη ἑοὐϊἁ οτη ΓΟΠ{ΕΒ 

1η Ἐ]ίπη, 5ἱ ποπ εἰ εερἰπαρ]πία 5εσοππά πα 

{οϊάαπι ατριδία ρα]πιογαπα ϱ. Τετι. 

--- αυτους] οπι. Β. ἔδ. Γ.Ε. 988. 

--ανα ὃυο ΔΑΟΡΙ.. τε]. Βγτ.Ηο]. κ. τε]. 

Τις. .Τ). 993. 1103, ] ανα δυο δυο Ἑ. 

69. Ι.. (Ἀγτ.Ης].Τ δυο.) | Ῥίπος πρ. 

α.θ.α.ει]. ἄπο ἄπο Άγαν.ΟτύδεῬεί, 

-- αυτου Ἔνς. Γ.Ε). δἱς. | ἑαυτου 1. Ἡ. 

--πασαν πολιν καιτοπον Ὑμἱρ. Ι. Ἀγτ. 

Ἠε]. τε]. | παντα τοπον και πολιν Ὦ. 

α.δ.ο.ε.]. Ἀνττ.ΟΥΙ.,δεῬεί. | παντα τοπον 
και χωραν ἜἘας. Ὦ.Ε,. 1104. 

--Ίμελλεν ΑΒΟΞΧΝΔ. 60. ΕάΗΜΌΥΣ 

Δ. | Τεμελλεν ς. Ρ1.. 15. ΚΡ.. Ένας. 
Ὦ.Ε. 1104, (1. 58.) 

δ. 

---αυτος Ὑιαὶς. {. Ἀγτ.Πο]. Μεπιρη.Ἡ., 

60, οὖι. οἱ Απι. | ταᾶο οἱ 6ἵ. | 61. εἰ αἲς 11 
Απιι | Ῥευτοϊίζο τηϊμῖ Ῥχίπλανα Οἱ. [ απο ἀοπιὶ 
οι. | 65. αἆ αταϊταπα 6ἱ. | τεβρὶοῖθης Οἱ. 



Χιθ. 

Τα]σ.α. ὁ.ο. ρη αἱ βνττ. ο ΡἨ. ιν : ἤμελλεν 
επιρῃ. 

οι, Ατπα, 24Η. 
Σ Μαι. ϱ: 37,98. 

π Β με 
9. ἐκβ. ἐργ. ρθ 

γετε: 3 ἰδοὺ ! ε 

Σ]λαΓί.1ο:1ο-16. , 

λυκων. 5Ε ρι 

4. μηδὲ ὑποδήμ. 

ρια σησθε. 
ε 

6. ἐκεῖ ᾗ 

υἱὸς εἰρήνης, 

. Ἀ 

εἰς ἣν | 

ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑμῖν, 

κ Ν ” 

αὐτος ἔρχεσθαι. 
/ ε Ν Ν / ι. Δ . ΄ 

αὐτούς, 7 Ὁ μὲν θερισμὸς πολύςο, οἱ δὲ ἐργάται 
[ 5 - / 

ον δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 

ἵ ἐργάτας οπ εἰς τὸν κοσμο αὐτοῦ. 
ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ὁ 

4. Ν / 

μὴ βαστάζετε 
τη Ν/ ε / Ν / ν Ν ελ ε] ΄ 

μη ὑποδήματα, καὶ µηδένα κατὰ την ὁδον ἀσπά- 
ὃ εἰς ἣν δ ἂν | εἰσέλθητε οἰκίαν»΄ 

λέγετε, Βιρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
ἐπαναπαύσεται 

5 ον 3 μ / μμ ο 3 ’ 
ρι ὑμῶν' εἰ δὲ µή γε, ἐφ ιὑμᾶς ἀνακάμψει. 

λ ο) / / / Δ ” 
δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, ' ἔσθοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ 

.ν Φ - . - 

αὐτῶν: ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ 
Ν / 2 

δὲ το μα µεταβαίνετε ἐξ 
ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 

Ὁ καὶ θεραπεύετε τοὺς 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

.| 

 βαλλάντιον΄ 

ρ καὶ ἐὰν 

Φ Φ λ4 

ᾗ ἔλεγεν Ἱ δὲ 

- -- ας 

τοῦ θερισμοῦ, ὅπως 
α 

ἄρναν ἐν μέσφ 

μὴ πήραν 

ολο 

. 

ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ 
ο ὃ ο πι 

εν αυτη 

. / . . ν 

οικιας εἰς οικιαγν. 

εταί 1ρ8ο νομίτας. 3 08,5.) Ἐί 
ἀἰσεῦαι Πλ, Μος αιίάεπα 
παα]έα, ορεγα! απἴεπα ραποῖ: 
τοσαῖθ οσο ἀοπίπαπι πιοβδί8 
αἲ παϊσας ορογαν]ο5 1Π. Τποβξθτηα 

τοῦ 

ε 
ν ὑπα-- βατ, ὃ (09,5. Ἱτα: ος εσο 

ΠηΙΜΙΟ νο 5ἶοπί 4σΠος ΙΠῖθς 
Ἱπρο».. 3 40,3) Νομιο ροτίατε 
εασσι]άπα πθ(αθ Ῥοταπι σπα 
οπἱοϊαπιοπία, ο ΠΕΠΙΙΠΘΙΗ Ῥθγ 
γίαπα α παν οχ]οῖς. ὁ Ο11ν σ Τπ 
απαπιοππησιο ἀοππαπα 1Πίχάνε- 
τἱεῖς, Ρτίπάπι ἀῑσίτε, Ῥακ Ἰαῖο 
ἀοππαῖ, 5 Ἐν 5ἱ Ιδί [αετῖς β]ας 
Ῥαοἵδ, αθ]εξοοί 51ρον Ἰ]]απη 
ρακ νθδιγα: 8ΙΠ ΠΠἴΘΙΠ, α νοδ 
τογογίοίαν. ᾖΤ 15,3.) Τη εαᾶσπι 
απίεια ἆοπιο ππαποία, εἀεπίες 
ει υἱροπίος αππαο αραιά Ίου 
8απί: ἀϊσηις ομίπι οδί οΡρετα- 

{ τία5 πλογοθάο ειια. 

Γ ῇ ἐκεῖ 
. / 

εἰρήνη 

(13, 109) ΝοΠίθ (παπεῖτο ἆθ 
ἆοπιο ἵῃ ἀοπιαπα, ὃ Εν ἴπ απαπι- 
ομπιαπο οἴνιαίοια Ππιτανείς 
οἳ 5ιδεορεχῖΠί νο, πιαπάπσαία 
ᾳπαθ αρροπαπίας γουί "εί 

ὃ καὶ 

ὅ-5. ἀοἵμ. Ατπι, Εις  Ὦ.Ε.| οπι. Ὀ. α.ὖ. 
ο-ο.]. Ἀψντ.Οτί.δεῬεί. ΜεπιρΗ. ΜΕ. (1Η.) 

1. ερχεσθαι Εις. Ὦ.Β. | εισερχεσθαι ΔΑ. 
1. α.ε. Βγτ.Ηςσ].πισ. | διερχεσθαι 69. 

3. ελεγεν] ειπεν 1. Ἀγτν.Οττ,δς Ῥδίοία, 
Ἠσ].) ἄη. 

--δε ΒΟΡΙ/Ξ. 1. 88 εἱςο, 69. α.σ.ε. Ὀγν.Ηε]. 

πισ. Μετηρη.Ῥομνν. ο. Αππι. | Γουν 

5. ΑΧ. τε]. Θυτ.Ησ].ἰαί. | οπι. ΘΥΥ. 

Οτι. Μοππρι.Ἡ. (αι ἀἰεεραί Ὑαἱς. ὐ. 

δ. οἱ αῑχίι Ἀγτ.Ῥει. 211.) 

--μεν] οἵι. Ὦ. α.ο. ΠΗεγαειεοπ(αρ.ΟΥἰᾳ. 

Ίν. 2550.) η σᾷἆ. αΊρας, 5εᾷ Ἠαδεί εᾱ. 

Ώο ]α Ἠπο. 

---ουν] οπι. Ὦ (γ. 

---ἔργατας εκβαλῃ ΒΥ. ο. | 1 εκβαλ. εργα- 

τας 5. ΑΟΙΙΞ. τε]. νν. (νἷά. Μαιτ.ἰχ. 

37.) | εκβαλφ ΑΒ. Μαϊ ΟΡΙ,ΞΔ. 1. 98. 

ΕΑΙΚΜΡΒΟΥΛ. (αν εκβαλῃ ΚΜ.) | 

Τεκβαλλῃ ς. εκβαλλει Ι). | εμβαλῃ Χ. 

3. ιδου] Ταάά. εγω 5. ΟΡΙ.Ξ.τε]. Υπ]ς. 

ὐ.οιί. Ἁγον.Ῥευ.δεΗεΙ. Μεπιρῃ. «οιμ. 

«Αδιµ. (ντᾶ, Μαΐΐ, κ. 16.) | οπι. ΑΒ. α. 
ε-Ι.. Ασπιι [Ῥνν.Οσί.] 

---αρνας] προβατα ΑΜ. (νά. Μαι!) 

--εν µεσῳ] µεσον Ὦ. (εµµεσω ΑΒΙΞ.) 

4. βασταζαιτε Ἱ. (-ἕ- ἵεειο ΤΕ) 

--“βαλλαντιον ΑΒ. ετει.ΟΡΗΙΙΞΔ. 1. 

6ϱ. ΡΕ αΚὈγ. (1.95.) Οἴεπι.976. 
| {βαλαντιον ς. ΧΜΓΛ. 

--μη 5). Ἀγτ.Ηςε]. Οἶεπ. 96. | µητε Μ. 

γπ]ς. ὂνι Ἀνττ.Οτί,δῬεε, (Μεπιρη.) 

--μη δὺ. Β.Μαὶϊ.Ὀ]ωξ. 1. ο.ε. Ἀγτ.Ης]. 

Ατπη.εᾶ. | Ίμηδες. ΑΟΒΧ. τε]. Ο1επι. 
276. | µητε 69. Μ. ὙΥαἱς. α.ὐ.[. 

4. και µηδενα] ΟΠΗ. και 985. ΛΑ. | κ. µη- 

δεναν ΛΑ. 

δ. εις ἦν ὃ αν] εις ἦν αν δε 3. 

---εισελθητε οικιαν πρωτον Ἑ. 6. | εισελ- 

θητε πρωτον οικιαν ὮΣ(γ. Ῥτίπιπα 

4οπητη ΙΠπίγαν. α. ἄοπῃ, Ρε απη ΙΠίταν. 

ὐ. τπππαπα ἀοπῃ. ΙΠίΤαΥ. ο. (ΟΠΠ. πρω- 

τον Ὦ”. ΟΥίᾳ. Ιπί. Π. 9655. Τοετί. αγ. 

Ματο, ἵν. 94.) | οικιαν εισελθητε πρω- 

τον ΟΙΕΝ. 1. π 4ΠΗΠΠΟΠΠΙΠΘ ἆο- 

παπι Ρτίπιαπα Ιπιγοίϊς ἵπ 6απι Θγτ.Οτί.| 

Τοικιαν εισερχησθε πρωτον -. ΑΒ. 

τε]. (1. 58.) Ψαὶς. {. Όγιν.Ῥοι.δε Ἠς]. 
Μεπιρῃ. ἄοἴμ. Αππι. Ώίμ. (εισερχεσθε 

ΚΤ{) | πολιν εισερχησθε πρωτον ΑΧ. 

(εοττ.”) | πολιν εισελθητε εις οικιαν 

πρωτον 69. |εισελθητε αρεπί ΒΟΡΤ, 

Ἔκ. 1. 69. Ἐ Ἠ/ίδὲ. (ροςί ἦν ὃ αν ΒΙ). 

6. Τετι.) 

--ειρηνη] -νην εν 69. Ἀγτ.ονε. | Οοπίτα, 

ΟΥίᾳ. Π1, 6783. 1γ. 4955. 

«και εαν Οτίρ. ἵν. | καν Ὀ. |Ταἆἆ. 

μεν 5. Ογίφ. ἵν. 4410. (νἱά. Μαϊ. κ. 

19.)| οπι. ΑΡ. Μαἰ. Βιη95ΟΡΙΗΞΝΤ. 

συ 

Δ. 1. 58. 69. ΕΕ ΗΓΜΙαΚΜΡΌΟΝΥΤΑ. 
Ὑν. ΟΠΊἸΠΘΒ, Ο/ἱᾳ.1Υ.4955. ΟΥίᾳ. Ππί. Π. 

6655, 

--μ] Ῥοβί εκει Ὦ. ὙΥπἱς. α.δ./.Ι. Οτίᾳ. ἵν. 

4964, | Οοπµα, ΑΟΡΗΕ. τε]. ο.ε. τε]. 

Οτῖφ. 1ν. 4419. (ει 69. Λ.) 

---υἷος] ΡΙαθπι. ὁ Επ. | οπη. 91.8. ΑΒ. Μῆαἰ. 
Βιἶη.5.ΟΡΗΒΙΞΧΔ.1.58.69. ΕΕ Ἠριι.α 
ΚΜΒΡΌΝΥΓΑΛ. ἄοιμ. Αι. Οτίᾳ.ἵν. δίς. 

--- ειρήνης] οτη. Ἡ., 
--επαναπαυσεται Ἠῖο ΟΥἰᾳ. Ππέ, 1γ. 4674. 

ΓῬο5ἱ επ᾽ αυτον 69. (ἡ ειρ. ὑμ. επ᾿ αυτ. 

αναπαυσ. ΟΥ. ἵν. 4963. 4415.) 

6. ἡ ειρ.] οπ. ἡ 38. 

---ει δε] η δε Τ. 

---εφ͵] προς 69. Υπἱς. ο.ειί | Ῥταεπι. ἡ 

ειρήνη ὑμων Ἡ. ΒΥτ.Ῥεί.εᾶ.(οπι. ΜΒ.) 

(Μεππρι.) (911.). Ονίᾳ. ἵν. 4965. 4419. 

Ονίφᾳ. ἴπι. Ἡ. 6853, 1ν. 4674. |. ποπ Ἰ8- 

Ῥεπι ΑΡΟΡΙΙΣΞ. νε]. Ἰμεί. Ῥγτγ.Οτί,ὃς 

Ἠε]. οἱµ. Αιτῃη, 

---ανακαμψει] επιστρέψει ἡ ειρήνη ὑμων 

Ῥ. (νά. Μεπιρὶ. 901. αργα.) 

7. εσθοντες ΒΙ). | Τεσθιοντες 5. ΑΟΒ 

1. τε], 
---τα] οσα. Δ. 69. α. 
---αυτων] αυτοις ἵ. | αυτον 69. 

--- αυτου] Γαάά. εστιν 5. ΔΟἨσίο, το]. 

Ατπι, (ἰταπδροπµπέ Ἱια. ΘγΧ. Ηε] 

Μεπιρ]. ἄοἱἩ, [.40ἱ1.]). [ οπι. ΒΡ1,Ξ 

Χ. Ὀσττ.Οτί,ὃς Ῥεί. ΠΗοπι. ΟΙ. 11.71. 

--μη] µηδε Ἐ Ἠ/ιει. 
---μµεταβαινετε]-βεννεται 1.. (-βενεται Ἡ.) 

--- εξ] απο ΤὮ ἄν. (46 Τατ.) 

--οικιας] -κιαν οἱο Χ. 69507. Δ. 

8. ἦν] οι. Ὁ. 

--αν] Τριαεπι, δ σ. ΑΤΙΣ. 15. ΚΛ. 
(σ1ά. γεν. 10.) | οπι. δ' Β. Μαϊ ΟΡΗΞΔ. 

98.69. ΕαΜΡΌΥΤ. 
--- εισερχησθε] -χεσθαι Ἡ. 

--δεχωνται ΔΒΟΡΤΟΞΙ, το]. | δεχονται Ἐ 

13Χ. 69. Ε"ΝΜΟΓΊΤΓΛ. |. Ῥναεπι, µη 

είς Τ.. 

9. τους] ους Ὦ”. 

6. βρες 1]ασι πι. | Τ. εξε επῖπα 6ἱ. 

28ὸ 



ΑΒΟΤ(Ε) 
1(ΏΧΔ. 
1. 88.69, ΄ ριὸ 

ΕΙΕΙΗΙΚΜΕΌ ϱ 

δας / 

ὗτι παν 

δπ ὔτι 

ΣΙΛΤΑΠ ΤΙ :ΦΙ-28. ε 
19. Βηδσαϊδά: 

εις ὴ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε ααὐτοῖς, γγικεν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

γΙΓΛ. | εἰσέλθητε,. καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς 
τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε, 

κολληθέντα ἡ ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν. 

ἀπομασσόμεθα ὑμῖν" πλὴν ... ο ο 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

ΣΣοδύμου ἐ ἐν τῇ ἡμέραᾳ ἐκείνη ἀνεκτότερον ἔσται 

"Οὖαί σοι πας οὐαί 
σοι Ἠηθσαϊδά: ὅ ὅτι εἰ ἐν ̓ Τύρῳ καὶ Σιδώνι ἡ ἐγενήθη- 

δε σαν” αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῶν, πάλαι ἂν ἐν ἵπ ο]οίο οἱ οἴποο εοᾶοιῖος 

10 

σάκκῳ καὶ σποδφ ἡ καθήµενοι΄ µετενόησαν.. 
5 Ἐ Ιαοε. 

15. ἡ ἕως οὐρ. ὑψω- 
θεῖσα ὑμῖν. 

---καταβήσῃ ρις 

τα ς 

ὑψωθήσῃ”; ς ἕως Ατοῦ. 

Τόρῳ η Ἱ ]οόννα ἀνεκτότερον ο εν σᾖς κρίσει ἦ 
Ὁ καὶ σὺ ᾿Καφαρναοὺμ’ ! μὴ ἕως ᾿ οὐρανοῦ 

δου καταβιβασθήσῃ. 
ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει,ᾶ καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ 

εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν ΙΠ γο8 τερΏιπ ἀθὶ, 

"λέγω! 

Χ. 10. 

οπγαίθ Ιπβυπιος απί Ίπ ἴ]]α εαπί, 
εί ἀῑοῖίο 15, Αρρτορίπαπαν!! 

19 (114, 3.) 

Τη απαπιοππηηπο οἰγ]ίαίεπι 1π- 
(πανοτ]ῖς εἰ ποπ τουθροτ]πῖ νο, 

1 Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν εχειπίος ἵπ Ῥ]αΐθας οἷιις ἀῑσίεο, 
11 Έπαπα Ῥα]νογθιη απῖ αἀ]εςῖς ” ΔΝ δι 

εἰς ον πο” πορῖς 4ᾳ αγίιιαίε γοδίτα οχίεΓ- 
σίπας 1η γος: ἴαπποηπ Ἰου δε- 
τοίο απία αρργορίανΙέ τεσπαπα 
ἀ6Ι. 13 Ώϊσο γορῖδ απῖα Βοο- 
παῖς 1π ἀῑο Ί]]α τοπιϊςεῖας ατ]ς 
απαπι ΠΠ οἰνιαί, 8 (15, 5.) 
Ὑπο Οδ Οοταζαῖη, γαο Πο 
Ῥειησεαϊάα: απῖα 5ἱ ἵπ Έντο οἳ 
Βίάοπο αοΐαο Γπἱβσοπί Υἱγί{θΒ 
απαο ἵπ γοῬίς βιοίαο ΒιιΠί, ο]ἵηα 

ἡμῖν 

Ῥασιτογεηῦ, 1 Ὑογιπῃ ΓΑΠΙΘΙΙ 
Έντο ο Ῥϊάοπί τοπηὶςεῖις ετ]ς 
Ιπ Ἰπά]οῖο παπι γορῖς, 5 Ἡή 
ἐα Οαρμαγπαπη, Ἱξοι1 1Π σ.6- 
ΊἸαπ1 οχα]ίαία, Ἰδηιιο α 1Ππ{οΓ- 
πα] ἀοπηθιροχῖς. 85 010, 1.) 

16 ὁ Το8 αιά1ξ πιο απαΤί, οἱ απ γο 

"πλὴν 

9. ασθενεις ΑΒΟΠ. το]. Εις. ἵῃ Τμας. 174 
δἱ9, | ασθενουντας Ὦ. σ.ο. { ασθενης Ὁ. 

-Ίγγικεν] -σεν Ἐ. 

--- εφ’ ὑμας] οπι. Τ. ο. 

-θεου ΑΑ. (ΑΦ Π.Ι.) 
10. αἲ ἠπ]Ε, κ 44. και Ν. (πιος. δ' ο, Απ. ϱ).) 
-- εισελθητε ΒΟΡΙµΞ. 1. 58. 69. Τιαιι. | 

εισερχησθε 5. ΑΠ. τα]. Ἐις. ἵῃ Ίπιο, 
174. (νἷά. γεν. 8.) 

-- δεχωνται ΑΒΟἨ. το]. ο. η Το, | 
δεξωνται Ὦ. Τωλ{Ε. | δεχονται ΔΧιί υἱά, 
60. Ὁγλ. 

---"εξελθοντες] αάᾶ. ἀοοιιίςο Ῥα]γοδγαπι 
Ῥεά ση γαδίτογαπη 11. 

11. κωλλυθεντα ος 69. 
-- ἡμιν] ὑμεν Ὠταν. (69.) (Α,) | οπῃ. 

Ἀγτ.οιί, Αππις 
-- εκτ. πολ. ὑμ.] οπι. Θγν.ονε. 
-- εις τους ποδας ΑΠῖθ αποµασσ. ΑΒΟΓΡ 

ΙΗΞΧΝ. 1. 98. 69. ΑΚΝΜΠ. α.ὐιοιο1.]. 
Ῥγιγ.ΟΣΙ.(Ἠ»8.) δες]. (ΜαπρΗ.) οι. 
Αππῃ. (μα). απίο εκ τ. πολ. Ἁγγ.Ρεί, 
Μεπιρῃ,) | Ἔποι Ἰαῤοπί ς. ΔΕΒΥΓ 
Α. πας. Ιµ. | πᾶᾷ. Ῥοδίοι ἡμων 
ΔΟΙΞΝ.1Ι. 98.69. αΚΜΟ. {; Ἁγιν. 
ν{.δΗε]. Μοπιρ]. ἄομ. Αγπιι | ποη Ἠα- 
ψοπί ΒΡΗ. (Ταις.) Θγτ, Οτι μευία. 1], 

--- αποµασσωµεθα 69 86Υ, 

-- Ὅμιν] οπι. Ἀγτ,Οχι, 
-- Άγγικεν] Τα44. εφ ὑμας σ. ΑΟΠΧ. 

τα], οΓ. Άγιον. Ρει,δΗεΙ. Μεππρμ.ο]ι, 
ἄοίμ. ΑνπιιΜΒΡ. (40011). νίᾷ, νου. 9. 
[.οπ. ΒΡΙ/Ξ. 1. 98. Υα]ς. α.διο.. ΒΥ}. 
Ου, Μεπιρ]μ.Ἠ. Ανπιιο. Το, αἄν. 
Μανς, ἵν. 94. |η εοη. δἱ Ὦ. 
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13. λεγω] Ταἀἀ. δε 5. ΏΞΜΒΕΥ. αι. 

ΜεαιηρΗ. [ οπι. ΑΤ. ηαἱ. Β11ψ.9.ΟΒΙΙΧΔ. 

1. 98. 69. ΡΒαΚΟΌΓΛ. Υι]ς. ὐ.οι.ί. 

Ῥγιγ,Οέ,Ῥδ,ΦΠΗσ]. ἀοΐμ. Αππι, «49Η. 

(Ύαρ 19) 
-- εν τῃ ἡμερᾳ εκεινη μίο ΒΟΠ. τε]. 

Ὑπ]ς, ο,/.(1:) Ἁγτ,Ηο]. Μεπιρη. 6οἵμ. 

1Π ποσπο” μῖο ᾱ.δ. | Ῥοβί ανεκτ. εσται 
Α. 69. Άγνγ (Ον, )δεῬει, Αππιι (4390101.) 

(ἄπ ἀἱς ]πάΙο Βγγ.ΟΕί. τησ]ίου θαίαγα 

εἰς η ἀἱο ]πά1ο εἰ Ἱπγεπέτα ἱέ ο]θ- 

πεπίίαπη 4511.) | εν τῃ βασιλειᾳ του 

θεο» Ροδί ανεκτ. εσται Ὦ. (ε.) 

-- η τῷ πολει εκει} ] οπι. 69. 

19. Χοραζειν ΑΡ. Μαἰ ΟΙ/ΞΧΔ.88.αΚΜ 
ΒΥ. ἄοἴ1, (Χο.... Ἠ.) | ΊΧοραζιν Εἰσ. 

18. ὈλΛ. Μεπιρῃ. | Χωραζιν δι. ὃ. | 

Χωραζειν ΕΝΤ. | Χωραζην 689. | Χορο- 

ζαιν Ὁ. Οοχοσαῖῃ Υμ]ρ. α. δι. Όονα- 

Ζ4ἱπ Απιι(αρ.Τ:) ο. Οαρανπαπη 6. 

--- ουαι σοι 90. Υπο. /. τε]. | και Ὦ. 

α.ῦ.ο.ο.ῖ. 

---Ῥηθσαιδα Β"18/. Τα.Ο1,Ξ. τε]. Υι1ς. ο. 

7; Μορ], το]. (Ώησσ. Β:Τ1:) | Βηδσ. Α. 
Ἠ3 ΠΕΙ. αἱ, α. (Β..,σαιδα Τ.) | Βεδσ. Ὦ. 

(δοιξαῖᾶα ὐ.ο..)]| Βηθσαιδαν 1.69. ΕΤ. 
-- ὅτι ει] οπι. ει Ἱ. 

-- εγενηθησαν ΒΡΙ,Ξ. 98. 69. | Γεγενον- 

το ς. ΔΟΗΝ. τε], (νῖᾶ. Μαιῖ, κ, 91.) 

--- γενοµεναι] γινωµεναι 69. 

--- εν] οπι. ἳ. 

--- και σποδῳ] οπι. 10. 

---καθηµενοι ΑΡΟΠΙΙΞΧ. 55, ΕΥΥΓ. | 

Γ-μεναι 5. Ὦ. 69. τε]. | οπι. 6. ὨΥτΓ. 

Οπ6,δεῬευ, 

14. εν τῇ κρισει ᾖίο ΑΒΟΠ. τε]. Ὑπὶρ. 

Ῥγτγ.Ρ505.ΝΤΡ.δεΗε]. Μεπαρῃ. Αυτη. Όσο, 
Γοπι. 1). α.ἰ. (απΠίο ανεκτοτερον 1. α.ὐ.) 
| εν ἧμερᾳ κρισεως 69. οι. Βγττ.Οτῖ,δς 

Τε παρε. άοἵμ, ΑνπιιΖομ. 31. 

--- η ὑμιν] ημιν Ὀ3. | οπι. η ΟΙ. 
15. Καφαρναουμ ΒΟ6ΟΡἩΞ. 98. Τίς. 

ΜοπηρΗ. ἄοἴἩ. | ΊΚαπερναουμ 5. ΑΔ. 
ΤΝ. τε]. Καπαρναουμ Ἠγ. 

--- µη ΒΡΙωΞ5. Ἀντ.οτι. 98. παπι απ]ᾶ 

α. απἰᾶ δ.Μ. πεάππι ϱ.| Τἡ 5. ΑΟΒ 
Χδ. 1. τε]. Ὑμ]ρ. ο.!. οἰμ. 4παο /. 
Ἀγιτ,Ε5ί.δΗς]. Μοπαρῃ. Ασπι, 

-- ουρανου] ΤῬριπεπι. του 5. ΑΒ:Π1.Π 

108. τα]. | οτη. 3 Ε1.(5). Μαι). 
- ὑψωθησῃ Β.Βιψ.Μαἰ. ὈΙ,Ξ. 1. α.ὖ. 

Ἁγτ.Οτί. Μεπιρῃ. 391. | Τ ὕψωθεισα ς. 

ΑΟΠΝ. τε]. Υπ]ς. σ.α. οί. | -θης 

18. οι... Ἀγιν.Βεί.δΗο]. | αάἀά. η 

ΟΡ, 1. ὅ απ!” α.(ο δμαῖ.)ὐ.ε.]. | Όοι- 

απ, το]. π]ς. οἱ. 
--- του ἆδου Β. Ρίο. ἡΓαί.Ἱι. (του ἁδη Ὑ.) 

ΓἈοπι.του ς. ΑΟΡΗΞ. τε]. (νά. Μαιέ. 

ΧΙ. 25.) 

--- καταβιβασθησφ ΔΟΒΙΩΞ. τα]. Τα, 

Ῥγτγ.εί,δς Ἠσ]. (Μεπιρῃ.) οἰμ. Ατπι, 

ἀεπιειροχί5 1Ἰμαθΐ. ἀερτϊπιαχῖς 6. | κατα- 

βησῃ Β. Ἀγτ.οτί, ἄδιμ. (νι. Μαι. κἰ. 

95.) | καταβιβασθησα 069. (3 -θεισα”.) 

16. ακουων] Ῥοδί ὑμων ΑΙ. Τί. (εχο. 

α.) ἉἈγιν.Οσί  Ῥει,ὃς Ηο]. πει. 178. | 
Οοπίνα, τε]. «9ρν. 81. 155. (ὁ Οι 

10. απαππσαπηαιιο ααΐεπα 6Ο. | 5αβοερενῖπὲ 6ἷ. 
11. πρρτορίπααανς Οἱ. |. 19. (ποίαε βαπί ἵπ 

νολ1ς Οἱ | 15. αἆ οπε]άτα ϱἳ. 

ο Λο 



Χ.2Ι. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Τ11ρ.α. 0.ο. - « Ν Ν - «ΜΗ ᾽ / , 
Βνας. ᾱ, να ἀθετεῖὶ ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά 

Μεπαρη. ε. 3 

6οῦι. Ασπι, 181. 
τ τμ ὰ Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς 

: λέγοντες, Ἄύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν 

ἐν τῷ ὀνόματί σου. Ὦ εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ᾿Εθεώρουν 

{Ξ τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.ἳ 
5Η ὁ ἰδοὺ Ἰ δέδωκα” ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ ὃ πατεῖν 

. / 3/ ι / ΔΝ Ὃ μο . Ν 

ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
/ . ο λ ς .ν ” Ν ) 4 

δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μη ἀδικῆσει. 
᾽ πλὴν ἐν τούτῳ μὴ ο ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν 
ὑποτάσσεται. χαίρετε δὲ ! ὕτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν 

/ / - ο) 
: ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

---- ο) ς - - ο Ἅ - 7 

Ξ η το Ὁδὺ Ἐν αὐτῇ τῇ ὦρα ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύ- 
Μαξέ.τ11οῦ-ο7. ε Μο ος ΠΕ ΜΜ ΝΟ κ κα µατι ΄ τῷ ἁγίῳ” Ἱ, καὶ εἶπεν, Ἑξομολογοῦμαί σοι, 

/ ’ ο ο ω α ο Ά 

πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὖτι ἀπέκρυψας 
. ΔΝ - - ὖ . ή- 

ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 

σερ 

βρογπίΏ πῃο βροτπῖς: απ απίοπα 
πιο αροτηίί, βροιπίς ουπι ααἵ 
ηλο πιΙςτῖ, 

ΙΤ 11, 1ο.) Ἠονοιςί διπί αιιίοπι 
εορίπασίπία ἀπο ομπι σαιάῖο 
ἀϊσσπίθς, ὮΏοπηίπο, οἴῖαπι ἆπθ- 
πιοπῖα βαρ]οϊαπίατ ποῦῖβ ἵπ 
ποπηῖπο ἴπο, τι αἲι 11, 
Ὑιάεναπι εαἴαηα δἶοαί Γαἱσιτ 
46 οπε]ο οπάσητοπι. 9 Έσσο 
ἀεά1 νορίς Ροϊοδίαϊοπα σα]σαπάϊ 
8αρτα 5εγροπίο5 οὗ εοογρίοπος, 
οὗ 5πργα οππποπα γἰγαίοτη ΠΠ]- 
πη]οὶ, εί Πλ]. νορῖδ ποσορίε, 
1ο Ὑσοταπα {απιοη Ίπ Ἰουῦ πο]ῖτα 
σαπάστο απία ερίτίθαςδ νουῖς 
εαρίοϊαπέας, σαπάείθ απίθια 

αποά ποπιπα γερίτα εοηρία 
βαπ{ 1π ϱαθ115. 

1: 418,5.) Τη Ίρεα Ἠοτα εχη]ία- 
νι «ρῖτ]ι 5αποίο οἳ ἀῑκίι, Όοη- 
Βιοον ΠΡί Ῥαΐας, ἀοππίπο οπο]ῖ 
οἳ ἴθιτας, απο αὐξοοπαϊδιί ημας 

Ά. Σαρίεπραςδ ο Ῥγαάεπίρας, 

[ 

5οπ/Ρίπτη ογαΐ εµον ακουων υµαο. Ῥοᾷ (, α͵) 3γν.Πε] πια. οἱ. Αππαι δν. πι. (Ον. Πι. 2585). Ογίᾳ. Ιω. ἵν. 
οοτγοχῖί απίααα ππαη 5. Ἠοίάε ἆο 60- Ονίφ. 1. Τ445. Π. 6125. Ογίφ. Ππι. 1. 9993. Έλις. 1η Ὦ5. (Ηί. 9974) 

ἀἶσο Α.) 8165, 441., 5054, 60860. ΗΙ1. 80Τ0. Γιοί[. , 90. εγγεγραπται ΒΙΙΧ. 1. 88. Εις. ῖι Ῥ9. 
16. ακουει] αἀᾶ. και ὁ εµου ακουων ακονει 3905. 1διδωμι 5. ΑΟ Ὀ.τε]. ο.(Φ”.) Ἀγτ. 4153. (γεγραπται Ονίᾳ. ΠΠ. 9981.) | 

του πεµψαντος µε Ν. (17.199. | αάά. Οµι.δεῬει,δ,Ηο]. κι. ΓΜεπηρΙ. απ6ερς.] γεγραφη 5. ΑΟΡ. τε]. Εις. ἵπ Ἐν. 9704. 
εἰ οππ απὶ π]θ τηϊςς 61). 8Ι. ζωδ!. Ῥεγ.Τ6. 1γοπ. 995. Εις. ἵη Ὦ9.684. | --- τοις ουρανοις Υ α15. τε]. ΟΥἷᾳ. ΠΠ. 338:. 

--- ἐµε 19.] µε Δ. 19.του πατειν Ογἱᾳ. 1. 9185. Τ440. Έις. Έτ». ἵπ Ἠ5, ἵπ Ὦ5. | τῳ ουρανῳ ὗὮ. α.δ. 

--- ὁ δε] αἀά. και ὁ 1. Ειιδ. ἵπ Ἐν. 484. Γ.Ε. 488ε, | οπ. του 1. οωδί. Οία. οι. Ηἱρρ.Ογ.5245. ΠΠ. 9214. 

--- ὁ δε εµε αθετων αθετει τον αποστει- 9988, 4930, Τ85ς, Ἡ, Επ. ἵπ Ῥς. 681, | 51. αυτῃ] ταυτῃ ΑΔ. ΜοιρἩ. |1ᾷά. δε 
λαντα µε ΑΒΟ(1Ι/Ξ.) τε]. Ὑπ]ς. ο. (καταπατειν «Γιςί.) ὮΛλ{τί {. (Μεπιρῃ,) 

πι Οτίσ. Ιπ ἵν. 6958. Εις. ἵπ Ὦδ. | --- οϕεων] ΡΙβοπΙ. τω» Ὦ. Ονίᾳ. 1. 4280. | --τῳ πνευµατι] ῬΡπεπι. εν ΤΙΞΧ. 98. 

«Πρ. 81. ὁ δε εµε αθετων αθετει] {[ Οοπίγα, «δέ. Οτίᾳ. 1.9185. 9984, 555, Ἐ ΤΕΙ. ΥΝ. α.θ.οιε,[) .Ι. Νεπιρ. | οπι. 
ἔει” απίπτη α.δ.ε. Ίγεπ. 119. Ο4ργ. 7445, Π, 6084, 6195. Εις. ).]0. ἵῃ Ἐ». ΑΡΒΟ. τε]. Υπὶς. /: 

195. | ὁ δε εµου ακουων ακουει του | ---σκορ.] ΡΓΑΕΠΙ.των Ὦ. | Οοπίτα, «ως. ;--τῳ ἁγιῳ ΒΟΡΙΞΧΝ.Ι. 98. Ί. (1αί5.) 

αποστειλαντος µε Ὦ. 1. | Ίχαοο (5οᾶ Ονίφ. 1. φϊπφμίεν. Ἡ. δἱν. ἔνας, Τ.Ε. ἵπ Ὀγτγ.Οτ1.δεῬ5ί. ὃς Ησ]. Θγτ.ΗΙετ. ΜειηρΗ. 

και ὁ εµου αὐ Ππῖε, Ἐ) αάάωπέ Ἐπῃς. α.ὐ. Ῥ», Αππῃ, ἆδιῃ. | ο. ς. Α. τε]. /. οίμ. 
Ῥντν Ον6.δςΗς]. Ἀντ.Ηϊετ. Αππιι ἄθ, -- δυναμιν] αάά. την ἙῬ. ΟΥίᾳ. 1. 4950. | (επι. 117.) 

--- αθετων] απῖε εµε Ἠ). (οπίπα, (ο μκί.). Ογίᾳ. Ἱ. φιαίεγ. Ἡ. 608”. | --- και ειπεν] ΤΡΙαΟΠΙ, ὁ Τησους 5. ΑΟ. 

17. ἑβδομηκοντα] πάἀ. δυο ΒΗΏ{οβ). Ψα1ς. | --- ου µη] οπι. Ὦ. {. Ῥγν.Ηο]. οίμ. | οι. ΒΡΩ. γΥι]ς. 

(α. ῄ οἳ ἀπιο”)οιε.Ι. Ἀγτ.Ης].πιρ. Αντη. | --- αὐικησει Εἰσ. ΑΒΒΙΙη.ΑΡΙ.. 1. 989. ΕΗ α.δ.τῖ. Ἀγτ.Οπύ. ΝποιηρΗ, | Ῥοδί ηγαλ- 

ΓΟοπία, ΑΟΒΙ/ΞΧ. 1. 58. Μ. τε]. ὁ [ἱ. ΜΓΑ. Ο) ἐᾳ. 1.744». | -σῃ 5. 8. Β.Μαἰ. λιασατο ΤΚ. 88. ο.ει[]. Ἀγτ.Βδί. Ατπι, 
Βγνγ.Ονί.δεῬει.ΦΗε].εκι. Μεπιρῃ. ἄοιμ. .  0ΧΔ.69.ΕαΚΦΟΝΥΥ. (Ονᾳ.1.9984) ἆδ, 
«Εμ. |... µαθηται Δ. αὐά. ᾳποςδ | 90.πνευµατα ΑΒΟΙ, 98. τει. (Ταυ.) )--- εξομολογουµαι] εξομολογήσοµαι Δ. 

πηϊσίν Θγτγ.Οτί,δςῬεῦ, Βγτ.Ηο|. Μεπιρ].εᾷ. ἄοἴἩ, Αππι. Ηἱργ. Ηαγεος. αρ. Ίγεπ. (1γ. 98. (26 Ματ.) 

--- µετα χαρας] απίο οἱ ἐβδ. ΑΙ. Οἶας, (245.). ερἰτίίας πια]ἰση] ὐ. | δαιμο- | --πατερ Ἠαγοο. | οπι. Ἐ Η/8. Τεν. 

--- ὑποτασσεται] επιτασσεται Λ. | Ῥοδέ νια 1). 1 δἱο. ε,/. Ἁγττ.Οτι.δεἛςί. Μεπαρη. Ἀάν. Ματς, ἵν. 25. 

ἡμιν 1. Δ. (0.)ε. ΜΒ. Αιμ. Οτίᾳ. Ιπί. ἵν. 655". ἘΕιδ.Ιῃ | ---ταυτα] αυτα Ἡ. (οπι. Ἠατεο».) 

-- ἡμιν] ὑμιν Ὑ. Ἠ9. 4193. -- σοφων και συνετων Ίζατευδ. αρ. ἴγεπ. 

18, ὡς αστραπην] Ροδίουρανου Ὦ. Μεπιρῃ. | --- ὑμι] ὑμων 69. | Ροδί ὑποτασσεται 95. «ἶοπι νυιὰ. ΟΥίᾳ. Ἱ. 9911. (2 Μαιί,) 

Ογίᾳ. ἴπι. 1. 685. | Οοπίτα, τε]. ΟΡίᾳ. 1, Ἀγττιοσι Ρει.δ.Ησ]. δι. | Οοπας, Έλις. ο. Με]. 1513. ἵη Ῥς. Τ04ς. Τι. 

11. 695υ,. ΟΥτίᾳ. Ιπί. Π. 9950. ΠΠ, 9561. Ονἰᾳ. Ππῖ, ἵν. Εκ. Ιη Ῥ8. (σοφ. και πρεσβυτερων Ποπι.Οἰ. νΏΠ. 6. 
4051, 805. Ἱν. δ414, 6845, 6853. (ὡς | --- χαιρ. δε] Τα44. µαλλον 5. Χα. | ΣΜαΙτ.) | συνετ. κ. σοφων Ὦ. (3 αἃ 5- 

ἀστρ. πεσόντα ἐκ τ. οὐρ. ΠἨοπι. (1. κὶν. οἵι. ΑΒ.Λήαι. Ε.ἱψ..ΟΝΤΙΔ. 1. 58. 69. Ῥίεπῖριι5 ” ἑαπταπα ο.) 

5) ΒΕ ΤΗ ΑΗΚΜΟΝΥΥΤΑ. Τατ. ΥΣ. 

19. δεδωκα Β01,Χ. 1. Υα]ς. ὐ.ει/ οἱ...1. Οτι,δεΡει,δΗο]. Μεπαρῃ. οἱ. Ατπη. 16, πηϊδῖξ τηο 67. | 19. βαρος οπππεπα Οἱ. 
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ΑΕ609. 
1ΞἘΧΔ, 
1. 99.69. ϱριθ γε 

Ἐ(Ε)ΑΗΚΝΡΏΠΝΥ « Το" 
(Π)ΓΛ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
. ΔΝ / Ας / ασ ο ᾳ 1 3 / . / - - ῃ 

Ὃ ο Ας ο ναι ο παττρ. οτι ουτως εὐδοκία Ἐγε- οί τογε]αρίῖ εα ρατνα]ῖς: 6ΙΑΤΗ. 

”/ 

ἐμπροσθέν σου. 
ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ 

6) ΄ 

{3 Πάντα ἔ µοι παρεδόθη΄ 

Χ. 22. 

/. Ῥαΐεν, απία εἷο Ρ]ασιί απίο {6. 
33160115,5.) Οπηπία πμ (νασία 
εαπί α ραΐτε [ππεο]: 6ἳ Πθπιο 
οῖς αι εἰς Μας, π]δὶ Ῥαΐος, οὗ 

υἷὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ» καὶ τί ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ απὶ πι Ρίο, ηἰνὶ Εις οἱ οί 

ππ 

ε 
ο ΜαΙί. 19:16, 17. 

γο]αοτῖί β]ῖας τεγε]αγα. 3 (130, ω / .λ 

ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἵ ἂν' βούληται ὁ υἱὸς Ἱ ἀποκαλύψαι. 52 Ἐν εοπνοτις πὰ ἀῑκεῖρα]ος 
βιιο5 ἀῑκίτ, Ῥοαῖ οε]ῖ αἱ νἰ- 

οκ Ὁ Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν Επομ ποπ να ως φπβομα, άοἳ 

"Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε" γοβῖς αιο ππα] Ῥτορλοίας οὗ 
τερες νο]ιθγαπί γίάσνο απιαα 

94. , π - ο - - 5 5 9 

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς Υος νλἀειῖς, εἴ ποι γἱάοναηϊ, οἳ 
ππά(το ᾳπαο αιάϊπῖε, εἳ ποπ »η/ - Δ ω / Ν » ἕ εδ / ΔΝ 

ἠθέλησαν ἰδεῖν α ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ ' εἶδαν, καὶ αιδϊονυπε, 
. - ον / / 

ακοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἠκουσαν. 
ΛΕ΄ ρκα 

ἃ Μαϊ{. 92:95, 564.᾽ 
Ματ. 19:28, 50. 
σαρ, 18:18,86ᾳ. 

εῬΏειι. 6:5. 

κουὶ 

ον ο... εἶπεν, 

{ἐν ὅλη τῇ 

το Ὁ α Καὶ ἰδοὺ νομικός τι ἀνέστη ἐκπειράζων 
3 Ν ΔΝ / ΄ ’ ’ 

αυτον [καὶ ] λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιῆσας 

αἰώνιον κληρονομήσω» 

Ἐν τῷ νόµῳ τί .γεγραπται» πῶς ἀναγινώσκεις» ὁ 
"᾽Αγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, 

ἔ ὅλης [τῆς] καρδίας σου, αοὶ | ἐν δη τῇ ψυχῇ σου, 
ἰσούῖ σου, καὶ !ἐν ὄλη τῇ διανοίῳ 

9]. ευδοκια αΠίθ εγενετο ΒΟ31,ΞΧ. 98. ὐ. 

ο.ει[].Ι.. ζαγοο». αρ. Ίγεπ. 98, (ευδοκ. µοι 

εγεν. 2.) Εις. ἵῃ Ῥν.τθ45, | Τροεί ς.. 
ΔΟΡ. τα. τε Ἀννν. Οµί, Ῥκι, δε Ἠε]. 

Μεπιρ]. ἄοἴλ, Αππι 9Η. (νι. Μαιε, 

κ. 96.) | ρ]αοις Ὑπ]ο. α,/. 

-- δρ ΗπΠ.] και στραφεις προς τους µα- 

θητας ειπεν δἱ.5. ΑΟΧΝ. τε]. ο,β).ἰ. Ἀντ. 
Τει.δ.Πε]. ἄοἴλ. ἄι]μ.α. (νά. νετ. 989.) 

Γ(στραφ. δε Ἠ.) | µαθητας] αὐά. αυτου 

Ομευία. Ὦ. ο. ἀοἴμ. | ποπ ᾖαθεπί Ες. 

Β. Μαι. (5. Β]ψ.) ΏΙιΞ. 1. 98. 69. Μ. 

γπὶς. α.ὐ.ειῖ. Ἀνγτ.Οτι. Μεπιρῃ. Αππις 

11. πρ. Εις. ἵπ Ῥς. 7045, 

933. µοι παρεδοθη ΑΒΟΡΙΞΧΔ. 1. 55. 69. 

ΕΕ ΗΙΜ.ΙΑΗΜΡΟΥΥΥΤΑ. Τα. οἴ, 

Οτίᾳ. αρ. Οταπι. Ἱπ Ἰμιςο, Ρ. 86. Ἐλδ. ο, 

Μα]. 1870. ] Ἱπαρεδοθη µοι σ. ΒΥΙ. 

Ον Ρει,δΗο]. Αππι. 11. ἔς ἵπ Ῥ5. 

μοι παραδεδοται Ἰ. «ο μκί. ΈτΥρΗ. 100. 

- ὑπο Ογίᾳ. αρ. Οταπι. Ἐιφ.ο. Μο]. ἵπ 

Ῥ8. | απο Ὁ. 

µου Ὑπ]σ.οἹ. ὄ.εῇ. Μεπιρῃ, το]. 

Ματοο». αρ. Ίγεπ, (γ. 95. ΟΡ. Αρ. 

Οναπι, ἔις.ο. Μα]. | οπι, 1). ἅπιι ζωα, 

α.οι[. Ες. η Ὦ5. «Γμδί. ΤχγρΗ. Ίζαγεο». 
αρ. Ίτεπ. ἵπι. 99. 

-- γινωσκει ΔΒΗΡΤ,Ξ. τε]. Εις. πι Ὦ». | 

επιγινωσκει 0Δ. 98. Ἐ Ἠ/ις.Η. (νῖᾶ, 
Μαι, χ!. 27.) 

-- ὁ υἷος ει µη ὁ πατηρ εἰ ὁ πατηρ ει µη 

ὁ υἱος] ππαἰαίο ον πο Ὁ. ὐ. 

--- ὁ υἱος....τις εστιν ] οἱ. α. 
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99, ὁ πατηρ 355.] αάά. ουδεις γινωσκει 69. 

ἆδι1. | Οοπίτα, ἔά. ἵπ Ὦ8. 

-- ϕῥ]ὸ Χ.69. ΥΓ, 
-- αν ΒΙΟ. 98. Ἡ). | Τεαν 5. ΑΟΙ/Ξ. τε]. 

Έα. ἵπ Ῥν. 

-- βουληται Ειιδ, ἵῃ Ἐ8. | -λεται ΑΧ. 

69. ἨΓΛ. [-ληθη 958. 

98. και στραφεις] στρ. δε Ὦ. ϱ. 

--- µαθητας] αὐάᾶ. αυτου Ὁ. Ὑπὶς. ο]. 

Ἁγιτ.Οτί,δεῬει. Μειπρῃ. άοίμ. «401. | 
Οοπίχα, ΒΥσ.Ηε]. τε]. 

--- κατ ιδιαν Γ. Ἀγττ.Ε»ί.δεΗσ]. Μεπιρῃ. 

γε]. (απίο πρ. τ. µαθ. Ατπι.) | οτι. Ὦ. 

(μα) Ἀγτιονε 

-- ειπεν] πάά. αυτοις Τ). 1. 6. Μεπιρῃ. 

-- αἲ ΠΠ.] αάά. και ακουοντες ἆ ακουετε 

Ῥ. οἲ απτες ᾳπαθ πιά πηξ ο.οι. (πλ 

παῦεπί το]. Φείἠ. ν. Ρ. 105.) 
--- οἱ οφθ.] οπι. οἱ Ἔ. 

94. γαρ] οπι. Ὁ. Ἀγτ.οτέ, Αππιι | δε Μ. 

-- και βασιλεις ΑΒΟ. ται. Υμ]ρ. ο. νν. 

Ἠοπι, ΟἩ. ΠΠ. 58. [ οι. Ὦ. α,β... Τετ. 
αν. Μανο. ἵν. 25. Δ4είι. νΗ. (ρ. 105.) 

(αι Ἱαξ ὁ. για. Μαϊ, κΠ. 17.) 

--- ειδαν ΒΟ]ωΞ. 98. | Τειδον 5. ΑΤ. το]. 
Μείή. 

--- ακουσαι] αάά. µου Ἑ. (Οοπίτα, τε]. 
ΦΜείή.) | (και ακουσαι απά Ππ. οπι, α. 

ΤΡ) 
--- ακουετε] ἠκουσατε 1ω5. | Ῥίαετη. μεις 

Ῥ. ὐ.ο.ῇ, (ἀοιμ. (Οοπίτα, εί.) 

-- ηκουσαν] ῬΙΒΕΠΙ. ειδον ουδε 69. (ουτε 

τδον ουτε Ποπι. Οἱ, ΠΠ]. 658.) 

ε Δ 5 Ν 3 / 

ὁ δε εἶπεν προρ αυτον, ἀολοῦ 

1541313.) Έτ εοσο απἱἆαπα Ἱερῖς 
ο Ρος βαγγεχίς ΠΕΠΙίάΠΦ 6Π 

ζωὴν ει ἀῑσει», Μαρϊςίει, απιά {π- 
εἴεπᾶο γίίαπα αδἴεγηα!ῃ Ροββῖ- 

Αι: 1ο ἀῑκίι αἲ επι, 
2τ «ε Ἱπ Ίεσο απ βορίιπι οδί 2 

αποπιο(ο Ἱερίς» 37 Ἠ]ε γεδροῃ- 
4επς ἀῑπιτ, Ὠ]]]σες ἀοπιίπαπα 
ἀθαπῃ {παπα αχ. {οῖο οοχάθ ἴπο 
εἰ εκ τοία απίτια ἵπα οἳ οκ οπι- 
πίρας υἰτίνας εαῖς οὗ οκ οτι 

90. αὖ 1πίτ.] Ἠαες 6ο ἀῑσεπίο εσοε ὁ.ο,ῇ[. 

ἐω, (ρύασπι. ος” οι) εἴ ουπι ἀῑσοσγεί 
Ἰαοο αρρτορίπαπαν]έ Ἱεριβροτίίας απῖ- 

ἁαπα απά 5ατρεραῖί Ἀντ.οτί, 

-- και ιδου νοµικος τις ανεστη ΑΡΒΟ. τε]. 

γα]μ. α. Ἁγιτ.Ε5ί.ὃς Ησ]. τε]. | ανεστη 

δετις νομικος Ὦ. (οι)ε. 

--- ανεστη] προσηλθεν Οἱ. 98. (νῖᾶ. 87Τ. 

ΟµΜ.). | αάά. τῳ Τησου Οὐ. (απίο νοµ. 

τις Αππι) 

-- και λεγων ΑΟΕΒ. τε]. (Ίμαίί) Ἀγττ. 
Ῥει.δςΗσ]. τε]. | οπῃ. και Β]ω. ο. γτ. 

Οτι. Μεπιρη. 

--- διδασκαλε ΟΥίᾳ. ἴπι. 1. 97 11-ἱ- | οπι. Ὁ. 
| πάά. αγαθε Μ. 

96. ὁ δε] πάά. Τήσους 69. 8γτ.Ονί. 

--- τι] οπι. Ώ3 4. 
97. αγαπησης Χ. 

--- θεον σου] οπι. σου 311.511. Μαι.)Η. 

--- εξ όλης της καρδιας σου Δ(Β)ΟΙ/(3Ξ). 

τε]. πρ. οι. Άντι. Οτὲ, Ῥεί, ὃς Ης]. 

Μοπιρῃ, ἄοἴμ. Αντι, Ονίᾳ. Ιπι. Π1. 9123. 
Τετι. αἲν. Ματο. ἵν. 25. (οτι, της ΒΞ.) 

Γεν ὁλφ τῃ καρδιᾳ σου Ὦ. 1. α.δ.οι[].ὲ. 
(οπι. Ώγτ.Η16Υ. α ϱ.. π]αΠ.) 

--- και 15.] οπι. Ὦ. Ιεγοεί. 

--- εν ὑλφ τῃ Ψυχμ σου ΒΡΙ/Ξ. (1.) α.ὐ.τ. 

Μειηρμ.Ρ6ΗΝΥ. (οσα. τφ 1.) | Τεξ ὑλης 

31. αποπίαπα δἷο Ῥ]αοι]ο σἵ. | 33. οπι. πθο 
Απ. | ααὶς εἰς 6ἱ. (0ἱ9.) | 38. ααπο νοβ νιάθεΙΒ 
οἳς | 95. (θυίαης ]απι 61. 



Χ. ὁδ. 
Τα]ᾳβ. α. 0. ο. 
Βνττ. 0. Ρ.Η. 

Μεπιρῃ. 
(6οἵἩ.) Ασπι. 1. 
Γ{1ιευ. 10:18. ας 

ι 

Λς΄ 

Ἡ 6οιμ. 

δε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Π ῃ κι . / ε / 98 [ορ 

σου. καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτο. ἴπεν 
δὲ αὐτῷ, ᾿Ορθῶς ἀπεκρίθης" τοῦτο ποίει» καὶ Φσῃ. 

ὁ δὲ θέλων | δικαιῶσαι' ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν 
 οοῦν, Καὶ τίς ἐστίν µου πλησίον: Ὁ ὑπολαβὼν 

ο με ᾱ - 5 ./ / / 5 δν 
δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν, Ανθρωπος τι κατέβαινεν ἄπο 
ε Ν ε / νι ών / δ 

Ἱερουσαλημ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λησταϊς περιέπεσεν, οἳ 
κ / ο Ν Ν Ν ” / σ . ηλ 

καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγας ἐπιθέντες' ἀπηλ- 
1 λ / κο / 

θον, ἀφέντες ἡμιθανὴ Ὁ. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς 
τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
ἀντιπαρῆλθεν. Ὁ' ὁμοίως δὲ καὶ ἳ Λευείτης” ! κατὰ 

Ν / ν ν . - 98 
τὸν τόπον ἐλθων ας ἰδων ἀντιπαρῆλθεν. Σαμα- 

/ / « / 5 υ ο Μ κ ον 
ῥείτης δέ τι; ὁδεύων ἦλθεν κατ αὐτον, καὶ ἴδων 

λα ἲν Ρ / 4. Ν Ν / 
Γαὐτὸν ] ἐσπλαγχνίσθη, "' καὶ προσελθὼν κατέδησεν 

ο / 3/. Ἅ 3 
τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον ὃ καὶ οἶνον: ἐπι- 

΄ λ δν Ν αν νο ο ”/ εν 
βιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἠγαγεν αὐτον 

Ν 

35 καὶ ἐπὶ τὴν 

πιοηίο {πα, οὗ ΡΥΟΧΙΠΠΙΙΤΙ ΕΗ11ΠΙ 
αἰοιί {ο {ρβαπ. 3 Ῥἰκίσιο 
111, Ὥεσιο γοςροπα1ςεῖ: Που {ς, 
οἱ γῖνοςρ. 3 (133,10) Τ]]α απίθια 
γο]εῃς Πα5ιήβσανο 5ο Ίρεαπῃ ἀῑχίε 
πά Ἱσδατη, Ἐϊ απῖς οδί πιοΙβ 
Ῥτοκίπηιςὁ 30 Βςρίοῖοηρ ατι- 
ἴστη Ίοειι5 ἀῑχίτ, Ποπιο απἱάαπι 
ἀοξοεπάεβραί αὖ Ἠιογιδα]οπι Ίτ 
Ἠιανίσμο, δὲ Ιπο]ά1έ ἵπ Ιαίτοπς6Β, 
απ εἰίαπῃ ἀεδρομανετατπί απ], 
οἱ ρ]αρίςδ Ἱπιροδίής αὐϊογαπί 
εοπα]γίνο τθ]σίιο. 3 Ασοϊάϊς 
απίοπι τς «ασοτάο5 απἰάαπι ἆθ- 
πορπᾶοτοί οαάοπι νία, οἳ γί5δο 
1]]ο Ῥγασιοσ]νῖε, 3 βἰπηϊ Πίου οὐ 
Ἰονίία, οππα εβδοί 5αοσας5 ]οσπτῃ 
οἱ ν]άστοί αιπῃ, (γαπςηζ, 35 βα- 
πιαγ]ίαπ5 απίοπι απ]άστα 1ἴετ 
{παηδί6Π5 γοη]ίς 5οο5 θµπῃ, 
νἰάσης οµτη πηϊσεγ]οογαἶα πποίας5 
οσι, ὃὲ ο αρρτορίαης α]σανῖτ 
γι]ποία οἶας Ἱπεαπάσης οἰθιπα 
οἱ νίπατη, οἱ Ίπιροποης Ἠ]λπα ἴτπ 
Ππππθπίαπη δα απ ἀαχίς 1 εία- 
Ῥπ]απα οί οπαπῃ εἶας εσῖς: 55 αι 
Ἀἰογα ἀἱε ῬτοίαΠί ἆπος ἆεπα- 

. -. Ν . / 3 - 

εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 
«κβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ, ἐκβαλὼν δύο δηνάρ { χεῖ, 

/ τ 

αυριον 

της Ψυχης σου σ. ΑΟΧ.τε]. Υπ]. σ.α. 

ΓΗ. Ἀνντ.Οτί,Ρεί, ὃς Ἠσ]. Μοπιρῃ.Ἠ. 

οΐμ. Αππι Τεν. (οπι. Οτίᾳ. ἴπί. 1. 

9723, {15. ψυχ. οἳ ισχ. Θυτ.Οτέ.) 

97. και εν ὁλῃ τὴ ισχυι σου ΒΡ]ω5. (1.) 

0.ο,β.ἱ. ΜαπΙρΗ. (οπι. τῃ 1.) | Έκαι εξ | 

όλης της ισχυος σου 5. ΔΟ. τε]. Υαἱς. 

α.(αι)/. ῬγττιΟΥέ,Ρ5{.δε Πε]. άοἱμ. Αιπι, 

Ονίᾳ. ἴπί. ΠΠ. Τοτί. | οπι, Ὁ. 

--- και εν ὁλῃ τῇ διανοιᾷᾳ σου Β]ωΞ. Ἱ. 
Μεπιρῃ. | ἕκαι εξ ὅλης της διανοιας 

σου 5. ΑΟ. τε]. ει. Ἀγιν. Οτι. Βεέ.δ.Η ο]. 

οΐμ. Αππιι Οτἰᾳ. Ιπί. | οτι. ὮΓ. α.δ. 
οι. Τεν. (νι. Οἶεπι. 504.) 

--- σεαυτον Β0Ώ1,Ξ. τε]. 6ἶρπι.951. Οτίᾳ. 

ΠΠ, 9805, | ἑαυτον ΑΧ. 69. Υ. Ογίᾳ. ΠΠ. 

7245. 

28. αυτῳ] αᾶά. ὁ Ίησους ΧΕ ΗΓοί.Μ. ο. 

50. Ἀγιν.Οπί,δεῬεί. (911:) 

--- απεκριθης ΟΥἱ4. ΠΠ. 9805, 9813. 

Ππι. ΠΠ. 9733, | εκρινας Τ.. 
-- ζησῃ Ο)ἱᾳ. ΠΠ. 9805, | ζησεις Τ. | ζησει 

38. (σωθησῃ (επι. 304.) 

99. δικαιωσαι ΒΟ0”()Τ,ἘΧ. (Ρροβί ἑαυτον 

Ῥ. ο.) | Ίδικαιουν 5. ΑΟ3. τε]. (δι- 

καιουν’ ἁδίο Δ.) 

-- ἑαυτον] αυτον 1. 

--- τον Τησουν] 6εαπι Ἀγτ.Ρεί, 
--- µου πλη. Οτίᾳ. ΠΠ. Τ945. Οἶεπι. 951. | 

ὁπλη. 98. 

90. ὑπολ....«ειπεν Ἀγχ.Ησ]. | ἀῑκῖε οἱ 
Ίεεις Βσττ.Ο)Ε.διῬεῦ, | ὁ δε Ίησους εφη 
65. 

Οτίᾳ. 

80,δε ΑΟ. το]. | οπι. Β(203). Μοππρη. 

Μ5. 
--- ειπεν] αάά. αυτῳ ὮΓ. ἈγττΟτέ(Τ εί.) 

δΗο]. Μεπιρῃ. 7. δ. Ῥο ανν. «91. 

---κατεβαινεν Οτίᾳ. 11.285. Ονίᾳ. [πί. Π]. 
9756, (-νον Ἐ.)καταβαινει Ο3. (οοιτ.".) 

-- και ληστ. Οτίᾳ. 1. Τ285. | οπη. και Ο3. 

(σοιτ.Ὀ.) | Πππη περιεπεν 3. 

--- εκδυσαντες α.ο. τε]. | εξεδυσαν Δ. 1. 

ἘΕαΗΡΥΛ. Υα]ρ. ὔ.ειΓα..1.1. αοιἩ. 

--- αυτον] οπι. Ὦ. :. 

--- επιθεντες] περιθεντες Ἡ. 
--- αφεντες] αφεικαν Ο3. (οουγ.ῖ.) Αιτη. 

-- ἡμιθανη] Ταάἀ. τυγχανοντα σ. ΑΟΝ. 

τε]. Μεπιρῃ. (-ταν 03.) | οπι. ΒΓΙ.Ξ.]. 

98, Ἱμαῖς. Ἀγιτ.Οτί,δεἛεί,δ.Ηο]. Αιπῃ, 

ιΝ. 
8].κατα συγκυριαν δε ὙΥπ]ς. (α)ει[. 

(συγκυριαν Ἰαβεί Ἀγτ.Ης].παρ.σγαεοὸ.) 
Γκατατυχα Ὦ. | οπη. ὁ.ο (1.)ἰ. 

-- κατεβαινεν] καταιβεννεν Δ. | κατα- 

βαινων ὮἙ. Μεπιρμ.ΜΒ. 

- εντῃ ΑΒ.Μαί.ΟΏ1,Ξ. τε]. α.ὐ ο. τε]. | 
οπι. εν Β.Βίΐη.Βεμ. 1. αρ. οῇ. 

μα 
-- αυτον] ο1ῃ. Ἱ. 
89. Λευειτης ΒΕὈ. | Ίλευιτης 5. ΑΟ. 

τα]. | Ῥτασπι. ὁ Τ. | Τπά4ά. γενοµενος 
ς. ΑΟΡ.τε]. γαρ. ῦ. | οτι. ΒΙ/ΞΧΝ. 1. 

35. α.σ.θιζ. Μοπαρῃ. Αππιι ἀδί1. αἱ υἱα, 

--- ελθων ΑΒΟΙ/Ξ. τε]. α.οιΓ. 8υττ.βεί, 

δεΗςε]. ΜεπιρΗ. (Αππι.) Αι. υἱα, | 

οπι. Ὦ. γμ]ρ. δ.ε.ῖ. Ῥντ.Οτί, 

τος οἱ ἀαάῖε ειαθα]ατίο οἱ αἲί, 

35, ιδων] αάά. αυτον ΑΡΏΔΓαΡ.ΤΊ. Να]ᾳ. 

α.δ.ει. Ἀγττ.Οτί,δεΡεί,δεΗε]. Μεπιρῃ. 

Γ Όοπία, ΒΟΙ,Ξ. τε]. ο. Αππι. ἆΡίΠ. 

88. ὁδευων] αάά. ἴπ οαᾶοπι γία Ἀγτ.ΟΣΕ. 
στ κατ’ αυτον] κατ᾽ αυτῶν π. 

-- δων αυτον ΑΟΓ. τε]. α. Μεπιρῃ.Ίγ. 

το]. | οπι. αυτον Ῥ]μξ. 1. 38. ὁ.οιτ.ῖ. 

Μοπιρῃ.βοἩνγ. 

--- εσπλαγχνισθη ] -γχισθη Ὦ.| ευσπλαγχ. 

σης 
84. προσελθω» ὙΨι]ρ. ο.ει]. | οπι. α.ὂ. 

τι. 

--- ελεν ΑΟΡΙΞΜΓΊΓΛ. 

--- επιβιβασας δε 3Υτ.Ηε]. Μοπιρῃ. Ατπ.. 

Γ και επιβιβ. Ὦ. Τμ. Ῥγιτ.Οτί,δεἛςί. 

311. 

--- αυτον 395.] οπι. 1. (Ίμαίί) Μεπιρῃ. 

Βο]ινν. εί ΜΒΕ. | Οοπία, Εο7. τε]. 
-- πανδοκιον Ἐ. 

Ἀδ.την αυριον] τῃ αυρ. ΑΔ. | Ταἆἀ. εξελ- 

θων 5. ΑΟ. τε]. Ἀγτ.Ηε]. Απ. 

εξελθ. και Ο3. (οπι. και'Ἡ.) | οπι. ΒΓ 

1 Χίο. 1. 35. Ἱματι. Ἀγτν,οτί,δεῬευ, 

Μεπιρῃ. 3Ἠίμ. 

--- δυο δηναρια εδωκεν ΑΟΙµ5. τα]. Τιαίς. 

Ῥντν, Οτι. Ῥεί. δι Ἠσα]. Μεππρμ. «31. | 
δηναρια δυο εδωκεν Ὦ. (ο)(ε.) | εδω- 

κεν δυο δήναρια Ἑ. (Δππι.) (ει ἆθαῖί 

ο-ο. Ἀγτ.Ῥδί. ΜΑ, 4941.) 

--- πανδοκει 3. (Οοπία, 5.) 

80. ειβοῖρίεπς Ο]. | 52. Ῥοτιταπδήξ 6ἱ. | 35. 
16ο {βοῖεις Οἱ. οἱ ἁπι.πιρ. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

; Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσ- 
δαπανήσῃ», ἐγὼ ἐν τῷ ο µε ἀποδώσω 

στίς ον | τούτων τῶν Τριῶν Γπλησίον δοκεῖ 
σοι. γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ὁ λῃστάς, 
3 Ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ έλεος μετ αὐτοῦ. 

αὐτῷ ὁ ἸΤησοῦς, Πορεύου, καὶ σὺ ποίει 

60 Ὁὃ 1 Ἐν δὲ τῷ” πορεύεσθαι αὐτούς, [καὶ ] αὐτὸς 

ΑΒ 6 ΤΡ]. ο τζρορα, “καὶ επεν ἳ 
1. 98, 69. 

ἘΕΞΗΚΜΝΜΡΌΝΥΓΛ. 
ας 

δ Ρ 

5 / 
εἶπεν ἳ δὲ’ 

κ... ὁμοίως.ἳ 
ΛΖ’ 

38. Ἐγένετο δὲ ἐν 
τῷ πορ. 

-- εἰς τὴν οἰκίαν. 

99. τ.ποδ.του Ἱη- 
σοῦ 

3 ν 3 / / Α / ο 
εἰσηλθεν εἰ, κώμην τινά" «γυνή δέ τι ὀνοματι 
Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον [αὐτῆς ]. 
58 ολ 

καὶ τῇδε ἦν ων καλουµένη αρα ἢ καὶ 
Γπαρακαθεσθεῖσα" | πρὸς” τοὺς πόδας τοῦ Γκυρίου” 
3, Ν / 3 ω 

ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ: ' ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο 
περὶ πολλὴν διακονίαν" ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, 
οὐ µέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε ἕκατέλει- 

Χ. 90. 

Οπταπῃ ας Ἠαᾗᾳ, δὲ απο σιιπι- 
απο 5αρεγογορανοΓίθ, 6ϱο ΟΠΠ 
1θάΙ6γο τοάάσπα ΕΡ. 36 Ωπῖ8 
Ἰπογιαπα ἐγῖαπα γἱάθίαν Η)ῖ Ρυοκί- 
ηχα5 Παῖςεο ΠΠ απὶ ἸποῖαΙς ἵπ 
Ἰαίτοπος». Ὁ Αί Π]ο ἀῑκίε, Ωπὶ 
{οοῖς πηκογίοογάῖαπι ἵπ πα, 
Ἐ{ αἲς 111 Τεριις, Ὑαάς οἱ { Επο 
Αἰππ]Π του, 

38 Ἐποίαπι οδί απίοπι ἆππι 
Ἰγθηί, οἱ 1ρ5ο Ἱπίχαγ]ε ἵηπ αποᾶ- 
ἆαπα οαδίε]]απῃ, 6{ πη]1θυ ᾳππθ- 
ἆαπι Μανίϊα ποπαῖπα εκερρῖέ 
Ίλαπα 1π ἁοππαπ 5παπα. 3 Ἐί 
Ἠπῖο εγαί 5οτος ποπαῖπα Ματία, 
απας εὔίατη 5οἆεπς έοομ5 Ῥθᾷςς 
ἀοπηϊπί απάἰσραί γογβπα Τίς: 
1 Ματί]ια απίεπῃ βαίασοΡα! οἴτοα 
Ππεᾳπσης5 πηϊπ]βίθγίαπα: ᾳππθ 
είουῖί οἱ αἴί, Ώοπιΐπθ, ΠΟΠ οδί 
ΜΡῖ οπγαθ αποά 8ΟΓΟΣ πιο 1θ- 

85. ειπεν] Τα44. αυτῳ 5. ΑΟ. το]. αι. 

Ῥυτγ.Ῥ5ί,δΗο]. «ίι. | οπι. ΒΡΙ/Ξ. 1. 

98. (Τα {:.) Ἀγτ.ονί. ΜεπαιρΗ. Ατπι, 

-- ὁ τι] ειτι Χ. 

--- αν] εαν Ἑ. | δαν Τ. 

-- προσδαπανησεις Ὦ Λοίο(Τ αρ. ή) 

(αάἀ. επ᾽ αυτῳ ΔΑΙπΠΙ:) 

-- εγω] οπι. 1. Αππι. | Ῥοδί µε Ὦ. (οι) 

(4) 
-- με] µοι 1. 69. ΠΓ. 
--- σοι] οτι. Ὦ. 

Άθ.τις.. «γεγονεναι] τινα ουν ὄοκεις πλη- 

σιον γεγονεναι Ῥ, | τινα τουτωγ τω} 

τριων πλησ. δοκ.σοι γεγ. Απο. (2 Ογἱᾳ.) 

αρ. Οναπι. ἵπ Τμιο, ϱ. 89. (αᾳποπι εΓσο 

Ῥιίας οχ 6 ἀποριας Ρρτοαίππππα 11 ϱ.) 

-- ουν ΑΟΏκαρτα.Ν. τε]. ο... Βγττ.ΡΕῖῦ. 

ὃς Πο]. Μεπιρ].οᾶ. Αππι. 91. | οπι. 

Β],5. 1. (Τα) Ἀγτ.οτί, Μεπιρῃ,ΜΕ. 

Ονιᾳ. ΠΠ. 9755. Αποη.αρ. Οταπι, αργα. 

--- τούτων των] τοὐτῶν ΤΤΙ (των Ἡα- 

Ῥοί ἙὮ Ἱπ 1ρβα σο]]αῖοπο ΕΒΙγ. οἱ αρ. 
ΛΗαἰ) 

--- τριων} οπι, Τ)5ηργα. α. 

--- πλήσιον ὄοκει σοι ΑΒ. ΒΙΙη.ΟΙΣΧΔ 

60. ΕΕάΗΠΚΜΡΒΌΥΓΑΛ. Απο. (2Ογίᾳ.) 
Ἀρ.Οταπῃ. (πλησιον σοι ὃδοκει σοι Ῥ. 

Μαι.) | Ἔδοκει σοι πλησιον -σ. 1. 

(ας. γνγ.Οσί,δεῬεί.(δς Ησο].)(Μεπιρ].) 

Απ, ΟΥγίᾳ. Ιπί. Π1. |. ν]άσίαν ργοκίτητς 

α. [.48101.] [ οπι. 98 ία, 

37. ειπεν δε ΒΟΡΙΙΞΧΔ. 1. 88. 69. Ἐ. α.ο. 

Ἀγγ.Ηε]μηρ, Μεππρῃ. οἱ αἰε Ὑπ]ς, ὖ. 

ΕΙ. (811) οι ἀῑκίί ο | Τειπεν ουν 

5. ΑΟΣΡ. το. ἈΒγτ.Ηο]ασαί. | ἀῑχῖε 

ΒΥΣΥ.Οτί,δεῬοί, Ασπι, 
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97. αυτῳ] οπι. ὮΝ. Μεπιρ].ΜΡΒ. Αποη.(2 

ΟΥίᾳ.) αρ. Οταπ. 

-- ὁ Τησ.] οπι. ὁ Ἑ. αἱ, 

--- ὅμοιως Αποπ.(2ΟΥΙᾳ.)αρ.Οταπι, | οὐ- 
τως Ἀ. (αάᾷ. οἳ γῖνος ο.) 

88.εν δε τῳ Β]μβ. 98. Βγν.Οτ. Μοπιρῃ. 

Ι ἆεγενετο δε εν τῳ 5. ΑΟΡΡ. τε]. 
Βντγ,Ρ{, δε Η ο]. τε]. 

--- αυτους] οπι. Ὦ. | αυτον 1. ᾱ. ντ. 

Ἠ[οαυ, ΑΙΠΙ.ΜΡΡ, [| αἀά. ἵπ γία Ἀγττ. 

Οτί,δεῬει. ο 

--- και αυτος εισηλθεν ΔΟΕ. τε]. | αυτον 

εισελθειν Ὦ. | οπι. και ΒΙ1Ξ. 69. α. ΒγΥ. 

Οτι, Μεπιρῃ. (και αυτ. ηλθεν Ἑ. οπη. 

αυτος Ἁγιτ.Οτί,δερεί, [.23001.]). [αᾶά. 

ὁ Τήησους ΕΗ. 

--- τινα] οτη. 1. 

--- εις τον οικον αυτης ΑΡ(Ε). τε]. Τιαῖί, 

τε]. (ἑαυτης Ἐ.) | εις την οικιαν (οπῃ. 

αυτ.) 6 ἹμΕ. 88. (α4ά. αυτης 03.) | 
οτη, Ὦ. Β1ψ. Β]ο, Πε]. Γαϊ. (5ο 18]. Ἰαβοί 
αῑπ πας. αὐτῆς”: απ. εις τ. οικ.) 

89. Μαρια ΑΒ’Ο)Τ. τα]. νν. Μεπιρ].Ἡ. | 

Μαριαμ Β3.ΜαιιΟΡΙΗΞ. 1.98. Μεπιρῃ. 
Βο]νν. 

--- ἡ] οπι. 15. 

--- και] οπι. Ὦ. 

---παρακαθεσθεισα ΑΒΟ"Τ/Ξ. | Ίπαρα- 
καθισασα ο. Ο ΓΡ. τε]. (-θησ- Τ.) | 

παρακαθησα ϐ69. Κ. 

-- προς Β.(3Μαἰ.)Ο31µ5. 88.) Ίπαρα 5. 

ΑΒ.(2 αἱ )Ο9 ΡΕ. τε]. 

--- κυριου Ὦ. ΒΙΙη.(αἰ)ΟἈἱ υἱζ, Ὀ],Ξξ. 

(μαίε)γττ,Οσί,δεῬ8ί,δΗ ο]ιπιρ. Μεπιρῃ. 

Άτπι, 811. | ΊΤησου 5. ΑΡΒΝ.ΜαἰΟ’ 
Ῥ. τε]. ὁ. Βγτ.Ηο].ἰκί, 

89. ηκουεν] ηκουσεν 1ω5. 

-- ΤΟΝ λογον] των λογω» Ὁτ. ε. Ἀγτ. 

Οτι,Ρει.δΠο]. Αιπη. 

--- αυτου] οτη. Ὦ. 

40. επιστασα] επισταθεις Ὦ. 
-- δε] ὃτε Ο3. (οουγ.".) 
--- µελει] µελλει 1. ΕΑΗ εἰσ.Μ. | μελη κ 

--- µονην µε κατελ. Ἀγτ.Ηε]. Μεπρῃ. 

ΑππΠ. κατέλιπεν µε µονην Ὦ. Τιαίῦ. 

Ῥντγ, {δε Ῥδί. (11) μον. κατελ. µε 

Ἐ. | κατελειπεν ΑΒ3.Μαι.ΟΡΙΞΔ. 69. 

ἘαΗΙΚΜΤΤΙΓΛ. | ἕκατελιπεν 5. Β: 

Μαἰ.Ὀ. 19. Ἐκβε[[ςΥς. (1. 98.) 

--- ειπε ΔΒΟ(Ε2). Τε].|ειπον Ὦ]ω5. 1. 88. 

--- αυτῃ] αυτην 1]. 

- μοι] µου Ὦ. | μὴ 69. α. 

-- συναντιλαβηται] αντιλαβητε Ὦ. 

-41. αποκρ. δε] οπι. ΒΥΣ.Ο16. 
-- ὁ Ίησους ΑΡΒ3.ΜαἰΟ(Ώ)Ε. τε]. (ϊαξ 

99.) 0.οιει/: Ῥγττ.Ῥ9ι.δςΗ οἱ ἐκί.(Μεπιρῃ.) 

Απ. (2911.) (απίο ειπεν αυτῃ 0. 

6ϱ. ΚΙ. Μεπιρῃ. «011.) | ὁ κυριος Ἑ 
Ρ1ἶψ. Βει.( Μαι), Υαὶς. α.τιΙ(1 1). 

ΒΥΥ.Ηο].πιρ. | οπι. ΘΥΓ.ΟΣ6. 
--- µεριμνας και] οπη. Τ. (νά. Οἶεπι, 941.) 

| αᾱ Βπ, οπι. α.δ.ε,[)-ἱ.1. 
-- θορυβαζῳ ΒΟΡΤ..1.(55.). (-ζει 98.) | 

Ἰτυρβαξῃῳ 5. ΑΡ. τε]. (-ζει ΓΛ. -ἕεις 

69. τρυβαξῃ Ἐ.) | ταρασσῃ Οἶσπι. 941. 
--- περι πολλα οι. 941. | οτι. Ὁ. 
49. ἑνος δε εστιν χρεια ΔΟΥ πευίά, Ῥ. τε]. 

γαρ. {: Ἁγοσ.Οτί,δεῬεί, δε Ηο]. εί, | ολι- 
γων δε εστιν χρεια η ἑνος (Β)Ο 1. 1. 58. 

Ῥγτ.Πσ]ιπιρ. Μοπιρι. 4001, Ογἱφ. ἵπ αἲ. 

αρ. Οογάσσίηπῃ, (χρ. εστ. Β.) | ολιγων δε 

ὡδεεστιν χρεια ΑὖπΠ. |οπι. Ὦ. α.ῦ.οιε, []..1. 



ΧΙ. 4. 
Ῥα]ρ. α. δ.ο. 
8σττ, 0. Ρ. Ἡ. 

ἹΠεπιρῃ., 
Άππι, 2011, 

40, εἶπον οὖν 

- ΤΙ 
ΑΙ. ὁ κύριος 
43, Μαρία γὰρ 

ΧΙ. ΑΠ΄ ρε 
ε 

5. προσεύχεσθε 

Σ Μα. 6:9-19. 

5 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ - . Ν 5 9 ον ’ πεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα µοι συναντιλάαβη- 

ε α ατα σ -. / 

ται. Ὁ ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μάρθα, 
΄ - / ΄ 

Μάρθα, µεριμνᾷς καὶ ἵ θορυβάζῃ περὶ πολλά: 
49 εὰὶ / 3” / / Δ Ν » Ν 

ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία. ἨΜαρία δὲ την ἀγαθην 
µερίδα ἐξελέξατο, ἥτι, οὐκ ἀφαιρεθήσεται | ἀπ ] 
αὐτῆς. 

51 αἱ εκ ο » ον εαν αν 3 / Ν 
αἳ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτον ἐν τοπῳ τινὶ 

/ / - / - 

προσευχόµενον, ὧς ἐπαύσατο, εἶπέν τι; τῶν µαθη- 
ω . - ΔΝ / / « - / 

τῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύ- 
λ Ν 13 / / σο/ Ν Δ 

χεσθαι, καθὼς καὶ ! Ἰωάνης' ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς 
» - ϱ 5 ν οι 6 / , 

αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτοῖο, Όταν προσεὐχησθε, λε- 
ας / νί / ώς 4 ΄ / 

γετε,ῖ ἕ Πάτερ ’, !, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου: ᾿ἐλθάτω 
« / τ φ 5 Ν 3/ ε - Ν » / 

ἡ βασιλεία σου" τὸν ἄρτον ἡμῶν τον ἐπιου- 
/ ε ο ν . ο 4: Ν 3, ε 

σιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν' ᾽ καὶ ἄφες ἡμῖν 

Ἠαπῖε πιο εοἶαπα πηηϊδίγανο 
ἀἷο οιρο ΠΙ πας αἀῑιγοί πιο, 
3 Ἐε τοβροπάσης ἀῑκίε ΠΠ 4ο- 
ΠΙΙΠΗ5, Ματίμα Ματι]α, βο]]]- 
οἷία ο5 οἳ (αγδατῖς οἶτσα Ῥ]ατῖ- 
πας Ὁ ΡΟΥΓΟ ἨΠΙΠΙ ο8ί ηθςςθ- 
βατίατη, ΝΙατία ορίππαπα ραγίοπη. 
οἱορῖί, απαο ποπ. αι[ογοίιχ αἲ 
ες. 

143,5.) Ἐ βασίαπι 65ὲ ΟΠ 
ο5βεί ἵπ Ίοσο αποάατη ΟΓΑΠΒ, ές 
ορδβανΊέ, ἀῑκΙς απ5 οκ ἀἰδεῖριι- 
15 οἷις αἲ οµπῃ, Ἰοπηΐπο, ἆοσς 
ἩΟΒ οΥ.476, β]οπί αἱ Τομαππες 
ἀοοιῖς ἀἰξεῖρα]ο8 «πο, 3 Εέ 
αἲς 1115, Οαπι ογα(ῖς, ἀῑοΙίο Ῥα- 
ἴου, απο βΙΠοσίασς ΠΟΠΙοΏ πάπα: 

πάνοπ]αί τοσπαπα παπα: ὃ Ῥα- 
ηθπι ποξίγαπα οοἁἹαπαπα ἆα 
ποβῖ5 οοἰ]άῑα: 1 οί ἁἰπηνίο ποὺῖς 

49, Μαρια (πεπι.941. | Μαριαμ Ῥ. 1. 
-- δε ΔΟΡ. το]. (1. 98.) αἱ. Ἀγττ.Ρεί.δς 

Ἠε]. Μεπιρ].Ἡ/.δοβοµνγ. Οἶεπι, 941. | 
γαρ ΒΙΙΧ ἵποοπηπ. 1. 69. Λ. Μεπιρῃ. 

ΜΒ. | οτ. Ὦ. Ὑπὴς. α.δ.ο.ει[)ι.]. Ἀγν. 
Οτι. Αππιι Ογίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 48ε, 

--- εξελεζατο] εξελευατο Ἰκ. 

--- ἧτιο] ἡ ὮὉ. 

-- απ᾿ ΔΟΡ. 1. 98. τε]. Ὑπ]ς. οι. Οἶεπι. 
Γοπι. Ῥ. Ρο. Μαι. Ὦ1,. α.δ.ο,[]..1. 

--- πα ΠΠ.] αἆά. αρ. κὶ. 97.28. Οὔ. 

1. και εγενετο Ονίᾳ. 1. 9003. 9164, | εγε- 
γετο δε Α. ο. (Π]αί 98.) 

--- προσευχοµενον] απίο εν τοπῳ ἘἙ. 

Ῥντν. ΟυΕ. ὃς Ῥεέ. Αππι. Οτίσ. 1. 9003, 

| Οοπίτα, Ἀγτ.Ησ]. ΟΥνίᾳ. 1. 9163, 9976, 

(π Ίοσο ἀοεοτίο ογα5 ΜΟΠΙΡΗ.Τ). ον 
Βομνγ,) 

--- ὡς επαυσατο] οπι. Β. ᾖ[Ῥιασπι. και 

ὮΜ., α.ὐ.οιειβι. Αππα. «211. | οπι. 

Ὑπ]ς. ; Οτἰᾳ. (ροδίηιιαπῃ τοσσρεῖέ ραιι- 

Ἰα]απῃ αὖ οταίοπο 5αα. Ἀντ.Οτέ.) 

---και Ἰωαν. ΑΒΟΡΡ. τε]. Ὑμ]ς. ἀπ. 
ει. Ὀγττ.Εδί,δςΗσ]. Αππι, Ογίᾳ. 1. 9001 

0ἱ5. 9315, Τετί. αἆν. Ματο, ἵν. 26. ες. | 
οπι. και Δ. 1. 69. Τον. α.διοι. Ἀγτ. 
Οτι, Μεπιρῃ, «τμ. 

-- πᾱ Ἀπ.] ἈγτΗς].ΜΒ. (Α5ς. Π.) αος 

Ἰαῦεί ἵπ τηαχᾳ. « ϊοππί Ἠαπο 6556 οΓ- 
Ποπεπι, παπι οἨβηπος ἀοοιίξ ἀῑξεῖ- 

Ῥα]ο5 105,---Ῥαΐθτ, οδίοπᾶο πορῖς Ρ]ο- 

τῖατα (παπα; ΠΠ, Γαο πί ππάατηις γοσσπα 

παπα: ερἰτζας, βαποίβσα οοτάα ποδίτα 

1η αοἴοτΠΙΤΗ, Απποπι” 

2. ειπεν δε αυτοις] ὁ δε ειπεν Ὦ. ο. 

---προσευχησθε ΒΡΙΞΝ. τε]. Οτίᾳ. Ἱ. 

9053, | -χεσθε ΑΟΡΔ. 1. 58. 69. ΗΜ 

ΓΑ. ᾖ|αἀά. µη βαττολογειτε ὡς οἱ 

λοιποι' δοκουσιν γαρ τινες ὅτι εν τῃ 
πολυλογειᾷᾳ αυτων εισακουσθησονται" 

αλλα προσευχοµενοι Ὦ. (νἱά. Μαι. γΙ. 

7) 
«πατερ] Ταςᾷ. ἡμων 5. ΑΟΡΡΙ.. το]. 

δ.6,ΕΙ.. Ἀγιν.ΟνΕ. ὃς Ἐ5ί. δε Ἠσ]. ΜαπιρΗ. 
Άππι, 41. (νά. Μαϊ γι. 9.) |. οσα. Ὦ. 

1, 88(αὲ γία. αραῦ.) πας. Ογίᾳ. Ἱ. 

9973 ἱκεγίο. (ἔχουσι δὲ αἱ λέξεις τοῦ 

μὲν Ματθαίου τὸν τρόπον τοῦτον...» 

τοῦ δὲ Λλουκᾶ οὕτως.) 393534 ἀἰκετία. 

βαποίθ α.ο,[-ι. | Ταςά. Ῥοδίθα ὁ εν τοις 

ουρανοις 5. ΑΟΡΕ. το]. 981 υἱά. α.ῦ. 

ο.ε,ῇ.ῇ -ι.ἰ. Ἀγτν Οτι, δε Ἐκ. δε Πε]. ΝΠεπαρη. 

«4911. (οπι. εν Ἐ.) νι. Μαϊε. | οι. ΒΙ.. 
1. Υαὶς. Αππιι Ο)ίᾳ. 1, 9213 ἀἰκεγίο. 

(άο 5 5. Τετι. αν. Ματς, ἵν. 26.) 

---το ονομα σου ΑΒΟΡ. το]. Ογίᾳ. 1. 9973. 
956), | οπι,το ΏὈΌΓ. | αἀᾶ. εφ’ ἡμας Ὦ. 

--ελθατω 0ΡΔ. | Τελθετω 5. ΑΒΕΡ. τε]. 

Ονίᾳ. 1. 9973.(εἰ Ρρορίεα.) 

-- σου] απῖο ἡ βασ. Ὁ. | Οοπίτα, Οτίρ.]. 

β9Τα, (Ωπαο ο αριᾶ ἄτορ. Ἀγβ. 

οδαπο Ἱασιιπίασ ο Γοπη]ῖς Παγσ]οίς 

ἀθβιτηρία 6556 νά επί.) 

--αἆ Ππ.] Ταἆά. γενηθήητω το θεληµα 

σου ὡς εν ουρανῳ και επι της γης 5. 
(ΑΟΡΡΔ)Χ. 68. τε]. Το. (0.)ο.ει/:.1. 

Βστγ.Ῥες.δεΗε]. Μεπιρῃ. 491. (οτη. της 

ΔΟΡΡΤΊΤΙ(ποπ ἅπι.)Δ. 69. Μ.) γιά. 

Μαέ. νΙ.10, | οπι. Β1.. 1. Υπ]ς. [ Ἁγ. 
Οτι. Ατπι, Οτίᾳ. 1. 9973. 9405, ἀἰδετίε. (ὁ 
Λουκᾶς μετὰ τὸ ᾿Ἐλθ. ἡ βασ. σου, ταῦτα 

παρασιωπήσας, ἔταξε, Ἐὸν ἄρτον ἡμῶν 

ερ 

19 

κτλ. διόπερ ἃς προετάξαµεν λέξεις ὡς 

παρὰ µόνῳ τῷ Ματθαίῳ κειµένας κτλ.) 

Τετ. εἰ]αί. (οπι. ὡς εν ουρ. κ. επιτ. γης 

α.) “Ἐναπρε]ϊδία γοτο Ίμιεας ἵη οσα- 

Ώοπο ΤΏοιηϊηῖσα Ῥεμίίοπες ποἩ δερίεπι 
βοᾷ φιίπφε οοπιρ]οα1β εδέ: πας αὐ 1βίο 

[Μαμασο σα.] απο ἀῑποτερανίέ, 5οᾷ 

ᾳποπηοᾶο ἴδίαο δερίεπι εἶπί Ιπ{ε]]!σεπᾶας 

Ίρσα 5αα Ὀγαγ]ίαίο σοπηπαοπα({. ΝΟΠΠΕΠ 

αιάρρο οί βαποϊβοαίαν ἵπ αρϊτίία, Ὠοἱ 

απίσπα τόση Ἱπ οπγπῖ5 τοδιττοοίοπθ 

γοπέιγαπι 696. Οδίοπᾶσπς 6Υσο Τπισας 

ἰογίίαπι Ῥεβίίοποπα ἁπαγαπα 5αρογίογΊΠι 

655 αποάαπῃ πιοᾷο τερεϊΠοποπι, τηααῖθ 

οαπι Ῥιποογπίοπάο Γαος Ππίομήρί, 

Ῥεϊπᾶα [πε αἰῖας αἀ]απσίί, 4ε Ῥαπο 

αποϊϊά(απο, ἄο τεπιὶςδῖοπο Ῥεεσαίογαπι, 

46 ἰοπέαίίοπα γἱίαπᾶα. Δί γετο αιιοά 

Ἠ]ο [Μαϊίμασις 5ο] ἵπ π]πιο Ῥοραίῦ, 

5οά [ἰδεγα ιο α πιαίο, 5ο ποι Ρροβαῖΐ, 

πε ΙπίεΙΙσοτοππις αἲ 1]πά εαρετίας 

ᾳπιοᾷ. ἆο ἰεπίαίοπο ἀῑσίαπι θδί Ῥοτίί- 

πογα.”. Αιφιςί. Ἐπολϊν. αἆ Ταιτεπί. 
αρ. οχγ]. ο. Βαδεαπί, χ]. 628. 

8. τον 25.] οπῃ. Δ. 
--διδου ΟΥίᾳ. . 9975. 9404, 9485, 9519, | 

ὃος Ὦ. Ογίᾳ. Π. Τ655. (νά. Μαιί, νὶ. 

11.) | διδουο . 

--το καθ ἧμεραν -Απι ο”. ΒΨΣτ.ΟΣ6.Ρ6ί. 
δΠε]ιις. Ονίσ. 1. δἱε, 9494 ἀἰφετία. Ἱ. 

Γοπι. το Ον. 1. (εχο, 92753.) | σηµερον 
Ῥ. νι]ρ.ΟΙ. α.δ.ο.οιι[] οἱ... Βγτ.Ης]. 
κι. ιι. (νά. Μαι.) 

40. τα πά]ασεί ΟἹ. | 41. ετρα Ῥ]ατίταα 6ἳ. 
1. αποάαπα Ίοσο 6. | ἀοοιῖε οὗ Ποβπθς 6. | 

8. ποΡῖΒ Ἰοᾶίο Οἱ. 
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ΑΒΟΤΡ(ΡΙΕΙ. 
1(Ξ)ΣΔ, 
1. 99. 69. 

ΕΡΟΩΗΚΝΦΌΤΓΑ. 
α- 5 ρκὸ 
πΠβΡ ι 
α-α. 
δ Ἐ, 
δ Τρ). 

- . , 

κοιτην εἰισιγ" 

4. τας ἁμαρτιας Ὑπ]ς. αι. Οτίσ.1. 9975. 

2023 ἀἰδεγίο. 9555. | τα ἁμαρτηματα Ἱ. 

Γ τα οφιλεµατα Ὦ. Το, ὐ.οι. (ἀευίια 
εί Ῥεσσαία ϱ.) 

---και γαρ αυτοι Ὑπ]σ. αι. ΒΥΤΤ.Ρ5ἱ.δς 

Ἠε]. Μεπιρῃμ. ΟΥίᾳ. 1. 9975. 9025, 955), 
Ιὡὧς και ἡμεις ὮὉ. ὅ.οβΙ. Ἁγν. 
Οπί, (αΐ 6.) (και γαρ ἡἥμεις Οἶεπι. 
881.) 

---αφιομεν ΑΒΟΡΡΤΙΓΔ. 1. ἘΕΗΚΓΑ. | 
ἆαφιεμεν σ. 13 Χ. το]. Οἶεπι. Ογίᾳ. Ἱ. 

9973. 35500. (αφηκαµεν Ογίᾳ. Ἱ. 95094, 
Σα. Μεπιρη.) 

---παντι οφειλοντι ἡμιν Ὑπαις. α.(/) 

Μοαπιρη.ΘοἩγγ. τε]. ΟΥγίᾳ. Ἱ. 2595, 9050, 

(παντι] αᾶά.τῳ Τι. 95. ΟΥίᾳ. 1. 9975) 

Γτοις οφειλεταις ἧμων Ὦ. ιο ᾖῇ. 

ΜετρΗ. η. (1αέ ο.) νῖᾶ. Μαϊ, γΙ. 19. 

Ιἡμιν] ἡμων 693. (οογ..) 

--Δᾷ Πη.] Τα44. αλλα ῥυσαι ἧμας απο 
του πονηρου 5. ΑΟΒΏ(Ἡ Ίπο, πονηρου) 

χα]. ὁ.οι 1... Ἀντν, ΟΥ0. δε Ἐ.ί, ὃς Ἠσ]. 

Μοπηρῃ. «ἆδιπ. (Ιαπί α.ε.) να. Μαϊ, 

γϊ, 19. [οπι. ΒΙ.. 1. ὙΥπ]ς. Αππι, ΟΥίᾳ. 

Ἱ. 9213. 3565, ἀἰετίε(παρὰ τῷ Δουκᾶ 

σεσιώπηται). 9655. δόκει δὲ µοι ὁ Λου- 
κᾶς διὰ τοῦ, μὴ εἶσεν. ἡμ. εἰς πειρασ. 

δυνάµει δεδιδαχέναι δὲ τὸ ῥῦσ. ἡμ. 

ἀπὸ τ. πον, καὶ εἰκός τε πρὸς μὲν τὸν 

μαθητὴν ἅτε δὴ ὠφελημένον εἰρηκέναι 

τὸν κύριον τὸ ἐπιτομώτερο», πρὸς δὲ 

τοὺς πλείονας δεοµένους τρανότερον 

διδασκαλίας τὸ σαφέστερον. 

5. προς αυτους ΟΥί. 1. 9153. | οπη, Τ. ο, 
(16815 σ.) 

-έξη Μ. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 
Ν « η ε - Ν Ν ] Ν 4 Γ] / / κ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἵ ἀφίομεν παντὶ 
/ ε - ατα ΔΝ δσβ . / {γ « .ν ] 

ὀφείλοντι ἡμῖν" Ἱ" καὶ μη Ἱ' εἰσενέγκῃς '' ἡμᾶς εἰς πει- 
56 νο η Ν 5 / πι Ε] εν ον ρασμὀν Ὁ. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν 

/ λ ον / 

ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσονυκτίου 
) - ες - ” 

καὶ εἴπη αὐτῷ, Φίλε, χρῆσον µοι τρεῖς ἄρτους, 
65 ο. / « / 3 ο) . / Ν 

ἐπειδὴ φίλος µου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρὀς µε, καὶ 
3, δ / αν 

οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτφ' 
ΔΝ 3/ / ή ΄ 5/ « θύ 

κριθεὶς εἴπη, Νή µοι κὀπους πάρεχε ἤδη ἡ θύρα 
ν ” ” - Γ Ν 

κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία µου µετ ἐμοῦ εἰ, την 
/ ΔΝ . / 

οὗ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 
8 / ο . Φ. 5 / αν ον 5 ΔΝ δ ΔΝ Ν λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστᾶς δια το 
5 4 / ) α 2 Δ υ / 3 ο 

εἶναι Ἰ φίλον αὐτοῦ, δια "γε την ἀναίδειαν αὐτοῦ 
Μα]1. ρκε / ανα / "ΜΗ. 7ε7-1α. κε ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. 

ε / . . ΔΝ κ εν ον 
λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 

4 ε) - / 3 

κἀκεῖνος ἐἔσωθεν ἄπο- 

Ἶ ὔ Ν ς 

κάγω ὑμῖν 
- ς / 

ζητεῖτε, καὶ εὑρή- 

ΧΙ. δ. 

Ῥοσσαία. ποδία, αἰᾳπῖάοπι οὐ 
1ρ8ἱ ἁπηϊθίπχας οπιπῖ ἀαθοπίϊ 
ηοβὶς: ϱἳ πο πο Ἱπάπσας 1π 
ἰοππίαίίοποπα, 5 3, 10) Ἐν αἲξ 
αὖ Ἠ]ος, Οαἶς γοργά ΠαὐοὈΙς 
απηῖουπα, οἳ 1Ρ15 αἲ 1]ππα 1ηθ- 
αἷα ποοσίο εἰ ἀῑσαί ΠΠ, Απιῖσα, 
οοππποᾶα ΠΠ ἴπος ῬαΠ68, 
δ ᾳποπίαπα απαίσοα5 πησ5 γαπέ 
4ο γία αἆ πιο οἳ ποηπ Παβεο 
αποά Ῥοπαπι απίο 1]]απι; 7 εί 
Ί]α ἆθ Ιπίας Γκοροπάεης] ᾱἷ- 
οαί, Νο παῖμΙ. ππο]ορίι5 6556: 
Ίαπι οδάαπι οἰαπδαπαῃ οδί, οξ 
Ῥποτὶ πηθὶ ππσοπτη 5απῇ ἴπ οἱι- 
Ῥῆϊ: ποπ Ῥοδβδπῃ ΒΙΠσογο οὔ 
ἆατο 01. ἃ Ἐν 1] 5 Ῥείξογο- 
ταγοτῖέ ρπ]καπ5, ἀῑσο νορῖβ, οὐδῖ 
ποπ ἀαΡῖς 111 ΜΗΤ6εΠΕ 60 απο. 
απηίσις οἷας αἳί, Ῥγορί6ν ΙΠΡΤΟ- 
Ῥϊίαίοπι ἵππιεῃ οἶας επτρού ο 
ἀαὈῖς 111 απο Ἰαῦεῦ πεσθβδᾶ- 
1108. Ὁ 4355.) Ἐί οσο γοῬῖβ 
ἀϊσο, Ῥεμίς, εί ἀαὈίίασ γοῬῖς: 

δ. πορευσεται] πορευεται Ἑ. πρρευεεται 
εἷο Ι. 

--µεσονυκτιου ΑΒΟΡ'Ἠ. τε]. | µεσανυκ- 

τιου ΤὮ3. | µεσονυκτιον Ἀ δίολΤ. 

Ογίᾳ. 1. 9198, | µεσονυκτου 1". 
--ειπῃ Ὦ0Δ. 1. 58. το]. (πει ΧΕΓ.) 

Γὔ.:α. Μοπιρῃ. ΤμεΡ, Ογίᾳ. 1. 9195. | 
ερι ΑΡ(.ΕΤΙΓΗ. 69. ΚΜ. Υι]ς. 

α. ὐο. τι. 

6. µου ΑΒ.Μαι.ΤεΧ. 19. 59. (Τια(,) Ἀγτς, 
ΟπιδΗο]. Μεπιρῃ. Αππι, 491. Οτίφ. 

1, 919). | µοι Ὦ. 69. Μ. ο. ΟΥγίᾳ. [πί. 

Π, 9993, |. οπ. ΟΒΔΕΕαΗΚΡΌΥΤΑ. 

Βγτ.Ρεῦ, ΤΜοΡ. 

---παρεγενετο Οτίᾳ. 1. | παρεστιν Ὦ. 

--- εξ ὅδου ΟΥίᾳ. 1. Ονίᾳ. Ιπί. Π, |. απ᾿ 
αγρου Ὦ. | αάά. µακραν 1.. 

--προς µε] οπι. Ὦ. ὁ.ἱ. Ογίᾳ. Ιπι. Π. | 
Οοπίτα, Τμαίά, τε]. οὐ πι. Ογἱᾳ. 1. 

---εχω] εξω ΔΑ, 

7. κακεινος] και εκεινος Δ. | εκεινος δε 

Ῥ. Τπευ. (Οοπίτα, Μεπιρῃ.) 

---ειπῃ ΔΒΟἨ. τε]. (-πει Χα.) (Τια{.) 

Τποῦ. το]. | ερει Ὦ. ὁωπ. Μοππρῃ, | 
ειπεν 9. Δ. |, οἱ Ἀγινιοσί,δε 
τει. 

--1δη] αἀά. γαρ 69. Ἑ. πι (Έγτ.Ονί) 
Μοπιρῃ. Του. 

---κεκλεισται] κεκλυσθαι 69. 
--μου ΑΡΟΡΠ. τε]. Ὑπ]ς. {; Ἀγτ.Ῥεῖ, 

Μεπιρῃ, ΤΠ6ρ. Αππι, { οπι. 03. 1, Μ. 
0.6, [1:6ἱ.ἔωπ. Ἀγατ ΟτέιδεΠς]. «11. 

--εις την κοιτην ἰ. Μεπιρῃ. 1]. | εν τῃ 
κοιτῃ Ὦ. (1α.) Τπου, γιά. Οἶσπι, 
(ή λεοά,) 989. 

---εισιν] εστιν Ὦ. 

8. αὖ Ιπῖε, ] αἆά. Βὲ εἰ Ἰ]ο (εί Π]ο 5ἵ πι. 

πι.) Ῥεγδογετανοτῖί (αᾶἀ. Ῥ]ας {:) ρα]- 

βαηΏ5 ας. [επι αἲ Ίο 5ἵ εἷο,. ο, 
Αππιι Όσο, 

--ει και Ογίᾳ. Ἱ. 9195. Π. 6505, |. οπι, 
Ῥ. (οπι, και αὸ να. Άντι οτί Τε. 

16.) 
---ϕιλον αυτου ἙῬ. Μαϊ. Β]ψ.ΟΙΙΧ. 55. 

1αῦ, Οτἰᾳ. Ἱ, ΠΠ, }. Ταυτου φιλον 5. 

Δ. 1. τε]. | αυτον φιλον ΑΤ μέ υἷᾶ, | 

αυτου φιλος 69. | αυτον φιλον αυτου 

Ὦ). (οπη, αυτου Ῥντγ.Οτί,δεΡεῦ.) 

---αυτῳ Ἰμαίί. (εί α.) Ἀγιτ.Ονέ δε Ης].δς 

Τει,ΜΕ. τα]. Ονίφ. Ἱ. | οπι. Ὦ. Βγτ.Ρεῦ, 
Ίπρν, Ογίᾳ. ΠΠ, 

--ὅσων ΑΒΟΜ. 985. ΧΜ. α.ὂ, [τισ 
Μεπηρ]μ. ΟΥνίφ.Ἱ. | ὁσον ὮΙ,ΝΔ. 1. 69. 
ΤΕαΗΡΌΥΤΑΛ. ἜΤ]ου. Ογίᾳ. 1. εᾱ, 
(αποῦ πι. αποίαποί Ψπα]ρ. Οἱ. οι.) 

9. δοθ. ὑμιν] οτι. ὑμιν ΔΑ. 
--ζητ. κ. εὑρησ.] οπι. 9ΥΤ.Ο16. 

---εὕρησετε (ἶοπι, 914. | -σητε 69. Δ. 
--- ανοιγήσεται ΑΒΟΠΒΙΙΧΔ. 1. 98. 69. 

ΧΜ. έἶεπ. 914. | ανοιχθήσεται ΏΕΕ 

αΗΡΌΥΤΑ. 
10, εὗρισκει ΟΥἱᾳ. ἵν. 905, | εὕρησει 693. 

(εουγ.].) | οσα. ὁ ζητ. εὗρ. Τ]1οῦ. 

-- ανοιγήσεται ΟΠΒΙΙΝ. 1. 58. 69. Μ. 

Οἶσπ. 915. (ανοιχθησεται ΑΔΕΕαΗΚ. 

ΦΡΟΥΤΑ.) Τα. τε]. | ανοιγεται ΕΒΕ 
αν, ἈγττιΟσέ,Ῥει.δεΠς]. (νιά, Μαΐε, ΥἩ. 
8.) 

7. οπι. ΥΟΒΡΟΠάΕΠΒ πι. | 8. Ὦὸ 5ἵ Π]ο ο. | 
αποἰᾳιιοῦ Μαῦοῦ Οἱ. | 9. ἀῑσο νοῬῖς πι. 



ΧΙ. 15. 
Τα]ς. (α.) 0. ο. 
βσυν. 0. Ρ. Ἡ 

Ἱποπιρῃ, [Τ1εῦ.] 
Ἁπγπῃ, 41, 

10. ἀνοίγεται 

11. [ἄρτον...ὴ καὶ] 

19. [μὴ] ἐπιδώσει 

Ἡᾗ πο, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ / ο) .ν Ν 

σετε' κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Ἱ πᾶς γὰρ ὁ 
- , - / - , 

αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρού- 
/ Ν [ία . ὃν 

οντι ἀνοιγήσεται. | τίνα δὲ ᾽ ἐξ' ὑμῶν τὸν πατέρα 
3 4 ς ελ 3/ Δ / 5 ΄ 3 κ 4 

αἰτῆσει ὁ υἷος ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; η 
ανν / Ν ο εν τν ΄ 3/ 4 ες ερ . / /“ 

καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν Ἰ αὐτῷ ἐπιδώσει : 
9 λ / / / Ν , » 
ἢ καὶ | -) αἰτήσει. ὠόν, μη ἐπιδώσει αὐτῷ σκορ- 

/ πίον; ' εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ᾿ὑπάρχοντες οἴδατε 
ἔ δόµατα ἀγαθὰ” διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσφ 
μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον 

ο - / 

τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; Ἱ 

απαοτῖ{ο, οἱ Ιπγοπ]αίῖ5: Ῥα]ςαίς, 
οἳ αροτίσίαν γοῦῖβ. 1 Οπιπῖ 
οπῖπα απ Ῥομί ασοϊρίε, εί απ 
απασπίς Ππγοπῖ, εί Ῥα]δαπά 
προπίσίαν.  Ἡ Ωπῖβ απίοπι οκ 
γοῬί5 Ραίτοπα Ροβῖξ ΡαΠΕΠΗ, ΠΠι- 
απἷά Ἱαρίάσπι ἀαΡβίε ΠΗ2 απί εἲ 
Ῥίδοσπη, ππιΦ]ἆ Ῥχο Ρίδος 5οτ- 
Ῥοπίοαπι 4αδ1{ 1112 13 απῖ 8ἱ Ῥο- 
Ποχίς οναπα, παπιαπ]ά ροττῖσεέ 
11 κοογρίοποπη 2. 15 Ρῇ ουρο γοβ, 
οσα ας πια], ποβ5 Ῥοπα 
ἀαία ἆατο ΠΙΠΗ8 γεβιῖς, ᾳπαπίο 
πιαρ]5 Ῥαίος γοξίο: ἆ6 σαθ]ο 
ἁαδΙέ αρίτναπα Ῥοπαπα Ῥοίοπίι- 
Ῥαβ 5ο 

Λθ’ ρκς 
1Μαΐέ.19:50-90. ε 
Μαν, :99-07. 
14. ΟΠ1. καὶ αὐτὸ ἦν 

---τ. δαιμ. ἐκ- ρκζ 
-;. βληθέντος, 
ἆ Μαϊι, 9:91. 

19:38. 

11.τινα ΑΒΟΝΒ. τε]. /; Ποπι.(. ΠΠ. 66. 

τις ὮΙ,Χ. 95. Ὑπ]ς. ο. Ογίᾳ. Η1. 6503, 
(α απο ὄ, 1) 

--- εξ ὑμων ΑΒΟΡΗΙΙΝ. 88. 69. ΚΜ. 
νν. Ογίᾳ. ΠΠ. | Ἔοπι. εξ 5. 15. Β. 
τε]. 

--- τον πατερα Ἱϊο ΑΟΡΗ. τε]. (Τμα{{.) 
Βυτ.Ρεί. τε]. ΟΥίᾳ. Π1. | οι. ὐ. Ῥγτ.Οτῦ. 

ΓῬο5ύ αιτησει Ῥ. Ἀγτ.Ης].πις. |οπι. 

τον 1. Μ. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. 1. 

-- ὁ υἷος Ἠϊο ΑΒΟἨΒ, τε]. ὐ[. Ἀννν. 
ΟΥέ,Εει,δΗσ]. Αππιι 21. | απίο αι- 
τησει Ὦ. Μοπιρι. ΤμοῦῬ. (Ογἱᾳ. ΠΠ.) 

Γοπη. Τι. Ὑπ]ρ. ο. | οπι. ὁ 1. Ογίᾳ. Π1, 
Ἠοπι. ΟΙ. Π1. 66. Ιπάἀ. αυτου 1. ὐ,ῇ. 

Ῥγττ. ΟΥ{. εί. ὃς Ἠσ].ἐκί. Αππ. 441. 

{ Οοπίτα, ΟΥίᾳ. 1. 
---- αρτον....Ώ και ΔΟΡΠ. τε]. Ὑπ]ς. ὐ. 

ο. Ἁγιτ.Οτί,Ρεί,δεΗε]. Μοπιρη. ΔΡ4ι. 

Ἠοπι. (1. ΠΠ. 56. | οπι. Β. [)-ωί. ΤΙεΡ. 
Αππι. ΟΥίᾳ. ΠΠ], 

--- επιδωσει 15.] Ῥοξί αυτῳ Ὦ. | Οοπίτα, 

Ποπι.ΟἩ. | επιδω . | επιδωση Χ. 69. 

(0ἱ9 Χ. εἰ ἵπ γΥογ. 12. Χ. 69567.) 

-- η και ΔΟΡΗΑΔ. 1. ΕΕ(μενία) αΗκ 

ΜΒΌΥΤΓΑΛ. Μεπιρῃ. Ἠοπι.(1. ΠΠ. 56. 
βαὸ οἱ πι αμ υἰζ,)δ.οί. Ἀντ.οτί, 

αἴᾳιο εἱ Ῥγτ.Εεί. «901. απί ΤΕΙ” εἰ 
Ἀντ.Ησ]. (η ἰαπίαπι Τ,, 59. Υα]ς. ΟΙ.) 

ει και 5. 

--- η και ιχθ.....οϕιΥ επιδωσει αυτῳ] Ροδύ 

σκορπιον Υοχ, 19. Ο. | οπι. 69. 

-- χθυν] αάά. αιτησει Ὦ. ὃ.ο) Άντι. 
Οτι,δεῬεί, ἆδι, Ποπι.ΟΙ. 

-- µη αντι ΔΟΡΗ. τε]. Οτίσ. ΠΙ. 6505. 

[και αντι Ἑ. | µη και αντι Τ. | (οπι. 

82 1 1 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον [καὶ αὐτὸ ἦν] 
κωφόν'. ἐγένετο δὲ τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος, ἐλά- 
λησεν ὁ κωφός" καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. 

β δὲ ἐξ αὐτῶν | εἶπαν, 

αντι ιχθυο ἨΜεπιρῃ. ΒΕΠΥ;. ὃς ΜΡΡ, 
Τ]ιου. ΠΗοπι. ΟΙ.) 

11. αυτῳ απο επιδωσει Β)Ρ1,. ο. | Τρορί 
ς. ΑΟΒ. τε]. (Τιαἱ1.) ντ. τε]. ΟΥ. Π1. 
ΠἨοπι.Οἰ. (νιᾶ. Μαϊ, νΠ. 10 εἰ τον. 

19.) 
19, η και Ὦ1,. 1. Ξ85ἱο. 69. Απτῃ. | η (5ἱο) 

και 8. η ει Ὦ. | η και τεαν 5. Χ. τε]. 

Γη και αν ΑΛ. απ οἳ Τα. απί 

Μεπιρῃ. ΤΠεῬ. | και εαν Ο. | εαν δε 
και Ὦ. 

---αιτησι ΑΡΒ.Μαϊ. Β.Α. ΟΕ 5ἰοΤΙΔ. 

1. 98. ΗΚΓΛ. | Ταιτησῃ 5. «Χ. τε]. 

1188. (Ροδίωον ὈΠΌ. Γιά. ο.) 

-- µη ΔΟΡΗ. τε]. | οπι. Β1,. ΤμοῬ. 
--- επιδωσει] Ῥοδί σκορπ. αυτῳ Ὦ. 

19. ὑπαρχοντες ΑΒΟΒΤΙΔ. 1. 98. 69. 

τε]. | οντε ΏΧΚΜ. νι. Οἶεπ. 957. 
(νιᾶ. Μπαίε τν. 11.) 

--- δοµατα βΠίθ αγαθα ΑΒΟΡΗΒΙΙΣΤή. 

Δ. 1. 38. 69. ἘΕΕάΗΚΜΡΌΝΥΤΑ. | 
{Ρος 5. Τμαίί, νἷά. Οἶεπι. Οτίᾳ. Ιπί. 

Ἡ. 661». ΠΠ], 9815. (δογµατα Ε3.) | το 

αγαθον ὅομα Οτίᾳ. 1. 9155. Ἠοο αᾳποᾶ 

Ῥοπαπῃ ΤΜΕΡ. 

--- ὑμων] ἡμων Ἱ. 
--- πατηρ] αάᾶ. ὑμων Οὓ. Υπ]ς. ὁ.ο...1. 

Βγτ.ραί. ΤΠΕΡ. Αυτη, 4ὐί1. (να. Μαιε) 

| Οοπίσα, τε]. ο. Ἀντ. οτί, ὃς Ης]. 

Μοπιρῃ. 

--- ὁ εξ ουρ.] οτι. ἐ. | οπι. ὁ ΤιΧ. 98. 
(ια) οπι. Ὀγττ.Οτί,δεῬεί. ΜατπρΗ. 

Τποῦυ. 

-- πνευμα ἁἅγιον ΑΒΟΠ. τε]. {. Ἀνττ. 

Οπε.Ρεί,δεΗο].ιπί. τε], Τετί. αν. Ματο, 
Ίγ. 26. | αγαθον ὅομα Ὦ. ὅ.ο[]εῖ. 

15 1 τινὲς 

Ἐν Βεελζεβοὺλ ̓  τῷ' ἄρχοντι 

14 (136, 5.) Ἐ ογα! οἱοῖοπς ἆπθ- 
πΙΟπΙΠΙ, δί 1]]ιά οταί πππίαπης 
οἳ οαπι οἰοοῖοβοί ἀἁαοπιοπίππῃ, 
Ἰοσπίας εδ πιππία5, οἱ απητηϊγα- 
{αρ παπί {α1ραο. 15 47,5.) Ωπῖ- 
ἆαπι απίοπα οκ οἵς ἀκογαπί, ΤΠ 
Ῥε]πευαῦ. Ῥεϊποϊρο ἀπεπιοπίο- 

(Αντι) | πία. «11. νιᾶ. Οτίᾳ. 1.21985, 
ΠΠ, 6508, |. πνευμα αγαθον 1. Υπ]ς. 

Βυτ.Ηο]ιπιρ. 
14. εἷο ἵπ Ὦ. ταυτα δε ειποντος αυτου 

προσφερετε αυτῳ δαιμονιζοµενος κω- 

φος, και εκβαλοντος αυτου παντες 

εθαυµαζον. Ἠπεο οιπα ἀῑπίεοί οΏο- 

ταπί ΗΗ παπα. ἀαοπποπίασιπη θατάππα 

οἱ τηπίαπῃ. Ἠὲ οταῦ ἆππῃ ε]ίοιοῦαί 4αθ- 

πποπίπτα Ἰάΐρεαπα Ρα πηπίαπα.  Εέ οσπα 

οἸοσῖςεοί ἀαποππιοπίππη τηπίατη Ιοσπίας 

οδέ πηπίας οἱ ΟΠΙΠΟΒ (πχῦαο πηγαβαπίας 

ο. | αὖ Ἱπίέ.] οι απέεπι Ἠαθο ἀῑκίβεοί 

--- ην] α4ά. ὁ Τήσους Ἐ. 

--- και αυτο ην ΑΠ. τα]. (Τιαυέ.) 8στς. 

Ῥει,δεΠο]. | οπι. ΑἨιί υἱζ. Β1.. 1. 98. 

(Βντ.Ονι.) Μεπιρῃ. Αππιι 2061. [ (5εα. 

α πιπίο ΒΥτ.ΟΛΕ.) 

--- εγενετο δε] και εγενετο .. 69. (Υαἱς. 

ὃ Ἀντ.οτί, Μεπιρη.. («Β.1.) 

--. εἴελθοντος Β.Μαἰ.ΒΔ. 1. τε]. τν. | 

εκβληθεντος ΑΟΤΙΧ. 58. 69. Υπ]. ὅ. 

Γι, ΜοπιρΗ.ΜΡ. Ἰαάᾷ. και 69. | 
(ελαλ. ὁ κωφ. και] “" πηπίο” ἑαπίυπα 

2) 
15.τινες δε] και τινες Ὦ. ο. 3τ.Ο1Α. 

--- εξ αυτων] οκ Ῥμαπίκασϊς ὁ,[- Ἀντ.οτί, 
--- ειπαν Ῥλβείο | Τειπον 5. ΑΟΝ. τε]. 
-- Ῥεελζεβουλ] Βεεζεβουλ Ἑ. | Βελζε- 

βουλ Τ.. 
-- τῳ απίο αρχ. (Α)ΒΟΙ.. 58. 69. ΚΜ. 

Απτῃ. (των Α.) | Χοπι, 5. ΤΗΣ. τε]. 

11. Απὸ Ῥίβοετα Οἵ. | 15. Ῥοτὶρῖε πι. | 1δ. 
Ῥεο]τευαῦ Οἵ. (οἳ πένα.) | Ῥεϊποίρετα «πι. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. και 10: 
ρκη - / 9 λ . : νι 

ΑΛ 99) ρκη τῶν δαιµονίων -- τὰ δαιμόνια. .ς ἕτεροι δὲ παπι οἷοῖξ ἀαοπιοπία: 15 033, 52 οἳ 
ο αἲΠ ἑοπιίαηίος εσπιπι 49 οπο]ο 

εσοπκπεσνν πειράζοντες σημεῖον Σἐξ οὐρανοῦ. ἐζήτουν παρ’ -αὐ- απαοτοῦαπὲ αὖ οὃ. ΙΤΟ29/22 Ίρορ 
απίετι πό νιαί οοΡἹαἹοΠεΒ ΔΑ. ο. τοῦ. Ἰ αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήµατα εἶπεν οΟΣΗΠΗ, ἀῑκε οἵς, Όπηλο τομ απ 
Ίπ «ο 1ρ5ο ἀνίδαπα ἀεδο]αίας, οί 

αὐτοῖς; Πάσα βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν απσίεῖσο 4οπα5 αργα ἀοπηπι αεί, 
ερηµουται, και οἶκος επὶ οἶκον πίπτει. εἰ δὲ καὶ ὁ 9 8ί απίοπι οὗ βαΐηπας 1π 5ο 

- 5/2 ε ν / Ξν , ε ραπ ἀἴγίδις οδί, ᾳπιοπιοᾷο 
σατανᾶς ἐφ έαυτον διεµερίσθη, πῶς σταθήσεται ᾖᾗ εαν τερπωπι Ἱρεῖιςὸ απῖα 

ή ο να { 3 ν 3 ο ἀῑσΙας ἵπ Βε]σοριῦ οἴσοτο τη βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβαλ- ος ο απο Ἡι 
” ... . .. 

λειν µε τὰ δαιμόνια. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ Βεπουαὴ οἷεῖο ἀποπιοπία, ΒΠϊ 
. , Ν / ὅ εκ ΗΝΕ ; Ξ , γαρ Ίπ απιο εἰοίαιπί ο ταςο 
ἐκβάλλω τα δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλ- τα, τας. 

. ο ] Ἀ -ν » « ο. 3 90 ουν το 8δι 1η ά1σ]{ο 6ι 6ιοιὸ ἆαο- 

19. αὐτοὶ ὑμ. κρι- λουσιν; διὰ τοῦτο Ἰ αὐτοὶ κριταὶ ὑμῶν ἔσονται. ". εἰ πποπία,Ρεοβροῖο Ρεπογοηῖξ ἵπ γος 
τς τΕςΠΙΙΗ ἀεΙ. Ἄ Οππι Γογίῖ5 αἲ- δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ᾿Γεγὼγ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἆ ἄρα ο πε πι 

έ θασεν ἐφ ὑμᾶ ασιλεία τοῦ θεοῦ. Όταν ὁ ἵπ Ραοο κυπί ος Ύπαο Ροδοίᾷοξ: 
ἐφ π κεὸ ἦ β 351 απίοπι Ποτῖος 11ο 5προτ- 
ἰσχυρὸς καθωπλισµένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλὴν γοπίοπε γἱοοεῖε οσα, απίνοισα 

- ο δολ ν Ε αγπα απ απ[ετοῦ ἵπ απίῦ5 ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα, αὐτοῦ: ἐπὰν δε ας ο ος 
- ρα, 3 Ωπἳ ΠΟΠ οδί πιθουτη ἰσχυρότερος. αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσηῃ αὐτόν, τὴν παμθ πει ς αἲν 

πλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθευ καὶ τὰ σκύλα πο. οο]]1ρίέ ποσα «ἱδρογσέ, 

πε αὐτοῦ διαδίδωσι.ὶ ως μὴ ὧν μετ' ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ 
ἐστίν, καὶ 

15. αἆ ΠΠ.] α4ᾷ. ὁ δε αποκριθεις ειπεν, 

πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλ- 

λεν Α(ΡΧΚ)Μ. Ἀγν.Πε]. ΟΖ. (και 

αποκρ. Κ. εκβαλειν ὮΏΧ [ποι Κ].) νίά. 

Μαν. Π1. 93. | ποῦ Ἠαροπέ ΒΟΠΤ;. τε]. 

16. εξ ουρανου εζητου» παρ αυτου ΑΒΟ 

ΤΗ. 1. 98. (69.) Ὑπ]σ. ο/{ῇ/:ᾳ.ἱ. Ἀντν. 

ΟΕί:δεῬεί, Αππι. οπη. εξ ουρ. «24081, 

(αυτῳ 69. οπι. παρ) | Ἱπαρ αυτ. εζητ. 
εξ ουρ. 5... Ἡ. τε]. ὖ. Ὦγγ.Ηε]. (Μοπιρῃ.) 

(επεζητ. Μ.) | εξ ουρ. εζητ. Χ. (οπι, 

παρ’ αυτ.) 

17. ειδως] ιδων Χ. Τιαίξ. 

-- αυτων] Ῥοβέ τα διανοηµατα ΑΙ. Τιαίζ. 
---τα] οπι. Δ. 

--- διαµερισθεισα] απο εφ’ ἑαυτην ΔΤΤ;. 

98. γι. Οτέ δῬεῦ, |. Οοπᾶα, ΡΕΔ. 1. 

τε]. νγ. Ἀγτ.Ης]. |µερισθεσα ΟΧΕΜ 
1. (Ρο5έ εφ) εαυτ.) 

-- επι ΛΕΒΠΑΕΙς, τε]. | επ ΟΡΧΕΚΜ. 

--- πιπτει] πεσιται Ὦ. (αι ἄοππις ἴπ 

5ο ἀῑνίδα σαζ1ς Αππι. εί οπιπῖς (οπι. 

ΒΥγ. εί.) 4οππας 4ππο οοπίγα 4οπιΙτη 

αἰγῖεα εδἰ οαθ1ς Βγιγ.Οτί,δεΡ8ί.) 
18. και] οπ1. Ὦ, 

--- σατανας] αἀά. Βαΐαπαη οἷοῖε 11, 

--- διεµερισθη] εµερισθη Ο(Γ)Λ. (µερ. Γ.) 
--- πως] ου Τ). 

--- λεγετε] αὐά. ὅτι Ἡ. ὅ,β.. Ῥγιν.Οιέ. 

Έ2ι.δἩς]. (49 πιο αποά Αππιι) 
--- εν] εκ 69. 

292 

ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. 

18. Ῥεελζεβουλ] Ῥεεζεβουλ Ἑ. οἳ νετ. 19. 
(Δελζ. Τ..) Ιαάᾶ. Ῥτϊποῖροπα ἀπεπιοπῖ- 

οσα ὁ. ΒΥτ.Ηε]. Αππι, (νίᾷ. γογ. 15.) 

- εκβαλλειν] εκβαλειν ΧΕ3. 

--- µε] οπη. 69. Ἐ. Έπι. 
19. ει δε εγω.... δαιµονια Τογί. αἂν. Ματο, 

1ν.96. | οι. 69. 

-- εκβαλω Χ. 

-- δαιμονια] αἀᾶ. ο Β]ῖς γοςίτῖς Ἁγν.Ονί. 

-- οἱ ΒΟΠ. τε]. Οτίφ.ἵν. 9970. | οπι. Α. 
ΓΡ. 

-- εν τινι] εν τι Ὦ. 

-- εκβαλλουσιν ΑΒΟΓ. τε]. Υπα]σ. | εκ- 

βαλουσιν ἨΧ.1. ΜΑ. 1, | εκβαλωσιν 
Τ5, εκβαλλωσιν Τ3. 

--- αυτοι κριται ὑμων ΔΟΙ,, 1. 55. 69. Κ 
ΜΗῦ. Ὑπ]ς. (0.)( 2/1)... (8γν.Ης].) 

(επιρ]-βομαγ.) (28Η1.) | αυτοι ὑμων 

κριται Ῥ). (ο) (Βγιν. Οτί, ἃ Ῥει,) 

(Αιπι) | Τκριται ὑμων αυτοι 5. ΒΧ. 
1ο]. 

90. εν δακτ. θεου] αᾶ. εγω Ῥ.Μα.ΟΒ1.. 
858, 69. 1. Ἀγτ,Ης].Ἡ (νὰ. Μαίι, κ, 98.) 

ΓῬχασπι. Ὦ. ο. ἸἩΜοπιρῃ. {9ίµ. Τετ, 

αἀγ. ἡΤαχο, ἵν. 96. | Ἔοπι. εγω ς. ΑΧΔ. 

1. τε]. Ὑπ]ς. ή. (Βγνν.ΟτΕ.ΡΕί.δε Ης]. 

ἐπί, υἱα.) Αππι, ἔις, Τ.Ε, 9984, 

-- εκβαλω Χ. 

21. Φυλασσμ ΔΒΟΤΤ, τε]. | -σσει ΕΜ 
ΓΛ. (βλεπει τ. ἑαυτ. αυλ. φυλασσων 
69. Γιουῖέ ομςίοςΊγο ς.) 

91.την ἑαυτου αυλην] την αυλην αυτου 

Ῥ. 
--- εστιν] εσται Ἱν. 

99.επαν] εαν Ὦ. 

--- ισχυροτερος] Τρτασπι, ὁ στ. ΑΟΝ. τε]. 
Σι. ἵπ Τπιο, 174. | οτη. ΒΗΤΓ. ΜοπιρΗ. 

ΔΙΤΗ, 

-- αυτου Ἔιις. ἵπ Τπιο. | οτη. Τ. 
--- επελθων Εις. ἵπ Ἱωπο. | ελθων Ἠ3. 

(οου.1.) 

-- νικησῃ αυτον ΑΡΟ. τε]. (νικησει ἩΣδ 

ἘΗΠΜΓΑ.) | οτι. Ὦ. | αἀά. και 69. 

-- αιρει] αιρη 58. 

--- εῴ ἡ Ἐιδ. ἵῃπ Ίωμο, 175. | εφ ἠο Λοίο. 
--- επεποιθει Εις. ἵπ Ἰμπο. | πεποιθεν Ὦ. 

--- σκυλα Έλις. ἵπ Ταιο. | σκευη ΕΙ | (αυ- 

του 5εῇ. αυτο 13.) 

--- διαδιδωσιν «Αππι τε]. | διαδωσει 1. Υ 15. 

Οἱ. 0ο... ΓΜεππρΗ. απο,]. (διεδωκε 
{ιδ 1π Τμπς.) 

95. κατ᾿ εµου....συΝαγ. μετ’ εµου] οπῃ. 69. 
--- σκορπιζει] αἀά. µε 1, 98. Μεπιρ]. 7. 

δη, { Οοπίσα, το]. ΟΡἱᾳ. Π. 8445, (οπο. 

αγ. Ἠουσί. 1. 111. 6ηρν. 126. 152. 

94. ὑταν] αάᾶ. δε ὉΧ. 1. Ὁ. δ. Βγν.Ης]. 

Μοπιρῃ. η. (νιά. Μαι, κ, 49.) (οί 

οτι ἐν.) 

1Τ. ἵπ βοΐρευτη ἀἰνίκαπα ἀοεο]αδίέας 6ἱ. [ 18. 
ποραπι εἶας Οἱ. | πιο ε]ίσοτο 6. | 30. Ῥοσνεπ]ξ 
σἳ 35. Γοχμῖος οο 6ἱ. | ἀῑδιτραοί Οἱ. | 20. οοἩ- 
τα τωο ϱἸ. 

. Ν. 



ΧΙ. 90. 
Υα]ρ. [α.] 0.ο. ϱλ 
Β71τ. 0. Ρ.Ἡ. ε 

Πἄεπιρῃ. 
Άσπη, 101, 

κ] Ναί 19: 49-45. 

94 ] ο 

24. [τότε] λέγει 
ας σ 

ο ο. η σαρωµένον καὶ κεκοσµηµένον. τότε πορεύεται } 
αόονγτα , / 

δα. καὶ παραλαμβάνει Ἰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα έαυ- 
ο ε “” ον . / ο 35 - ον / 

τοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται 
ΔΝ - / ” / / . / 

τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώὠ- 
Φ / Ν - 3 Φ 

ᾖ' 'Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπά- 
’ Ν Ν 5 ντ 4µ οἳ Γ -ν 

ρασά τι γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, 
Μ΄ ρλα Ττωγ. 

σε 

ἐθήλασας. ὉὉ 
ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες Ἱ. 

8ο Ὁ' Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἠρξατο λέ- 
γειν,. Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ” πονηρά ἐστιν" σημεῖον 
Εζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ 

50 καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς Ἱ τοῖς 
Νινευΐταις σημεῖον, Ἱ οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ΝΜΑ΄ ϱλβ 
ε 

1 Μαξ. 19:98-45. 

- ” - 

σημεῖον ]ωνᾶ 
- τῇ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου, διέρχεται δὲ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνά- 

νο « ε / . Ν 

παυσιν: ὃ καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει Ὑποστρέψω εἰς τον 
ως σα ».- 

οἶκόν µου ὄθεν ἐξῆλθον" 

/ ς / . / ’ Ν 

Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστασασα σε, καὶ μαστοὶ 
Δ 5 ο / 

αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν ! µακάριοι οἱ 

94. απο] εκ Ἡ. 

--- δι ανυδρων Ογίσ. αρ. Οπί. Οταπη, ἴπ 
μας. Ρ. 98. | δια των υδρων Ὦ. 

-- ζητουν ΟΥίφ. αρ. Οταπι. | -των 69. Τ. 

-- εὗρισκον] -κων 69. Ε"4ΗΡΓ. ΟΥγίᾳ. 
αρ. Οταπῃ, | αάᾶ.τοτε ΒΙΞΧ. 98. ὐ.1. 

Ὦγγ.Ηε]. Μεπιρῃ. (ν]ά. Μαέ. κ, 44.) 

Ορίᾳ. Ιπι. Ἡ. 1995, |. Οοπαα, ΑΟΡΗ. 

τε]. Ὑπ]ς. οι. Ἀγιτ.Οσί,δεῬοῦ. Αυτη, 
311, 

--- τον] την Ἡ »ἷο. 

25. ελθον ΑΡ. Μαἰ Τ,Ξ.τε].| -θων Ἑ. ΒΙἶγ.ις 

ΟΡΧ. 60. αΗΚΡΗΓΛ. | εξελθων Ἡ. 
-- εὗρισκει] πᾷᾷ. σχολαζοντα Ἑ. Βἶο.αἰ, 

ΟΒΙ0Ξ. 1. 98. 69. Τ. ΓΙ. Βντ.Ηο].Ἡ 
Μοπαρῃ. «Άι. (νιά. Μαϊ. κ. 44.) | 

οπι. ΔΤ. το]. αρ. 6.ο.ο.φ1.5. Θγττ.Οτί. 

δῬεῖ,. Αππι, 
--- και κεκοσμημενον] οπι. «Αππι | οπι. και 

ΤΡ. Μεπτηρ]. (καικοσμ. 1..) | Οοπίτα, 
ΑΔΒΟΕΞ. τε]. 

96. τοτε] οπη. Ὦ. Ἀγτ.Οτί. 
15065, 

-- παραλαμβανει] αᾷ. μεθ’ ἑαυτου ΟΧ. 

88. 69. ϱἳ. Ογίᾳ. Ιπί. Π, νῖᾷ. Μαέ. πὶὶ. 
45. (Ροδέ πνευµατα Υα]ς. ΟΙ.) | ποπ 

Ἠαρεπε ΑΒΡΗ, τε]. Απιι α.δ.οιεῇ.σ”. 
ἓ, το]. 

-- ἕτερα πνευµατα πον. ἑαυτου ἑπτα Ὦ 

«5. 69. | Ἱέπτα ἕτερα πν. πον. ἑαυτου 
5. ΔΟΒ. τε]. Τα. (Ῥγιν.ΟνΕ.Ρεί.δς 

Οτίᾳ. Ιπέ. Ἡ. 

Ἠσ].) Μεπιρῃ. Ατπι. (γιά. Μαιι.) ἐπ- 

τα ἐτ. πν. Οτῖσ. αρ. Οτατη.Ιη Ίωπο, ϱ.94. 

(αυτου ΒΗ3.) | ἑπτα πν. ἔτ. πον. ἑαυ- 

του ΔΝ. (ἑτερα πν. Δ'.) | ἐτ. ἑπτα πν. 

πον. ἑαυτ. α. Ογἱᾳ. Ιπί. Π. | αλλα ἑπτα 

πν. πον. ἑαυτ. Ὦ. [11.1 

96. και εισελθοντα ΑΒΟΡΗΙΙΞΣΧ. 1. 98. 

69. ΠΙΚΜΕΙο, | οπι. ΑΧ. | κ. ελθοντα Δ 

ἨΡΙΙΥΓΑΣ, Ογίᾳ. Ππί. Π. 5. | και ελ- 
θων δίο, Ατπι. |αἀᾷ. και Λ. 

--- εκει ΑΒΟ΄Ἠ. τε], Ὑπ]ς. οι. τε]. ἵπ 
ο Ἀγτ.οσί, Οτίᾳ. Ιπί. Π. ῃ. οπι. Οἳ 

υἱζ. Ὦ. 99. α.ὐ.ε[]-ω. «30ί1. πό γ]ά. 
97. δε] οπ. Δ. | (αἱ εππι ἀῑκίεεοί Ίαες 

Ἁγιτ.Οτί(δςΕεί.)) 

---επαρασατις γυνή φωνην ΑΟΒΞΝ. (1.) 

95. 69. τα]. (Έστν.Ρεί.δεΗς].) Μεπιρη. 

Αππι, | επαρ. φων. τις γυνη ἙΒ.Βε]. 

Ὑπ]σ. (α.)ὀ.Γῇ. (Έή.) | επαρ. τις 
φων. γυνη Ῥ. Ρ1ἶψ.αἰ.Ἡ. | γυνη τις 

επαρ. φων. Ὦ. (ο.)α. (Ἀνγτ.Οτί.) { (όω- 

γην Ῥοδί οχλου 1. 1. ο.) 

--βαστασασα] βαστασα ῬΒ.Ρίο.Ξ. 
-- και] πάᾶ. η Ο. 

-- µαστοι] µασθοι Ὅα. 

98. αυτος δε] και αυτος Ο. | ὁ δε Ὁ. 

(άῑκ]έ αἱ 1εδις Θντ.Οτέ.) 

---µενουν ΑΡ3ΠΙ.1,ΞΔ. | µενουν γε” 5. 

Ἠ2111.0Υ. το]. (511. Μαϊ ἆος Ἰοεῖοπο Β3.) 

Γοπι. α.ὁ,ε[]ι. Ἀγτν Οτί δε Ῥει. 

--- Φυλασσοντες] Τα4ἀ. αυτον 5. Ἀ. τε]. 

καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σε- 

3η 50, 5.) Οππι Ἱπιπιππάας αρ]τί- 
ἴα5 εχ]ογ]ί ἄε Ποπα]πο, Ῥογαπηῦι- 
Ία6 Ῥου Ίοσα Ἱπαπιοβα, 4ππεΓΕΠ8 
16η ἴθΠ]: 6ἳ ποπ Ιπνοπίεης ᾱἷ- 

οἷς, Ἠογοτίαγ ο. ἀοππαπα Τηθατη. 
ππάο οχἰνϊ, 3 Ἐέ οιπι νοπενῖξ, 
Ἰπγοπ]ί 5οορίβ πηπάαίαπα: 35 οὐ 
{απο γα οἱ αβειπιῖς βορίοπι 
8108 βρίτα8 ποφμοχος ϱο, 6 
Ἰπστοςεί Ἱαρίίαηί 1ρῖ, εἰ εαπῖ 
πονκαίπια Ἰλοπηήαῖς Πάλι Ῥοΐογα, 
Ῥτίοπίρας.  ἳ 81, 10.) Ἐαοίπιπι 
οδέ απίοπι οἵιπι Ίαος ἀῑσοτοί, 
οκίο]]απ5 γοσοπι ᾳπαεάατα τηι- 
αχ ἆςο έπντρα ἀῑκῖε ΠΠ, Ῥοαίτβ 
γεπίεγ απῖ {ο Ῥοτίαν]έ, οὲ πι Όεγα, 
απαθ εαχἰςῆ, 33Α! 1]]ο ἀῑκῖς, 
Ωπιρρίιπϊ ου απ απθαπί 
γατραπι ἀαῖ οὐ οιδίοά η, 

ὶ Ἱ οὓς 

υ 

55 455,5.) Ῥατρῖς απίοπι σοπ- 
οπιτοπίίρας οοορΙέ ἀἴσσοτο, (ο- 
πογαθῖο Ἠαθο ρεπεταξίο πο(παπα 
εδί: εἰσηταπι απαατῖζ, οὐ βΙσπππα 
ποπ ἀαδίέας 111 πῖαϊ Αἴσηιπι 
Ίοπας. ὃν Ναπι εἰσπί Τοπας θέ 
εἰσπαπι ΝΙπενΙΒ, Ἱία ος εξ 

γι]σ.Οἰ. Ἀγιν.ΟτίδἘε. Μεπιρῃ. | 
οπ. ΑΒΟΡΙ/ΞΔ. 58. Απιι α.ὐ.ο-εῇ. 

Ῥγτ.Ηε]. Αππιι «31. Τετί, αἀν. Ματο. 
1ν.26. 1{πιοί]. 199. 

99. γενεα Ῥοδί ἡ γεν. αυτη ΑΡ. Ρί]η. Ρίο. 
Βοἡ.ΡΙΞ Χ. 1. 98. 69. Ἱωαίε. Ἀγττ,ΟΤ{.δε 
Ἠσ]." Μεπιρῃ. Αππῃ. | Ἐοπι. 5. Β. αι. 

Ο. τε]. Ἀνγ.Ῥει. Ἐηπι. 

-- ζητει ΑΒ. ΡΙο.Μαϊ.Τως. | Τεπιζητει ς.. 
ΟΡ. το]. (νῖᾶ. Μαϊ. κ. 39 οὐ κν. 4.) | 
(σηµειον 35.] αἀά. ο εαε]ο Απ.) 

-- Ἰωνα] Ίωαννου 13. 

ανα 69. | αάά. του προφητου 5. Α. 
Ο. τε]. Ὑπ]σ.Ι. οι. γιτ.Ε5{.δς Πε]. 

ἹΠοπαρῃ. ἨΓ. ὃς Ῥομνν. ἆ9ΙΠ. (νιᾶ. Μαίε.) 

(οπ]. του Δ.) | οπι. ΏΩΙ,Ξ. Απιι Εωίά, 

α.δ.οι[].ο.τπ. Ἀγτ.Η]ο. Μοπρῃ.ΜΡΒ. 

εί αρ. ΜΠΙ. Αντη. ᾖ[οπι. ει µη το σημ. 

Ίωνα Ἀντ.Οτί, αἱ Ῥετοῖέ νου. 50 “εεά 

πἶσπέ ΠΗ{ ἆᾗοπας εἱσπιπῃ ”' είο, 

90. οπ. Υογ. 6. (νΙᾷ. αἆ ΠΠ.) 

-- ΊἸωνας] Ριπεπῃ. ὁ ΒΛ ΤΙ | Τωανας 69. 
--- τοις Νινευιταις Πίο σηµειον ΒΟ] ΕΝ. 

989. | {ροεύ ς. ΑΕ. τε]. Τα. Ὀννν, 

Οτί,Βεί,δς Ἠε]. ἸΜεπιρῃ. Αππι πι. 

(πινευταις 1.) 

Ίωλ4νου 13. ἹἸω- 

24. απαρα]αΐ σι. | 95. Ἰπνεπῖξ εαπα 6Ἰ. | αἲ Βη. 
αἄᾶ. εν οτπαίατα 61. | 36. απο 6, |. βρίτῖξαβ 
5εοπτα 6ἷ. | εἰ Βαπὲ πονϊςείππα 6. | 98. απ- 
1ΗΤΩΤΠΟ Ῥεαί{ 6Ί. | οιβιοάἵαπε Π]αά ο. 329. ἆπ- 
Ῥτέας οἳ 6ἵ. | ἆοπαο Ῥτορλείαρ Οἵ, | 50. δα 
ὅοπας 6ἶ, 
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ιμ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. - βασίλισσα νότου 
Ὃν ος π ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν -ἀγδρῶν τῆς 

γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς: ὅτι ἦλθεν ἐκ 
τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν λος, : Ἔολο- 

ςΞ μῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ὃ | ἡ Σολομῶνος” ὧδε.Ἵὶ ὃν ἄν- 
τ. δρες " Νωευῖται” ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρωοῦσιν αὐτήν: ὅτι 
το εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον 

"3 ὁ Ἰωνᾶ ὧδε. 
αο.8116  ϱΥ. 84 ὃ π Οὐδεὶςὶ λύχνον ἄψας εἰς κρυπτὴν τίθη- 

ον Ὦ δὲ ὑπὸ τὸ όδιον, ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν,ὶ ντ ο. σιν οὖδε ὑπὸ τον µόδιον, η χνίαν, 
τΈ ρλὸ ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ ἡφῶς” βλέπωσω.͵ σπορ 
95. τὸ φέγγος ε 
Ἀ Μαίι, 6:02, 93. λος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμόν σου’. ὅταν 

ῥᾷ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖν καὶ ὕλον τὸ σῶμά σου 
φωτεινόν ἐστιν" ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά 
σου σκοτεινόν. 3 σκόπει οὖν μὴ τὸ φώς τὸ ἐν 
σοὶ σκότος ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον 
φωτεινόν, μὴ ἔχον ἲ µέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φω- 

ΧΙ. ο1. 

β]πς ἨΠοπηϊηϊς σοποταΜῖοπῖ 1511. 
51 Ἠοσίπα απδίτί δαχσοίς η Ἱπ- 
ἀῑοῖο οππῃ γἱτί πεπεγαῖοπῖ5 
Ἠηῖαςδ οἱ οοπᾶσπιπαΡῖς 195, 
απῖα γοηῖς α βπῖρας ἴθγτας ατι- 
ἀῑτο βαρἰοη ατα βα]οπιοπίς: οἱ 
εσσος ρ]α5 Βαἱοπιοπο ο, Ἡ Υπ 
Νιπονίίπο 5αγσοπέ Ἰπ Ιπά]οῖο 
οππη. Ροπεγαίίοπο Ἠαπο εί οοἩ- 
ἀσπιπαβριαπί Π]απι,΄ απἷα Ῥαοπί- 
{οπ[ατα ορογιπέ αἆ Ῥτασδϊσα- 
Ώοποπι Ίοπαθ: εί 6εσθ Ῥ]αβ8 
Ίοπα Πο. 

35 (33, 5.) Μοπηο Ἱποσγπαπῃ ας- 
ορπα1έ ϱἱ ἴπ αΏξοοπάΙτο Ροπῖ6 
ποαπθ 5αῦ πιοᾶῖο, 5ο 5πρτα 
εαπάοἰαῦγαπα, τί απ Ἰπστοςί- 
απίας Ίπτησ γ]άσαπέ. 33 54,5.) 
Ίμιορτηα οοτροσῖς (π] ο5ί οσπ]α5 
{πας δἱ οσ]ς ἔπας βαπογῖξ δἶπῃ- 
ΡΙΕΣ5, {οίαπῃ οοζρας παπα Ἰοἳ- 

; ἆππι οπές: εἰ απίοπη ποππαπη 
βπογῖξ, οὔ]απα οοτρί5 ἔπαΠ1 {οΠο- 
Ῥτοδαπα οτς. ὃν Υἱάς ετρο πο 
Ίππποη ᾳποά ἵπ {ο οδί {οποῦγαςθ 
αἶπί, ὃν ΒΙ οΓ6ο οοτρα5 ἑπαπα 
{οέαπα Ἱποϊά παπι {ααγῖέ, ποἩ Ἠα- 
Ῥομ5 ααπαπι Ῥατίοπα {οπεῦτᾶ- 

80,τρ Ύενεᾳ ταυτῃ] Ἱπ οοτᾶο ἴσιταο τ. | 
ῬΙβθΠῃ. σηµειον 3ΥΧ.ΗΙ6Υ. | αἆά. και 

καθως Ίωνας εν τῃ κοιλιᾷ του κητους 

εγενετο τρις ἦμερας και τρεις νυκτας, 
οὕτως και ὁ υἷος του ανθρωπου εν τῷ 

γη Ὦ. (α.)ε([ῇ-) (οτι. τρ. ἡμ. κ. τρ. 
νυκτ. α.[») 

91. εν τῇ κρισει] οπι. Ὦ. [- 
-- των ανδρων] οπι. Ο. ντ.ονί. «Έήπ. 

(στα, Μας. κ, 49.) | οτι. των 69. 

-- την σοφιαν] της σοφιας Χ. 
--- Σολομωνος δίς ΑΡ.{αι.Ώ5 90 (Π. 15) 

Χδδ. 1. 989. (69.) ἘάΗΜΒΘΥΛ. Εις. ἵπ 

ῶδ. 4115, | ἸΣολομωντος 5. ΟΚΤ. 

-- και ιδου....Σολομ.] οσα. 69. 
--- πλειον] πλεον 6. 

995. ΟΠ1. Υ6Υ. Τ). 

-- Νινευιται ΑΡΟΤΙΧ. 1. 55. 60. ΕΑΜ 

ὍΓγΛ. Τμ. Ὀγττ,ΕείδεΗσ]πηρ. Αυπι. 

8. αἱ υἱᾶ, -ειται Β]ω. | ΤΝινευι ς. 

ΔΕΥΗΙΒΘΥ. (-η ΔΕ3ΗΡΥ.) Ἀγν.Πς]. 
{κε (ντ ΠΠ Νππενο Ὀντ.Οτί,) 

-- µετα] αάά. των ανδρων ΜΕ. 
-- αυτην] αυτη Ἡ. 

35. ουδεις] 1 αἀᾶ. δε ασ. ΑΙιΞ. 15ἱο. τε]. 

ὉΠ. ΒγτιΠο]. Μοπιρη.εᾶ. 411. | οπι. 

Ῥ.Μαι.ΟὈ. 955. Ὁτ. Ὑμ]ς. α.ο.ε. Ῥγτί. 
Οπί,δεῬεί. Μοππρῃ.ΜΡ. Ατπι. 

--- κρυπτην Εἰσ. ΑΡ. ΒΙο. Μαι ΟΏΙΞ(Χ) 

Δ. 55.69. ΕάΗΠΚΜΌΥΟΓΛ. | κρυπτον 
δὲ. 5. 1. 6. 
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88. ουδε ὑπο τον μοδιον] οπι. 105. 1. 69. 
Ῥ. ΑπτπιιΖζοµ. (απίθ εις κρυπτην ντ. 

οτι) 
-- αλλ’ δί.5. ΔΒΟΙΟΞ. τε]. | αλλα Εἰδ. 

Ῥ. 69. (αᾶ. Ροπῖΐ 6απι 972.ΟΤΜ.) 

---- εισπορευοµενοι] εκπορ. 1.. 
-- το φως Ῥ.ΜαἰΟΡ(Σ.) 1. 98. (69.) 

(ροξί βλεπ. Χ. 69. Βνττ. Οτι. Ε5ί.δς Ης].) 

γ]ᾷ. σαΡ. νΠ. 16. | Ἔτο φεγγος 5. ΑΙ. 
τε]. 

--- βλεπωσιν] -πουσιν 98. 
84. ὸσωµατος] αᾶ. σου Ὦ. Τιαίε. Θγτ.Ῥεῦ. 

Μοπιρῃ. {ί1. | Οοπίτα, τα]. Ὀγτν.ΟΣ6, 
ΠΕΙ. Αππι. 

-- οφθαλμος σου ΔΒΟΡΜ. Τα. Θύττ. 
Ῥει.δ.Ησ]. Μεπιρῃ. «Αθίµ. | Ἔοπι. σου 

σ.. Τι. τα]. γτ.οτί, Ατπῃ. (νιᾶ. Μαιά, 

γι. 99.) 

--- ὅταν] Ταἀἀ.ουν σ. ΔΟ. τε]. Όνττ. 

ΟνεΡεῖε,δΗσ]. (γιά. Μαϊτ.) | οπι. ΒΡ, 

Λ. Ἱμαῦ. Μεπιρῃ. Αππι, 4041. 

--- ἁπλος 69. 

- η] ππῖο ὁ οφθ. Ὦ. ὅ.οι[. (ει Τ.) 

--- και ὅλον ΔΕΙΣ. 1. 98. τε]. 6. Βντ. 
Οτι βείδι Πε]. Μεπιρῃ. 7. | οπ. και 

ΟΡ. 69. Γ. (Τις) Μεπιρῃ.βοµνς, Ασπι. 

281. (νιᾶ. Μας) | παν Ὦ άΓ. 

--- πονηρος ει 69. ΜΗ, 

-- σωµα σου] ΟΠ1,. σου 1. Ατπι, 
--- εστιν ΑΡΒΟἨ. τε]. α.οι[].. Ῥγτν.ΟΣΙ.δε 

Ἠσε]. Μεπιρῃ. «011. | εσται 1.Χ. 1. 98. 

ΧΜ. Ὑπ]ς. ὁ.ει. Βστ.Εεί. Δππι. (νἷᾶ. 
Μαέ.) 

94, επαν] ὑταν Ὦ. 

-- πονηρος] Ῥτασπη. 

κ. α- 

Μαι6.) 

--- το σωμα] Ῥταεπι. όλον Χ. 1. {: (5ντ. 

Οτι) (Μεπιρῃα.) «ΤΠ. (νι. Μαις.) 

--- σκοτεινον] αάά. εστιν ΤὮ. ο. Μεπιρῃ. 

«Ἠ8ή]μ. (οί Ῥταεπῃ. εστιν 3.) | αἀά. εσται 

ΑΚΜΟΌ. (αμα) Άντι. (Ῥεί,) ὃς Ησ].” 

Αππη, (νἷᾶ, Μαΐί.) { ποτ Παδεπί ΑΒΟ 
1.. τε]. Ῥγτ.οτέ. 

35. σκοπει ουν µ. τ. ϕ. τ. εν σοι σκ. εστιν 

ΑΡΒΟ. τε]. πας. ο/-ᾳ.. Ἀγιτ.Οτί,Βδε.δε 

Ἠςε]. τε]. | ει ουν το φως το εν σοι σκο- 
τος το σκοτος ποσον Ὦ. α.δ.(ε.)[].ἱ. 

(σίὰ, Μαΐς, νι. 25.) αἆά. οπἆεπι Ῥο5δί 

Υογ. 96 ΒΥτ.ΟΤέ. 

86. οπ. Υου. Τ). α.ύ.ε[-ὲ. 
Μαί:.) 

-- φωτεινον] σκοτεινον ΑΧ, 
Χ. 

--- ΕΧΟΝ] εχων Χ. 99. αΗΜΓΑ. 

--- µερος τι ΔΒΧΝ. 1. 88. 69. αΚΜ. { 
Ῥγτ.Εοί, | Ἔτι µερος 5. Δ. τε]. Τπ]ρ. 

ο. | οπι. τι ΟΙ. 

ὁ οφθαλμος σου 

Ἀντ.οτί. (Αππι.) 3ῆι, (νιᾶ, 

Ῥντ.οτε (νι, 

|. αἲά. ει 

51. νά α παπα Βαϊοπποπ 6ἷ. | 53. Ῥ]α8 απατα 
1οη88 6ἱ 



ΧΙ. 45. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

α]σ.α. 6. ο. Αμ ο οαες « ΄ 3 ον / δγτΟΡΠ. ᾖΤεινὸν ὅλον ὧς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῃ φωτίζῃ 
ἸΠαπιρῃ, σε. 

Αππι, ΗΝ. ϱὔ 97» Ν - - ὃν ’ / -ἳᾱ 

ΜΒ΄ ρλε ὅ ὉἹ Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, ' ἐρώτα αὖτον «αρι- 
ε - ας / 3 ω Ν 

σαῖος ! ὅπως ἀριστήσῃ παρ) αὐτῷ: εἰσελθὼν δὲ ἀνέ- 
ς Ν - Σολ ς 

πεσεν. Ὁ ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ 
95 ν εἶπεν δὲ ὁ 

τΗπα, οπε Ἱποϊάππι ἰοίππι οί 
εἶομί Ίποειπα Γα]σοσίς Ππ]απηῖ- 
παΡ]έ {ο, 

5 (95,5. Ἐς οππῃ Ἰοᾳποτείας, 
τοσανῖες ἴ]απα απἰάαπα Ῥ]ατ- 
βασις αί ργαπάσγεῦ αριᾷ 5ο: ο 
Ίπστοδδις τοσα, 3 Ῥατὶ- 
8465 απίθπη σοερῖέ Ιπίτα 5ο Τθ- 
Ῥιίαπς ἀϊσοτο 4πατο πο Ώαρ- . 3 / Δ οι ο 

πρῶτον ἐβαπτίσθη προ τοῦ αρίστου. 
/ ΔΝ / 

κύριος προς αὐτὸν, ο Μα{. 93:95, 96. 

40. τὺ ἔσωθεν καὶ 
τὸ ἔξωθεν. 

ἐποίησεν: ὴ 

Ρ Μαϊΐ,ο9:53. ε 

κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα 
ω - Δ - / 

ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἡ παρεῖναι. 
ας.590:46. ρλξ 
Μαϊ, 99 :6,564.β 

96. τῃ αστρ.] ΡΙαΕΠΙ. εν Ἑ. 

-- φωτιζφ] -ζει Χ. 69. ἘΓΤ 
-- σε] οτι. Χ. | αἆ Βπ. αά. 5ἱ επῖπι ΟΟΓ- 

Ῥα5 αποά ἵπ {ο οδί Ἱποργπαπι ποἩ Ἠ8- 

ῬπεγΙς Ἱασοσπίεπι Ελθῖ {6επεῦτοδα ϱδί, 

απαπίο πιαρῖς απίοπι Ίπσστπα ἵπα Πα]- 

δες Ἰποαδίς ΗΡί 

97. εν δε τῳ....ὁπως] εδεηθη δε αυτου 

τις Φαρισαιος ἵνα Ὦ. Ἀντ.οτί, 

--- λαλησαι] αάά. αυτον Α. Ἅ({α.)ῦ. 

(Μοπιρῃ.) | αἀᾶ. αυτον ταυτα 1. 69. 
σ.6ιιο).ὲ. (Αππι,) Τε Ίου «4941. 

--- έρωτᾳ ΑΒ. 69. Μ. | Έπρωτα 5. 01, 
δ. το]. 

--- φαρισαιος] Ταᾷ4. τις 5. ΔΟ. τε]. 

0.ε. Θγτν. Ον (αργα) Ρεί.δ.Ησ]. Μαπαρῃ. 

(σι. Βεμνηι) Ατπι, |. οπι. ΒΙ,. 1. 69. 

| απίο φαρ. ΏσδαρταΧ. Ὑπ]ς. α.οι[ῇ. 
1. 

--- αριστησει 69. 

--- παρ’ αυτῳ] μετ αυτου Ὁ. 
--- εισελθ. δε ανεπεσεν] και εισελθ. εις την 

οικιαν φαρισαιου ανεκλιθη 69. 

8δ.ιδων εθαυµασεν ὑτι Γ. Ἀγτ.βει. | ηρ- 

ἔατο διακρινοµενος εν ἑαυτῳ λεγειν, 

Διατι Ὦ. (Ἰμαίς.) (Βυτ.Οτέ) 

--- πρωτον] προτερον ϐ69. 
προ.) 

39. κυριος] Ίησους Ὁ. Ἀντ.Ῥεί. (αἱτ, ᾳ. 
21411.) 

(οσα, 8οᾳ. 

ω -- - σ - 

86 3 αΟὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε 
Ν αν .ν ΔΝ 

τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τους .] 

οἈΝῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ 
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, 
Τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέµει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίαν. 
'᾿ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήῄσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν 
: 1 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ 

ὍρλΞ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 
τοῖς Φαρισαίοις, ὅ ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ 
τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν 

δε. 

33 Ρ ἀλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν 

Πσαΐας ο5δοί απίο Ῥταπάίαπι, 
9 Ἡε αἲί ἁοπιίπας αἆ Ί]απι, 
απο γο5δ Ῥματϊκαοϊ αποά ἆ9θ 
{οτῖς οδὲ οπ]ῖοίς οἱ οαΜἶπί ΤΠΙΙΠ- 
ἀα1ῖ5, αποά απίεπ Ἱπίας δε 
γοβίταπα Ῥ]οπαπι οδύ ταρίπα, εί 
Ππ]φπ]ίαίο, Ὁ Βία], ποππο αιιί 
{εοῖί ᾳποᾶ ἆ4ᾳ {οτῖς εδ, οἰῖαπα 
14 ᾳποά ἆθ Ιπέας οδ {οοῖεὂ 
4 Ὕργαπῃ {βτπεπ αιιοά 5αρεγεβέ 
ἀπίο ΕΙεΠΙΟΞΥΠάΠΙ, οὐ 6666 οπι- 
πῖα ππππάα βαπῖ γοῖς. "3 55, 
5.) Θεά γαο νορῖς ἘῬματϊςαεϊς, 
απία ἀθοϊπια[ς ππεηίαπι εὐ τῃ- 
{απι 6ἳ οΟΠ1ΠοΟ Ἠο]τς, οἱ Ῥγαθίο- 
πεῖς Παζ 1οῖατα οἱ σατ]πίοπι ἀεῖ: 
Ίπεςο απίοπι οροτεπῖέ {αοστε, οί 
Ί]α πο οπη({τα. 

46 (07, 3.) Ὑπο γουῖς Ἐ]ματί- 
βαοῖς, απῖα ἀΠΙσῖας Ῥτίπιας σα- 
Ώποάτας 1π 5γπαρορί5 οὐ εα]αία- 

ἔδει 

89. φαρισαιοι] αἀά. ὑποκριται Ὦ. ὐ. 

-- το 15.] του Λεία 

--- το βο.]τα Ὁ. 

---- εσωθεν] αάά. του ποτήριου 69. 
-- ὑμων] ἧἡμων 689. 
40. ουχ] ουκ ΑΡΧ ΕΠΙ(511]. Μαι.) 
--- το εἔωθεν και το εσωθεν ΑΒΙ.Σ. τε]. 

νπαὶς. 0... Ἀγττ.ονε.Εκί.δε Πε]. 
ΜαπιρΗ. Αππι, «11. Τετί. πάν. Ματο. 

Ἰν. 97. | το εσωθεν καιτο εξωθεν 6ΡΓ 

κίο. α.σ. Ῥείγ. Αἶεω. Ἠοσίμ. ἵν. 49. 

60. 257. 908. 
41. ενοντα] οντα 1ο. .[ε.] (844. ο γοῦῖς 

Βγτ.Οτί,) 
--- παντα] ἅπαντα Τικ. 98. 69. Τ. 
-- ὑμι] ππίο ἁπαντα 69. (νοῬῖβ πιπῃ- 

ᾷα 5απέ οπηπῖα 6. δἱο 5οὰ οπι.  5μΏῇ” 

6.) 

--- ἡμιν εστιν] εσται ὑμιν ὮὉ. «34. 
Τετ. αγ. Ἀατο. ἵν. 27. δαπέ νοῬῖβ 

γαρ. ὁ, μπι. Ἁγιτ.Ονί.Ρ5{.δΗε]. | ὑμιν 

εσται Χ. 1. (69 υἱᾶ.δαμα.) Τ. α. 

49. αλλ᾽ ΑΒΟΧ. τε]. | αλλα Ὦ1ΙΔ. 609. Ἐ 

αποττςλτ 
--- φαρισαιοις] Ῥταεπα. βοπῖρ]ς αἱ Βγτ.οτί, 

2501. 
--- ἡδυοσμον] π.ᾷ. και το ανηθον 69. 

-- παν] το ὙἨ. 

--- παρερχεσθε] -χετε Λ. 

--- κρισιν] κλησιν Ματεῖοη. ἀντὶ τοῦ Ταρ- 

ἔρχεσθε τὴν κρίσιν τοῦ. θεοῦ, εἶχε 

Παρέρχεσθε τὴν κλῆσιν τοῦ θεοῦ. Ἡρί- 

Ῥαπίας. Π0. 1. Τοπη. 1. Ἠαογ. κ]. κ. 

Β6Πο].26. (1. ρ.8519.). - υοσαξίοπεπι Ἁτι- 

ἔσπα οἱ ἀΠεσίίοπεπι ἀαῖ ργασίετειπίς” 

αρ. Τετί. αἄγ. Ματς, ἵν. 27. 
49.του θεου] οπι. "11. αἲ Υ1ά.(51]. αι.) 
--- ταυτα πᾶ βΠ. γογ.] οι. Ὦ. | Ίαεο απῖ- 

ἄσπι Γοοῖςῖ, οἱ που απάσεπι ποἩ 

οπι]ε]ςεῖς (5ο) Ἀγν.Οσέ. |. αὖ πε νε, 

ὐ. 
--- ταυτα] α.ᾶ. δε Ἑ.Μαι.ΟΤιΧ. 58. 69. 

ΧΜ. Ὑιὶς. ο. Ἀγντ.Ονί.Ε είδε Ης]. 

Ποπιρ]. Ἡ). ΑΡίΠ. (απῖπι ὁ.ει]:) | Ύοπ. 
δε 5. ΑΡ. τε]. αι. Ἀεπιρη,βεμν’. 

ΑΤΠΙ. 

--- εδει] δει Α. α. 
-- ποιησαι] ποιειν Λ. (50. καικενα Α. 

Δ.) 
--- παρειναι Β(3ΠΙ.)1. | παραφιεναι Δ. 

(Ἰεσῖο ο ἄπαδας εομβαία.) | Ταφιεναι 
ας. Β2Π1.Ο. τε]. (νι. Μαϊ, κκ. 95.) 

48, τοις φαρισαιοις] φαρισαιοι Ὦ. α.δ.ο.ε. 

θὰ (Οοπία, πας. 70) | Ῥτασπι. 5ο Ρίς 

ει Ἀντ.οτι. «Αι. (εί αάά. Ἡγροστίίαο 

201.) 

--- τους] οπι. Δ. 

3τ. Ῥματϊκαείς ἅπι.Χ | 49. ααἲ ἀῑισϊαρ πι 
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ΑΓ, ϱλη 
15 Δ. ε 

1. 98. 69. 
ἘΘΗΚΜΒΌΝΥΓΛ. 
τΜαϊί, 98:97. ϱλθ 

ε 
44. Γοἳ] περιπατ. 

ΜΓ΄ λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 
τοῖς νομικοῖς οὖαί, 

/ ΄ ΔΝ ” ΔΝ Εν . / 

φορτία δυσβάστακτα. καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων 

»Μαι{,59:. 

3 ΔΝ - ι α 

ἄσπασμους ἐν ταῖς ἀγοραῖν. 
Ν « Δ - Ν 3/ Α : 3 ε 

εστε ως τα ΜΥΊμεια τα ἄδηλα, και οι ἄνθρωποι Οἱ α1αο ΠοἩ Ῥατοεπῖ, οἱ Ποπαῖῃθς 
.. / 3/ 

περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ς .ν υ / - / 

ὑμῶν οὐ προσψαυετε τοῖς φορτίοις. 

ε 

ΕΝΙα[Ε, 53:90, 5ες. 
48 

48. οἰκοδ. [αὐτῶν 
τὰ μνημεῖα.] 

ε 

- ΔΝ - 

ρµα ὑμεῖς δε οἰκοδομεῖτε ᾽. 

41’ . α΄ - νν - - 

ϱ δτ Ὁ Οὐαὶ ὑμῖν, ἵ ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεία τῶν 

Ἡ 

ο ον πανε η. -ᾱ . . 
ουαι υμιν ', Οτι ἴῖοπος ἵπ Το01ο, 

μας - Ξ 
5 ὁ δε εἶπεν, Καὶ ὑμῖν πορῖς οοπέαπιεΠατη {αοῖς. 

5 ιά / τν ” / 

ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους γιο, 

15 διὰ Τοῦτο καὶ ἡᾗ σοφία τοῦ τωπί, Ύος 

ΧΙ. 44. 
44 (198, 5.) Ὕαο 

γοῦ15, απῖα οδῖ5 πό πιοπαπιοπία 

απηρα]αηίος  βαργα. πθδοπιηί, ο ϱ Ν δέ 

ν αποκριύεις όε 6 (39, 50) Ἠεεροπάεπς απίεπι ο) ος 3 οῴσε . . πα να 
τι τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα ἀπίᾶμπη οκ Ιορῖς ροηής αἲε ΠΗ, 

ἈΙασ]Ίείας, Ίαες ἀἴοεπς οἴῖαπα 
Ἡ 1Α6 

ο αἲ, Ἐὲ νοῦῖδ ]εσῖς Ῥοτῖς 
απία. οπογαίί5 Ἰοπιίπος 

οπογίρτς 4παο Ῥοτίατί ΠΟΠ Ῥος- 
ευπί, ο 1ρ5ί πο ἀῑσίίο γερίτο 
ΏΟΠ (πηρ]{16 ΒαΥΟΙΠΗ5. 

4 105.) Ὑαο τοῦῖδ, απῖα 
αεζΙβσαιῖς πιοπιπηθηία ΡτορΏο- 

προφητών, οἱ δὲ πατέρεο ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτού». ἔαταπι, Ῥαΐγες απ{επι νοβίτὶ οσοῖ- 

ἄοταπί 1105. "ὃ Ῥτο[οοίο ἑθεί]- . -ἄρα μάρτυρές ἐστε΄ καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοι βοαπηϊπί ᾳιιοά οοηβοπµῖιίς ΟΡο- 
/ 1 . 

τῶν πατερων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ενας Ῥαΐταπι Ὑοβίτοταπι, απο: 
πῖαπα απΙάθπη 1ρ5ῖ 605 οσο]ά6- 

Ἀπίοπι αοθϊβσα[ίς 
εοταπΙ 5ερι]ομτα. 3 (41, 5.) 

θεοῦ εἶπεν, Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καν απο. πο πε πασοαα 
στόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ [ἐκ ]διώ- 

Ὁ ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προ- γοιοιποπίας, 3 μὲ Ἰπαήσαµας 49. διώξουσιν ζουσιν: 

ΜΠΙίκατη αἆ Ί]ος Ῥτορ]είας εὔ 
Ἀροςίο]ος, οἱ οκ 1]]15 οσο]ἀοπί εἰ 

45. αἆ Απ. ] αάᾶ. και τας πρωτοκλισιας εν 

τοις δειπνοις Ο(Ώ οπη.τας). ὐ. 38Η. 18. 

(νά. Μαέ, κκ, 6.) | και την πρωτο- 

κλισιαν εν τ. δειπ. 69 απίθ και 7. 
ασπ. 

44, ὑμιν] Τα4ᾷ. γραµµατεις και φαρισαιοι 

ὑποκριται 5. Α(1Τ)). τα]. (1) Άγιον. 

ἜῬευ,δε Ἠο]. 1. (ιοί. 199.) νιᾶ. 

Μαί{. πχὶΠ. 97. (οπι, ὑποκριται Ὦ. ἐ 

ιοί. 195.) | οπι. ΒΟΙ, 1. 98. Υπ]ς. 

α.σ.ο,[].ο.-" 1. Ἀγτ.Οτι. Μοπιρη. Αππι. 

--- εστε ὡς τα µνηµεια τα ΑΒΡΟ. τε]. 

γαρ. 7. Βγτ.Ῥεί. (µνηµατα ΑΛ.) | εστε 

α.(ὐ.)ο.ε,]ωἱ.  Βγτ.Οτ6. 

(οπι. τα αδηλα Ἀγν. 

µνήµεια Ὁ. 

(οί{. 195.) 
Οτι) 

--- οἳ περιπατ. Ῥ.Μαί.Ο1,. 985. Μ. Ἀγτ. 

Ἠε]. | οπι. οἱ ΑΡΧΣΔ. 1. 69. Έα 
ἨΤΓΝΚΒΘΌΥΓΑ. (οπι, Ῥαρ. ΤιαςΠ. εἰ Τῇ. 

5εά οὐ [μοποπι (πιργεβδαπι οο]]αοπῖς 

Ῥεπ[είαπας 5οομίΙ επί: αλδῖ 6 4οορί” 

οὐΠήοπεπι Οερ]μα]ασϊ ποπ. οο]]αμίοποπι 

Οοά. Ὑαϊ. ερεοίαξ, Οο]]. Βγ αεί Ῥτο 
ΟΠΙΙβ8ΙΟΠ6.) Τμαΐν. Ὀγττ.Οτί.δεῬεί. Ατπῃ. 
2901. αἱ υἱα. ιοί]. 198. 

--- επανω] απίε περιπατ. Ὦ. 3911. 
-- ουκ] Ῥταθτη. ου 03. 

45ῦ.των νοµικων] ο εοπρῖς Όγττ.Οί,δς 
Ῥει. 

-- και ἦμας] οἵη. και 69. 6. (μας 693. 
6ΟΣΓ.Ι.) 

46. ὑμιν] αᾶά. λεγω Χ. 

--- ουαι] απίο τοις Ψομικοις Ὦ. Βγτ.Οτί, 

--- φορτιζε σίο Β3 ΠΕ]. (511. Ἠζαί,) 
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46. φορτια] αάᾶ. βαρεα και ΟΝ. Βγτ.Ηςε]. 

(νά. Μα, κκ, 4.) |. Οοπίτα, 
Τετί. αἄν. Ματς. 1ν. 27. 

-- δυσβαστακτα] δυσβακτατα ὮἨ. | δυσ- 
βακτα ἨὮ”. | απ οπεταῖς οποίδας ργα- 

νίνας οἱ Ῥοπί5 5προγ ἨπΠΙΟΓΟΣ Ποπη- 

πα 9Υ7.Οτί, 

--- αυτοι] πά. ὑμεις Ῥ. 

-- ἑνι] επι Ο. 1. | οπι. Χ. (5οᾳ. τῳ δακτυ- 

λφ) | (ενιτω δακτυλω αΜ.) 

-- προσψαυετε] -ψευετε Ὦ3. | -ψαυσετε 
Δ. 

--- τοις Φορτιοις 3Υ1τ.Ε5{.δς Πε]. | οπι. Ὦ. 

ὐ. ο. α. Ὀγτ.Οτέ. 

47. προφητων] αάά. οἳ οτπα[ῖ5 5ορια]ογα 
ἀαδίοσατη {, 

--- οἱ ὃε Πιοῖ: 195. | και οἱ Ο. (παπι α.) 

4δ. µαρτυρες εστε Β1,. (23011.). ΟΥίᾳ. 1. 

4455. |. μαρτυρετε 5. ΑΟΡ. τε]. 
1ιαῦξ. Γιο. 199. (νιά. Μαϊε, κκΙΠ.) 

--- και συνευδοκειτε ΔΒΟ. τε]. (αι/1:1) 

χα]. Οτίᾳ. Ἱ. | µη συνευδοκειν Ὦ. α.ῦ.ο. 
ιοί. 195. | και συνευδοκει Δ. | ὅτι 

συνευδοκειτε 69. Υα]ς. Αυπι, 

-- ὑμων] α.ά. οἱ δε πατερες ὑμων 693, 
--- ὅτι αυτοι απ Βπ. νογ.] εὐ γος ΗΠ αξίῖς 

Ἰ]οσυπα Ιπίογ[οσίογαπα Βγτ.ΟΥ6. 

--- οικοδοµειτε] } αάά. αυτων τα µγηµεια 

5. ΑΟ. τε]. Υπ]ς. οι. Όγιτ.Ρεί,δΗς]. 

Μεπιρῃ. Αππι 1. (/αοίῇ, 195.) | 

βάἀ. τους ταφους αυτων 1. ῬταΘΠΙ. ε- 

ἀαπι. 69. | ποπ Ἠαροπί ΒΥΗΤ,. α.διε.ι]. 
(νιὰ. ἈγτιΟτί, 8αρτα.) 

49. και ἡ σοφια του θεου ειπεν] οπη. Ὦ. ὅ. 

{οί 195. | οτι. και Λ. Ῥντ.οτῦ. 

ἈΠοπιρ]. ΜΑ, «3911. Ατπι.οᾶ. | (οπι.του 

θεου Ἀγτ.ΒδίπΙΡΥ. εἶτα, ΜΡΡ.) 

49. αποστελω] αποστελλω Ὦ. ὂ. Πιο. 

γ]ᾷ. ΝΙαἰξ, κκ. 94, (-στέλω Κ.) 
-- και εἕ αυτ. Πιο. | οπι. και ΑΙ. 1. 

69. Ὁ. Ὀγον.Οτί,δεῬεί,διΗς]. 

--- εκδιωξ. ΑΤΏ. τε]. | διωξ. Β. αι Ο1.Ν. 
1. 98. (γιά. Μαϊῖ, κκ ΗΕ], 94.) | εκδιωκου- 
σιν 69 507. 

50. εκζητηθῃ] εκδικηθῃῳ 1.. 

--- των} οτι. Δ. 

--- εκκεχυµενον ὮἙ. Βἰα. Μαι. 985. 69. | 
εκχυννοµενον ΑΟΡΤΔΕαὉῦὉ. (πια. 

Μαῦ, κκ, 96,) | Γεκχυνομενον 5. Χ. 
το]. 

-- απο της Ύενεας ταυτης ασ. {| 

οπι. ϐθ9(ερα!. γιο.) 6. Ἰ|απο] ἑως ὮὉ. 

α.ὐ.οι.[. Ἀγτ.Οτί. Πιο. 198. (απο κα- 

Ταβ..... ταυτης Ίπ ου. 5ε(.] απίο ναι 

λεγω 91.) 

51. απο] Ἴπᾶά. του σ. Δ. τα]. (νῖᾶ. Μαι. 

πχ], 95.) | οπι. ΒΟΡΙΙΧ. 1. 58. 

-- Αβελ] αάά. του δικαιου ΧΜ. ο... 
Βγτ.Ης].Ἡ (νι. Μαΐέ. κκ. 96.) | Όοπ- 
τα, {ιοί 1959. 

---ἑως] Γπάά.του 5. ΑΟ.τε]. (νῖᾶ. Μαίθ.) 
Γ.οπι. Β. 911η. Τα Ὀ],Χ. 1. 88. 

--Ζαχαριου] αάά. υἷἱου Βαραχιου Ὁ. 

Ἀγτ.Ονι, Μοπιρμ. 7, (νἷα. Μαι) | 

Οοπίσα, τε]. Ἠοπαρι,βοσγ, οί, 

44, ΠΟΠ αρρατεηί Οἵ, | 45. οοπἑατηε]ίατα ποῬίβ 
σι. | 16. ο. α. { 4τ. απὶ αθδἰβομᾶς σι. | 
48. α1ρ8ί ααϊάστα 6, 
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Π.Ι. 
- 9 - / 

σοι φητών το Σ ἐκκεχυμένον΄ ἀπὸ καταβολῆς κοσμου 
τς εν . » Ν αν - , .ἡ ο ο Ὀ) / ο υ 

ποπρ  , ἀπὸ την γενεᾶς ταύτης, ΄ απο ᾿ αἵματος Αβελ έως 
ση, . 

50. ἐκχυννόμενον 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένον μεταξὺ τοῦ θυ- 
σιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" ναὶ λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθή- 
σεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

υ Μα, οθ:14. ε 

ϱμγ 

58. Λέγοντος 
αὐτοῦ ταῦτα 
πρὺς αὐτούς 

πλειόνων, 

αὐτοῦ. ] 

ππι. Δ΄ 

υΜαΔ.16:6. ϱΕ 

--- 59 . - ο) 

ρβ 889 Ὁ" Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 
- ω , » 9 » 4 / / 

κλεῖδα τῆς γνώσεως' αὐτοὶ οὐκ | εἰσήλθατε, καὶ 
κ / / 

τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 
ει 

δὲ θόντος αὐτοῦ, ́ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 
σαῖοι αρας ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ 

” ἐνεδρεύοντες αὐτὸν | [ ζητοῦντες ] θηρεῦ- 
σαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, [ἵνα κατηγορήσωσιν 

τι) ϱ . - ο ο ο 3 
Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν µυριάδων τοῦ οχ- 

λ α -- Ιλλ ηλ. 3/ ἕ λέ 

ου, ὡστε καταπατεῖν ἀλλήλου», ἤρξατο λέγειν 
λ » . . 

8 προς τους µαθητας αυτοῦ πρώτον, 

τι ο ”/ Ν 

ἁπ ἠροτοιπς 

οῦ ας 2 αἱ 
' Κακεῖθεν έξελ- ον σι, 10) Οπι Ἠαος αἲ 

7 Προσέχετε έαυ- 

εαηριῖς οπιπΙαΠα. ΡΓΟΡΙΘΙΑΤΙΙΠΙ 
απί εῇΊιδις οδὲ α- οοη5αίοπο 
ΠηΝΠΔἱ α. σοπογαΜΙοπο ἰδία, ὃι 
βαησιῖπο Αὐο] πδαιο αά 6αη- 
βαήποπα Ζαομανίας, αι Ῥονγηί 
1π{6Υ αἰίατο εί αεί σπα: ἵνα ἀῑεο 
γοβ!Β, γουγθύ αὐ Ἠαο 56Π6- 
ΥΦΙΙΟΠΟ. 

55 13,5.) Ύπο γοῦίβ Ἰθρίς Ρο- 
πΠή5, απ] ἑι](δας οἸαγοπη 561 π- 
ὤπο: 1ρ8ί πο. Ιπίχοίςῖς, οἳ 605 

πιγοϊεραπί  Ῥτομίυ]είῖς, 
1]]οῬ 

ἀῑσσγεί, οοερεγιιΏί Ῥματϊραςϊ οἱ 
1ερί5 ροπά αταν]ίον πβίρίογο εἰ 
08. οἷις οΡΡιίπιογο 4ο πππ]ής, 
δὲ ηβίαἰαπίος 6ὐ απαθεπίςς 61- 
Ῥενα α]αιῖά οκ οἵο αἶιδ πό 
ποσπβαΓοηίῦ ΘΙΙΠΗ. 

α Μα» αμίοα ἐατοῖς οἷ- 
ουπηδιαπ δις, 1έα ές 5ο Ἱπγίσσια 
εοποπ]σατοπί, εοθρίέ ἀῑσοτο απ 
Φἱδοῖρι]ο 8108, ο Αάῑσι- 

5].του απολοµενου μεταξυ Ιμιοίί. (απο- 

λολυµενου 693.) | ὁν εφονευσαν ανα 

µεσον Τ. α. «301. (γιὰ. Μαϊι,) 

--- οικου] ναου Ὦ. ε. Αιπι. γΙᾷ. Μαϊ. 

(Πίου ποᾶσπη ε{ αἰίανο Ὄγν. ρε. 49011.) 

-- ναι] µαι Ο. | και Γοἱο. 
--- ὑμιν] αάά. ὁτι 69. ε. Θγιν.ΟΣ6.ΡΕἱ.δς 

Ἠς]. 

52, νοµικοις] 5οηρῖς Όγνν.Ονί.δεῬοι. πι. 

(αάᾷ, εἰ Ῥμανιεαεϊ 4911.) 

-- ρατε Ὑμρ. { 3ψιτ.βεί.δς Πε]. 
Μεπαρῃ. ΟΥίᾳ. 1. 167. 11. 6960, ΟνΙᾳ. ἴπί. 

ΠΠ, 4053, 8409, | εκρυψατε Ὦ. α.(0.)ο.(6ι) 

Ῥντ.Οτί, Άντα, (0. α. 011.) 

-- κλειδα ΟΥίᾳ. Ἱ. Π. | κλειν Ὦ. 
-- αυτοι] Ῥιαοπι. και Ὦ. 69. α.δ.οι.]. 

-ᾱδιµ. Ογίᾳ. ἴπί. ΠΠ. 4053. 8400. {Οοπία, 

γπ]ς. οι]. τε]. Ογίᾳ.Ι.Π. | αἀά. γαρ 

Μ. 
-- εισηλθατε ΔΑΒΟΡΤΙΔ. 95. 69. ΕΝΗΜ 

Ρ. [03 π.].] | Ἰ-θετε 5. Χ. τε]. ΟΥίᾳ. 
1, Ἡ, (επηλθετε Λ.) 

--- εισερχοµενους Ονίᾳ. 1. Π. | εισπορευ- 

οµενους Ὦ. 

-- εκωλυσατε Ονίᾳ. Ἱ. 
Αγ, 

58, κακειθεν εξελθοντος αυτου ΒΟ1.. 98. 

ΒΥγ.Ηε]-ηρ. (απίε Ἰεοί. τες.) Μεπιρῃ. | 

Έλεγοντος δε αυτου ταυτα προς αυτους 

ς. Α(Ώ)ΧΔ. 1. το]. Ὑπ]ς. (α.)(0.)οιο. 

οἱ, Ὀγττ.Οτε,δεΕ εἴ, δε Ης].εκε. Αππι, 041, 
(οπῃ. αυτου Ὦ.) | και ἱππίαπα 69 5ἱο, 

|αάά. ενωπιον παντος του λαου Ὦ. 

(δίο Χ. 5εᾷ οχλου) α.ὗ.σ-ει]-(,)1. Βγιν. 

| κωλυετε . ο, 

Ον,δΗο]πις. Αιπι. 01. | Οοπίτα, 
ΑΒΟ. τε]. πιο. Άγιον Είδε Πε]. ἰνί. 

Μεπιρ]ι, 

69. ηρἕαντο] Ῥνασπι, κατησχυνθησαν και 

ΛΤΠΙ, 

|.--- οἱ γραμµατεις και οἱ φαρισαιοι] οἱ φαρ. 

και οἱ νοµικοι Ὁ. Ὑπα]ς. ὁ.ο.ει].ῖ. ἴ8πι 

εετίρας απ ππα εξ ]εσῖς ἀοοίοτί5 α. | οἱ 

νοµικοι και οἱ φαρ. 1. 

---ενεχειν ΑΒΙ,. τε]. Υπ]ρ. ΜοπαρΗ. Α1πη, 

49Η]. | εχειν Ὦ8. σ.θιῖ. 1π8]6 50 Ἠαβογα 

α.(ὁ οπι. 5) οοπίπςίατῖ {. αἀνονδαιί 

Ῥγν.Ηε]. (αεοερίέ α6στο {αντί α εοχ]ρῖς οἱ 

Ῥμαν. Άντον οοερεταπέ εοπῖρας εί 

Ἔμαν, 46ρχο {οιτο Ὀγτ.Ε5ί.) | επεχειν 

Ο. | συνεχειν Ἡ. | αάά. αυτῳ 1. γι. 

Ἠσ]. «4ῑῆι, { αά, οἱ ἴγαδὶ εαπί ΘΥτ.Γ5ἱ, 

--- αποστοµατιζειν αυτον ΑΒΟ. τε]. 

(αποστοµμιζειν αυτον ΤΔΡΘΝΥ3.) γις. 

(Βγιν,Ῥεί,δεΗς].) Αν. οοπιηἰπαγί 111 

α. | συνβαλλειν αυτῳ Ἑ. (69. -βαλειν.) 

οοπηπ](ίετο οππι 1]ο ῥ.]. οοπίοιτο 

οπ1 60 ο,(6. 1.) αἰογοατῖ οαπα 11ο ᾖ- 

Ἰοᾳαἱ οππα 6ο ΜαιπρΗ, απαςδιεραπί αὖ 

ϱο 3Υγ.Οτί. 

--- περι πλειονων] οτι. 3941. (1 γει. 5ος. 

0. ΒΥτ.Ε 56.) 

54. ενεδρευοντες αυτον ΑΒΟΤ.. νε]. Υαἱρ. 

Ἁγιν.Ῥεί, δεΗσ]. «ἄθι]ι. | οπα, Ὦ. α.ῦ.ο.θ.ῖ. 
1. Ἀγτ.Οτί. Ασπι, [αυτον] οπι. Χ. «Απ. 

Μεπιρῃ. | αυτων ΤῬ. | Τα4. και 5. 

Βς, υΥπ]ρ. Ἀγτ.Ηο]. Αππι, «01, | οπι. 
ΑΒΟΡΤΙΧΔ. 1. 98. 69. ΕάΗΚΜΌΕΙο, 

ΥΓΑ, (Τιαι1.) Ὀγιτ.Οτί,δεὮδί, Μεπιρῃ, 

ᾳς9 

δ4. ἕητουντες ΑΟΒ. νε]. νυ. | οπι. Β1.. 1. 

ΜεπιρΗ. «401. 
---θηρευσαι τι εκ του στοµατος αυτου 

ΑΒΟΙ,, τε]. Ψαἱς. {; ΒγιτΕεί,δΗςε]. 

(ΜΠεπιρῃ,) (Αππι.) 9. (τι απίο θη- 

ρευσαι Ἱς. πι.) | αφορμην τινα λαβειν 

αυτου Ὦ. α.ὐ.οι ει... Ἀγτ. ΟΤΕ. 

-- ἵνα κατηγορήσωσιν αυτου (Α)Ο(Σ). 

γα]. 1μα1έ, Ἀγντ.Ρεί.δ.Ηε]. Αππι. (-σουσιν 

ΑΣΔ. 69.) | ἵνα εὑρωσιν κατηγορησαι 

αυτου Ὦ. (05) Ἀντιονε, | οτι. Β. Βία. 

Μαἱ.Τ,. Μεπαρῃ. «4051. 

1. εν οἷς....του οχλου Ἀψιτ.Οχέ.Ε5έ.δΗς]. 

ἐκί. τα]. |. πολλων δε οχλων συν- 

περιεχοντων κυκλῳ Ὦ. Τμαΐε. Ὦγν. Πε]. 

της. 
--- επισυναχθεισων] -χθησοντων τὉ5ίο 

| αάἀ. αἆ ουπι Ἀγτ. ΟΥ. 

--- καταπατειν αλλήηλους] αλληλους συν- 

πνιγειν ὮὉ. 

--- πρξατο] πάᾶ. δε 6950). Τδἱσα(λαρ. 

Τρ) 
-- αυτου] οπι. Ὦ. α.ὲ. 

--- πρωτον] οπι. Ὑπαἱρ. ὀ.ῖ. Ιουπα 56- 

αποπήδιι5 οοπ]. «Εἰσ. ΤΙΔ. 69. . ο-ἲ. 
Ὀγνγ.Οτί,δεὮςί. «91. (5ἱο 5. οτι. Τετί. 

αἄν. Ματς, ἵγ. 98. πιο. 90.) |. ομι 
απίέ, δὲ.9. ΑΟΡ. 1. 98. ΒΗΚΑΛ., Ἀγν. 

Ἠσ]. ΜαιπρΗ. | πο ἀιεήπσααπε ΜΟΤ. 

α(υίά. Ιγίαϊ).ε. 

-- ἑαυτοις] αυτοις Ι.. 

5, Ἱπίτοϊραπέ Οἵ. |. 58. οατη αίθπα Ἠαοο 6ἵ, 
| 54. Ἱπβιαϊαπίος οἱ 6. | αἰαιμίὰ «αροχο ἆθ 

οτο 6ι. 
Φω”- 
λν{ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΠ.2. 
ΑΒ(Ο)Ρ[ΙΩΙΓΕΙ/1 ἃ ν Ὃ ο. Ί(τ], τοῖς ἀπὸ ο. ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἡ ητις ἐστὶν ὑπό- ατα δνις κριμα 

απο οί ΟΕΠ18Ι5. ο 
ο. ομς κρισις. Ἠ οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμµένον ἐστὶν ὃ οὐκ ΝΠΗΙ ος οδί ᾳιοά 5 μ κ 

ΤΑ, ἀποκαλυφθήσεται; καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωδθήσεται. ποπαρπεκιμ ο 
1. ἥτις ἐστ. ὑπόκρ. 8 

δ.17. 
ΤαΙ{, 19:26, 07. 
Μαν. 41ο. 

ο 
ΧΜαΙί,1ο:ρ8-.ς. 

ἀνθ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ | 

ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὓς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς Ἁμγοπ ]οσιμ1 ο5εῖ5 ἵπ οπυίσα]15, 

Ταµείοις κηρυχθήσεται ἐ ἐπὶ τῶν δωμάτων." 
δὲ ὑμῖν τοῖς Φίλοις μου, μὴ φοβηθητε ἀπὸ τῶν 

{παπα αποᾶ ποη βο]αίαν:. 5 ᾳππο- 
πίαπα απαο ἵπ (οποῦνῖς ἀῑκ]ςις, 
1π Ἰππηῖπο ἀἱσσπίπχ, εῦ απο ἵπ 

ῬγποαἰσαΡίέας ἴπ ἴοος. 3 Ὠῖου 4 κ 
λέγω απίστη γουῖς απιϊοῖς πηοῖς, πο 

ἐογγοαπα]ϊπΙ αἲ. Ἠΐ5 απἵ οσο] ἁ ππέ 
οοΥριι5 οὐ Ῥο5ύ Ίπθς ποπ Παμοπς 

Ξῃ { ἀποκτεννόντων” τὸ σώμα ὃ καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόν- αππρας αιιοᾷ Γαοίαπε. ὁ 08- 
5 (οπάαια απίοια νουῖ απθιῃ 

4. περισσύν των περισσὀτερόν τι ποιῆσαι» ὑποδείξ. ω δὲ ὑμῖν Επποβεϊς: πποίο οι αἱ ροβί- 
ς : ϕ απαπι οοσἱᾷοηέ μαρεί Ροΐσρίαι- 
 ΤΠοῦ. τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι {ια πη[ίοτο ἵπ σΘΠΟΠΠΑΠΗ: ία 

{ν 

6. πωλεῖται 

ερρεϱο -”Ὁ 

8. ὁμολογήσει 

ρμς 

έχοντα ἐξουσίαν” 
ο ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 
θία ἡ πωλοῦνται” ἀσσαρίων δύο, καὶ ἐν ἐξ αὐτῶν 
οὐκ ἐστιν ὃ ἐπιλελησμένον ἑ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ" 
καὶ α τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. 
μὴ ᾿φοβεῖσθε' πολλών στρουθίων διαφέρετε. 
γω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει 

6 

β΄ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ: 

ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν" 

οὐχὶ πέντε σπρού. 

ἀϊσο νοῬῖς, πιπο Ππιοίο, ὃ Νοη- 
πο (ίππο Ῥ48ΒΟΙΟ5 γοπῖππέ 
ἀοριπάϊοῦ οἱ πΠ5 οχ 15 ποπ 
οδι ἴπ ομ]νίοπο οογαπὰ ἀ60, 
7 Βοά οἱ οπρΙ]ῖ οαρίς νγοβίτῖ 
ΟΠΙΠ6ΡΦ ππησγα! εππῃ.  ΝοΠίαο 
ουσο {πιοτα: πηιι]ή5 ραρδονίριις 
Ῥ]αγος ορµῖς. ὃ Ὠϊσο απίοπα Υο- 
Ρ15, οπηπῖ5 απἱοπΊη( ο οο [0585 
Βιεν]6 1π Ίπο οογαπα ΠοπαΙπῖρις, 
οἱ Α]ῑας Ποπι]π]5 οοπβθ ΙΙ ἵπ. 
Ἠ]ο οογαπι απσε]ῖς 4]: Ὁ (15, 39) 

Δ 
ναι 

Τ ἀλλὰ 

λε 

9 ὁ δὲ 

Ἱ. των φαρισαιων] απίο ἧτις εστιν ΑΟ 
Ῥ. τε]. νν. Τεν αν. Μανο, ἵγ. 98. Γι- 
οὐχ. 30. ] Ῥοδί ὑποκρισις ἨΒ]1μ. ο. (τ. 
Σαδδουκαιων «Αγπιιος.) 

5. δε πρ. ὐ.ααι. Ἀγτν.Ῥεί.Ηε].ικι. 
Μοπιρῃ, {ίι, Τεν. αἄν. Μανς, 1ν. 98. 
|Ύαρ Ὦ. α. ἉγινΟυ.ΦΗο].πις. Αιπῃ. 
Γοτη, 69, 

--"συγκεκαλυμµενον εστιν] εστιν κεκαλ. 
03. Μορ. εστ. συγκεκ. Ο9, 

--ουκ αποκαλυφθησεται] ου φανερωθη- 
σεται Ὦ. ο. 

ὃ. πα) Πέ] απο οπίπαι ἉγογΟγί(8ιῬει,) 
|ανθ᾽ ων ὑσα.... ειπατε.... 
ται] ἨἈοπιο απ... 
ἀῑείαχ ο. 

--τῷ σκοτ.] οπι. τῃ Δ. (σκοτιααειειπατε 
69.) 

---"προς το ους] οπηήπίρας Άγτ.Ηίον, 
--“ταμειοις] ταµιειοις Ἱκ. | ταµιοις ΑΛ. 1. 

96, Τ, 

4. µου ΟΥνίφ. 1. 9965, 

28ες. | οπι, Χ. α. 
---"αποκτεννοντων ΑΤΙΔ. 11, ΕΚΌΥΤ. | 

αποκτενοντων ὮΝ. 38. 69. 4Π8Λ. 
| αποκταινοντων Μ. | Ταποκτεινοντων 
5. Ῥίαρ. Μαι) Ογίᾳ. 1. .06ς, 
τι’νυντων ΟΥ7ίρ. ἵν. 8913.) 
σωμα] οιη. α.) 

και µετα ταυτα µη εχοντων Ονίᾳ. Ἱ. 
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ακουσθησε- 

Ἰοσπίας οδὲ.... αἲι- 

Τετ. πἄν. Ματς, ἵν. 

(αποκ- 

δες. το 

(ν.) (1ο) |. την δε ψυχην µη δυνα- 

µενων αποκτειναι µηδε εχοντων Ὦ. 
4. µη] οΠ1, Λ. 

---περισσοτερον ΕΡΙΧ. τε]. Ονίᾳ. 1. ἵν. 

(Πίο µη εχ. 1.) | περισσοον ΑΡΗ. 95. 
Τ. | οπι. Ἀγτιον!, 

τι] αΠίο περισσ. ΤιΧ. 95. 69. Βγν.Ρεε, 

πρν, { Οοπίσα, τα], ΘΥ1.Ρει.ΜΡ. Ογίᾳ. 

1, 1γ, 

5. ὑμιν 15.] ἡμιν 69. 

---Φοβήθητε 15. Ὑπ]ς. ὅ.ε.ειῇΙ. Ἁγνν Ου. 

δΗς]. τε]. Ονίᾳ. 1. Τεν. αἂν. Ματς, Ίν. 

98. | οπι. Ὦ. 69. α. Ἀγν.β»ίέ. 

---εχοντα ππίο εξουσιαν ΑΒ. Βι]η. αι. 

ὮΠΒΙΝ. 1. 58. 69. Ἱς. Τα. Ἀγν.Ης], 

Άνπι, ΟΓίᾳ. 19965, 9979, | Τροει ς». 
ΔΕ, να]. ιμ. Του. 

---ἔμβαλειν εις την γεενναν ΑΒ(Β). νε]. 

ν. Ονίᾳ. 1, ο. την) Το. | εις γεεν- 
γαν βαλειν Τ) 

6. πωλουνται Ἑ. 69. | πωλειται σς. Α. 

ΜΗ, τα]. ΟΥἱᾳ.1. 9969, |{ασσαρ. δυο] 
ασσαριον 9ΥΥ.ΟΝΕ.) 

7. της κεφαλης ὑμων πασαι Πριθµηνται 

Ο)ᾳ. 1.9065. | ὕμων πασαι της κεφα- 
λης Πριθµημεναι εισιν Ὦ. (Αν) 

-- μη] Ταάά.ουν σ. ΑΡΩ. τε]. Υμὶρ. 

σ-ε/. ἈγανιΟτι,Ρκί,δς Ησ]. Απ. «1, 

Ογίᾳ. 1. (να, Μαέ, κ. 51.) |. οπι, ΒΗ,, 
α.ὐ,[).1.1. Μεπιρῃ, Τ1οῦ, 

7. φοβεισθε] φοβηθητε Ὦ. Ονίᾳ.Ἱ. (-βη- 

σθε ΧΙ.) 

--πολλων] αάά. γαρ Ὁ. (Βυτ.Ονε.) .- 

(Έή1:) | οσα, Ογίᾳ. 1. 

--- διαφερετε] αάά. ὑμεις Ὦ. 98. 69. ΕΝ. 
Μ. Ὑι]ρ.α. (α.)ε. ιπ. (νὰ. Μας. 

κ, 51.) | Οοπίτα, ΔΒΩἨ. το]. Απι. ὅ.ο. 

σι, το]. ΟΡἱᾳ. 1. 
8. δε] οπι, α.ὐ. Τμου. «3. 

γα]ς. ο.αι/.) 

--ὑμιν] πάά, ὅτι Ὦ. | Οοπία, 6ο, 695. 

ΟΥίᾳ. 1. 

-αν Ονίφ.Ι. | εαν Ἑ. Οἱ. 695. 
---ὁμολογησῃ Β:Μαἴ,ΟΤι τα]. Οἶεπι. 590. 

Ονἰᾳ. 1. 9968. |. -σει ΑΒΊΜαΙ ΡΗΔΕ. 
(νά. Μαϊ. κ. 99.) 

--ὁμολογησει Οἶομ. ΟΥΙΦ.Ἱ. | -σῃ 69. Ἡ 

αΗΜΥΛ. 

--εν αυτῳ «Απιι 40. Οἶσπι, Οτίᾳ. 1, 
(ἑαυτον 69.) | οπι. εν Πίο. Ψπ]ς.Οι. 
α.διο,οι. (1ρτ. 188. [του θεου] 5απς- 

ας Ἀγνιονί, 
9. οπι. ΥΟΥ, 6. 9Υ1.Ρδί.ΜΣ. 
---αρνήησαµενος ΟΥγίΦ.Ἱ. | απαρνησ. 69. | 

(τον δε αρνήσαµενον εἰ 1π0οκ απαρνη- 

(Οοπία, 

σοµαι αυτον (Οἱοπι, 95.) 

4, απὶᾶ Γαοίαηε 6ἵ. | 6. νοποιὲ ἀἱρομαίο 67. 
| 7. ῬΡ]ατῖς οβίί8 νο» Οἱ. | 8. Εαθνῖς παθ 6ἵ. | οοιι- 
Πιουίσαν ]άπι 6, 



ΧΠ. 17. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἀρνησάμενός µε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθή- 
Ὁγ καὶ πᾶς 

ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν. τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσε- 

ται αὐτῷ' τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημή- 

τν ΄ ὅταν δὲ ἡ εἰσφέρωσιν΄ 

τὰς -συναγοιμα καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
ἐξουσίας, μὴ | µεριμνήσητε΄ πῶς [ὴ τί] ἀπολογή- 

ᾗ τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει 

Τα]ρ. α. ὐ. ο, 
μπι ς 5Η, . 
απΙρΗ[ΤΠΕΡ.Ίρμζ 3 ὧν ἀγγέ ῶ ῦ πι, ει, ρμ αασαὸ ενωπιον των αγγέλων του θεοῦ. 

Σ ΜαΙέ.12:30. 
Μαν. 9190. 

ρµη σαντι οὐ Ξ ιο ο ὃ ουκ ἀφεθήσεται 
Μαν, 18111. ὑμᾶς ἐπὶ 

1]. φέρωσιν 
--' μεριμνᾶτε 

-- 010, ἢ τί σησθε ἢ τί εἴπητε" 

ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ώρα ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

ΜΒ’ ϱρμθ 
τι 

19. ἐκ τ. ὀχ. αὐτ. 

89 15 Εΐπεν δέ τι; αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδά- 

σκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφφ μου μερίσασθαι μετ ἐμοῦ τὴν 

απ απίςοπι ποραγοΓῖέ ππο ϱ0- 
ΥΠ ἨοπΙπίρας, ἀσποραβίμιν 
οογαη αηρε]ῖς ἀᾳαῖ. 1ὁ 41,3.) Τί 
οπηπῖς απὶ ἀῑσῖς γουραπαι 1π Π- 
ατα Ποπηϊπϊς, τοπ τοι 11: 
οἱ απέοτη απαὶ ἵπ ερ]τ]έππα β4Πο- 
ἑππα Ὀ]αςρμοτηπνοχ]ς ΠΟΠ. Τ6- 
πηθίείαν. αἱ 019,3) Οππη απίσπι 
Ιπάπορηπί νο ἵπ ΒΥΠαΡΟΡΗς εἴ 
αἆ ππαρϊείχαίις εἴ Ῥοϊοβίαίθς, 
πο]ῖίο 5ο]]1οΙμῖ ο55ο απα][ίαι απῖ 
απῖά τεεροπάἀραίῖς απ! αι]ά ᾱἷ- 
οαΐς: 5 αρί]έας οΡΙπα βαποίς 
ἀοσσΡῖέ Υος 1π Ίρσα ποῖα απο 
οροτίσαξ 4ἴσογο, 

10 19) 10) ΑΕ απίοπα απ]άαπα 
οἱ 4ος έπτθα, Μαρϊδίον, ἀῑς βα- 
 πποο πι ἀῑνιάαῦ πιοση 
Ἡογοθιίαίοπι. 1 Αί 1]ο ἀῑκίε 
αἵ, Ἠοπιο, αις πιο οοηδ µας 
Ἰπάϊσεπι απί ἀἰνίδοτεπι εαργα 
νοβῦ !5 Ῥϊκίταιο αἲ 11105, Υ- 
ἀοίαο εἰ οπγείε αὉ οπιπὶ ανατῖ- 
μα: απία πο ἵπ αὐιπάση[ία 
οσα παπα γἱία οἷις οδί εκ Πΐ5 
ᾳπαο Ῥοβείά οί. 

κληρονοµίαν. ό δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἀνθρωπε, τίς µε 

ὅπ κατέστησεν ἵ κριτὴν΄ ῆ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; ; "Ἐἶπεν 

δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁράτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ Ἱ πά- 
σης’ πλεονεξία, ὅ ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ 

τε ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων | ̓ αὐτῷ» Ἱ 
Μς’ ο Εΐπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων, 

᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα: 

διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω 

15 Ῥ]κ]έ απίοπη απ] ιαάἴπεπα 
αᾱ Ί]]ος ἀϊσοπς, Ποπιϊπῖς οπ]δ- 
ἆαπι ἁῑν]ς αΏεγες [αοία5 αρας 
αὐΠέ: 17 εἰ οοσ]ίαΡαί Ιπίτα 5ο 
ἀἴσσῃς, Οι] {ποίαπι, αποά ΠΟΠ 

ή Ν 
και 

ὃ. ενωπιον τ. ανθρ. 

χα]. ΟΥἰᾳ. 1, 9963, | εµπροσθεν τ. ανθρ. 
ΑΡΩΝΚ. (νίᾷ. Μαϊ, κ. 95,) 

---απαρνηθησεται Ογίᾳ. Ἱ. Τεν. αν. 

Μΐατο, ἵν. 28. | αρνηθησεται Ὦ. | απαρ- 

νησωμαι καγω αυτον Χ. ὁ. (νι. Μαιἰ.) 

(καγω αυτον αρνησοµαι Οἱ. ΠΠ. 5450. 
γιά, Οἴσπ. βαρτα.) 

---ενωπιον 90. Ογίφ.Ἱ. | ενπροσθεν ὮὉ. 
επι, (ντᾶ. Μαέ.) 

---των αγγ. τ. θεου] Ῥαΐχθ πιεο απῖ ος ἵπ 

οαε]ῖς ὁὐ. (νιά. Μας.) 

10. ὁς] αάά. αν Ὦ. 
-- τῷ δε εις το ἅγιον πνευμα] εις δε το 

πν. το ἁγιον Ὦ. (νιᾶ. Ματ. ΠΠ, 99.) | 
τῳ δε εις το πν. τα ἁγ. 69. (α44. ἔππο 

ο. 203.) Ίτῳ δε] καιὸ Λ. |άγιον] 

οπι. Κ. 

--- βλασφημησαντι α.(0.) «Πιο. 950. 

(άῑκονῖε σιε,[).1.) | οπι. Ὦ. (ποπ 69.) 

--- αφεθησεται] αάά. αὐτῳ ουτε εν τῳ 

αιωνι τουτῳ, ουτε εν τῷ µελλοντι Ὦ. 

ο-6. «δι. (οί. 990.) νά. ΜαΙΕ, | 
αά, αυτῳ αλ. α.ὐ[)μ. Άγαν.Οτίιδς 

Ἔει. Τετί, αν. Μας, ἵν. 98. (νᾶ. Μαί{.) 

που Παροπί Ὑπ]ς. {. Ἀντ.Ηε]. τε]. 

11. εισφερωσιν ΒΙ.Χ. 1. 88. Υαἱς. εί 

(ρενάποσπί ο.) | προσφερωσιν σ. Α 

8. τε]. α. (-ρουσιν 3 Λ.) | φερωσιν 
Ῥ. (6) Οἶσπ. ὅ95. Οτίφ. 1. 9958. 

ΒΗΤΙΧΔ. 1. 93, 69. | 11. επι ΑΒΩ. τα]. Ογίᾳ. 1. | εις ΗΝ. 1. 

69. Οἶσπ. 695. 
--- µεριμνήσητε Β.Βίο.ΜαΙ.ΩΒΤΧ. 1. 98. 

6ϱ. Οἱ. 1. (νιὰ. Μαϊ. κ. 19.) | µεριμνη- 
σατε Β. Β:ἱψ.Βε]. | ἔμεριμνατε 5. ΑΔ. 

γε]. | προµεριµνατε Ὦ . 6ἶεπι, 595. 

--η τι 1ο. ΑΒΟΗ. το]. Υπὶς. /Γ(0”.) 

γτ.Ηε]. τε]. (νἷά. Μαϊδ,) | οτι. Ὦ. α.δ. 

ο.6ιβ ει]. Ἀσιτ.Οί.δεῬεί. «200. Οἶοι. 

Ορίφ. 1. : 
19, διδαξει Οἶεπι. Οτἰᾳ.ῖ. | -ἕη ΔΙ. 

-- εν αυτῃ τῃ ὡρᾳ Οἶεπι. Τετ. αν. Ματο. 
1γ.98. | οπι. 58. ΟΥίᾳ. 1. [28 01.] 

18. αυτφ] απ «οδατη σι. | οπι. ὁ,[]- | Ροξέ 
εκ του οχλου Β.Β{]/.Μαἰ.Ω1.. 95. Ἑ. | 
απίο ΑΏΗΧ. το]. Απιι Ἀγτ.Ησ]. ΝΤεπαρῃ. 

Τ1οῦ, Αππι. | απίο τις Ὑα]ρ. Οἱ. α.σιει]. 

Ὀγτν. ΟΣέ.δεἛῬδί. «911. 

--- ειπε] ειπον Ὦ. 
---την κληρον.] ΡΤαεπι. (ογγαπη οἱ Θτ.Οτί. 

14, ὁ δε] αάά. Τησους Ἡ. 

--- ανθρωπε] Ο1η. 69. 
--κριτην ΒΕΠ, 1. 88. 690. ΤΠεΡ.(γ. 

«ὤΡ11.) Το. πάν. Μανο, ἵν. 928. | 1δι- 

καστην σ. ΑΟΩΠ. το]. Άτπ, (νά, 

Ἐχος. Ἡ, 14. Δοί, νΠ. 27, 55.) 

--- η µεριστην ΑΒΩΒΙ.. 1. 9δεἱο. Υπἱς. 

ὐ.οιπι. Ἀγνγ.Ε5ἱ,δΗς]. τε]. { οι. Τ. 

α(πενῖὰ.).ο. Ἀγτ.ουι. Τετί. αἀγ. Ματς, 

Ίν. 28. | η δικαστην 69. 

Γ 16.προς αυτους] αἲ ἑπρας Ἀγτοτί, απ 

ἀϊβοῖιρι]ος ΒΥτ.Ε5έ. : 

--- φυλασσεσθε (ἶεπι. 578. | φυλαξασθε 
Ἠ(ποπ ). | (οπι. και φυλ. Ἀγιτεοτί.δς 

Τεί,) 

--- απο] ὑπο Β.ΒΙο.13 (Οοπίτα, αρ. αἱ, 

επι, 578.) 
---πασης ΑΒΡΩΒΤΙ/Σ. 1. 98. 69. Ἱ 

ΜΠ. Τιαιε. (αε πι.) Ἀγιν.Οτε.Ε9ἱ.δεΗς]. 

Μοπιρῃ, Τμ6ῦ. Ασπι. «401. Οἶσπι 578. 

της 5. ΔΕΕΕΞΠΡΕΥΓΑ. 

--- ἡ ζωη] οτη. ἡ 1. 

--- αυτου (Ροδί ζωη) ΑΒΩΒΤ. το]. | αυ- 

τῳ 1. Β4ΗΜΒΝΤΓ. (Βγν.Ηε].) | οπι. 

Ῥ. Ἁγιτ.Οτί,δΕΕί. 
--- εστιν] επίο ἡ ζωη Ὦ. ο. Οἱ. | οπι. 

Ἡ. | απία εν τῳ περ. Ι.. 

-- αυτῳ ΒΡΟΩΗΤ. 98. (Ε' μὶς 5. απίο Υἱἀ. 

Ἠοήπσαπι) [ντο Ῥεί.  Αππη 

Α1.] | Ταυτου 5- ΑΙ.Χ. το]. 

16. δε] ουν Χ. | πάά. και Ἱ. η. [Ῥγτς, 

Οτί,δεῬεί.] 
--- παραβολην] Ῥοδύ προς αυτους Ὦ. 

(σι) Τεῦ. 

--- ευφορησεν ΒΩΤΧ. 1ο]. | πυφορησεν 

ΑΡΙ, 58. αΚΓΑ. | ἠφόρῖσεν 6». 

17. ἑαυτφ] αυτῳ Β13. 

9. περαυίέαχ 6ἵ, | 19. απία ορογὔθαύ Υος σι | 
19. οἱ απἰᾶατα 6ἱ. | 14. ος ΠΠ 6ἷ. | ΒαΡρεχ το8 
6. | 1Τ. απῖα ποη Ἠαθεο 6 
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ΑΒΡΩΤ. 

τσ ; 
1, 88. 69. . α εακόβκκσῦν ποιησω' καθελῶ 

18. τὰ γενήµατά ! 
μου 

λά: 
ΔΝ 

δὲ αὐτῷ ὁ θεός, 

αἰτοῦσιν” ψυχήν σου ἡ 
/ 9/ 

τινι εσταις 
τπτ ΔΝ 

ϱν εἰς Θεον πλουτῶν. 
Ν ” . Ν .ν ν ε, ο μή 

θητᾶν αὐτοῦ, Δια τοῦτο Σ λέγω ὑμῖν, 

ριμνᾶτε τῇ ψυχη 

4 Ναί{. 6:05-93. ε 
95. ὑμῖν λέγω 

τί ἐνδύσησθε. 

ο / λ / 
που συνάζω τους καρπους µου; 

3 / ιό 

οἰκοδομήσω, καὶ 
Ν ΝΔ α] / 

καὶ τα ἆἀγαθά 

1] 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

μου, 

ἂν { φάγητε, 
.] 

τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 

94. οὔτε θερ. 

8 5 ας καὶ εἶπεν, Τοῦτο 
Δ 3 / Ν / 

µου τὰς ἀποθήκας καὶ µείζονας 
[3 - / 4 ΔΝ -- 

συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον' 
9 αν - - 
καὶ ἐρῶ δι ψυχῇ µου, 

Ψυχή, ἔχεις, πολλὰ ἀγαθὰ κείµενα εἰς ἔτη πολ- 
ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 

Άφρων, ταύτῃ. τῇ νυκτὶ τὴν 

ἀπὸ σοῦ:. ἃ δὲ ἠτοίμασα», 
οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ 

9ο «Ἐὖπεν δὲ πρὸς τοὺς µα- 
Δ 

μὴ µε- 
λ ο] ΄ 

µηδε τῷ σώματι 
πα γὰρ᾽  ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς 

ΧΠ. 18. 

Ἠπῦθο 41ο οοπργαροπι Γπσί5 
1ηθοβ2 181 ἀῑχΙε, Ηος {αοῖαπη: 
ἀσδίαατη Ποῦγοα ηλοα οὗ ΤΠΔΙΟΓΗ. 

/ ἴποίαπι, οὐ Ί]αο οοηςτεσβΏο 
οπαπῖα 4παθ παία 5απέ τη] οἱ 
Ῥοπα τηθα, |" οἳ ἀἴσαπι απΙπηπθ 
Ίη686, ΑΠΙΠΙΗ, Ἠαῦος πππ]ία 
Ῥοπα, Ροβίΐα Ιπ ΑΠΠΟΣ ΡΙΙΥΙΤΠΟΒ: 
χοφμίθεος, οοπ]α(ς, Ῥΐρο, 6Ριι- 
Ίανα. 3ο Ὀικίς απέθοπῃ 11 ἄθις, 
Ῥίπ]ίο, ηαο ποσο απΙππαπα ἑπατη 
τορείιης α ἴο: απαο απίοπι 
Ῥαγαδίῖ, οιῖτις ογαπὸ. 3 βίς ού 
αἱ δἱμῖ ἠιεεαιαίζαϊ εξ ΠΟΠ 658 
1Π ἄθαπῃ 41νος, 3" 150,5.) ικίϊ- 
απο « ἀἰδοῖρι]ος5 51ο, Τά6ο 
ἀϊσο γοῬῖς, ποµία εο]]]οϊά ο.5ο 
απῖπαπο απίά πιαπζποθ[ῖ5,πο(ο 
οοτροτί απῖα γοδϊαπηπϊ: “απῖ- 
118 Ρ]15 οδί παπι 65σᾳ, δἱ 60Υ- 
Ῥα5 α παπα γεδπησηέυπη. 3Οοπ- 
ἱάσγαίο 60ΣΥΟ5, απία ΠΟΠ επη]- 
παπί ηθ(ιο ππσίαπ{, αάβ5 Ποπ. 

"εἶπεν 

κατα”- 

νοήσατε τοὺς κόρακας, ὔτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 

17. συναξω] συναξαι 69. Λ. 

18. και ειπεν, Τουτο ποιησω] οπ. ΒΥΙ. 

Ον (εί οορίίαης ἀῑκί, Ἠοο Γαοῖππι 

α.) 

--- µειζονας οικοδοµήησω α.. Ονίᾳ. ΠΠ. 

9505, Ονίᾳ. Ππί. Π. 96503. 9780. Ειδ. 1η 
Ῥε, αρ. Μα. 95. |. ποιησω αυτους µειζο- 

γαος Ὦ. ο. (ππα]ογα [αοῖαιαη Ψα]σ. ῥ.ο, 

θηπιι) 

--- και συναξω εκει] κακει συναξω Ὦ. 

Ἱμαῦε. (οὐ πι.) (και συναξω.... 

µου οπι. Οτίᾳ. Π1. 9903.) 

--- τον σιτον ΤΙΝ. 1. 69. Μεπιρ]. 

πα. Ανπι. «4911. | τα γενηµατα δί. 

8. ΑΡΩΤΓΔ. 95. ΕΕαΗΜΒΕΥΤΓΛ. 
{ Ίτα γεννήµατα Εἰσ. ϱ) αρ. πια] 1 

εἷο, Ύπαο παία εαπί πμ Ὑπ]ς. ὂ,[[].. 

ἠπούας Πιοο5 α.οοπι. στν.Οτέ.Ρ5ί.δς 

Ἠσ]. | Ταἀά. µου ασ. ΑΕ. τα]. Ἰμαί8. 

Ῥυτγ.ΟΥ{.Ε8{.δςεΗσ]. χα]. | οτι. ΤΙ, 1 
Αππι, Γῷ. Π. 1].] 

-- καιτα αγαθα µου Υα]ς. 7. τα]. | οπι. 
Ῥ. α.δ.ο.οι[]-.].πι. Ἀγτ.Ονί. (κ. παντα 
τα αγ. µ. ΑΙπ..) { (τα] οπι. Τ.) 

19. ψυχη] οπι. α.ὐ.ο.αι[]. |. Οοπαα, Υμ1ς. 
6”. | εσσα Βστ.Οτί. 

αγαθα 

--- πολλα απίο αγαθα] οπι, Ονίᾳ. Π. 

{6γ. 

-- κειµενα....πιε ΑΡΩ. τε]. Ὑπ]ς. Γσ-. 

γν. Οἶσπ. 687.246. Οτίφ. ΠΠ. 9803 δἱ9. 

Ογίᾳ. πι. 1. 9659, 9780, | οπι. Ὦ. α.δ.ο, 
ου. | ἵπ ΠΠΟΡ ἨπΗ]{οβ ἐμ, αρι]ατο ἴῃ 
ΑΠΠΟΒ πηπ]έος {. 

--- ευφραινου] Ῥταεπι. και 69. Ἀγτ.οτί, 

Άνπα, «3041. ΟΥίφ. 1πι. 1, δἱ, |. Οοπίτα, 
έµεπι. Ονίᾳ. ΠΠ. 
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90, ὁ θεος ΒΡΩ. τε]. (617. 910.941.) | 

οπη, ὁ Τ. | ὁ κυριος ΑΔ. 61. 528. 
-- αφρων δἱ. 9. Πίσ. 1654. ΑΡ». ΒΙΙγ. 

Λο]. ΡΩ ΤΙ ΧΔΕΕΞΗ ΒΛ. (Ματς 95. 
1) |. αφρον «Πα. 1658. Ὦ.Λήαἱ. 1. 69. 

ΚΜΌΥΕΓ. ἶεπι. 687. 578. Οτίᾳ. ΠΠ. 

9991, 980), 9976, 1ν. 9944, 9985, 

--- ταυτῃ] ταυτα ΔΝ. 

-- την ψυχην σου ΑΡΩΤ. τα]. (Πμαίέ,) 

Ἀγτν,Ονί,Ρεί,δς Ἠε]. Αιπιι Οἶσα. 597. 

Ονίᾳ. ΠΠ. 9975. ἵν. 2983. ΟΥίᾳ. ἴπι. Τν. 
4184, Τεγί. αἄν. Ματο, ἵν. 28. | Ροβί 

απαιτουσιν Ὦ. οἳ. ἩΜεπρῃ, Τμευ. 

«ί1. γε, 905. (Οἶσπι, στ8.) ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 

9991, 9300, Ἱν. 9943, (1). 910. 941. 
998, | Ῥοδύ απο σου 69. ΟΥί. Ίπί. Π. 
9760, 

-- αιτουσιν ΒΡΩ 11:ΤΙ.. 959. Τμοῦ. πί νι. 

/ ἅαπαιτουσιν 5. ΑΓ). τε]. Οἶεπι.δίς. 
ΟΥίᾳ. ΠΠ. δἱς. ἵν. δἱ9. 

-- δε πι. 1]. Οἶσπ. 97. Ονίᾳ. Π1. δίς. | 
ουν Ὦ. ο.ο. (17. 1η. 

---τινι [].. Οἶοπι. 5897. Ονίᾳ. 1. δἱ9, | 

τινος Τ). Τωαίί. (οί πι,) ἴγεπ. Οἶεπι. 246. 

6ρ). 
91. ΟΠΠ. Υογ. Ὦ. α.δ. (Οοπίσα, το]. πι.) 

--- οὕτως ὁ θησ.] οὗτος εθησαυριζον 69. 

--- ἑαυτῷ ΑΩΤ. τε], | εν αυτῳ Τι. | εν 
ἑαυτῳ ἘΓ. | αυτῳ Ἑ. 

-- αᾱ Ππ.] αἀᾶ. ταυτα λεγων εφωνει, Ὁ 

εχων ωτα ακουειν ακουέετω 69. Ἐπιφ. 

Έτιφ (απις.)ΗΠὉ Ὑπις.ΓΛ. 39ηι,. α. 

99.τους] αυτους Τ. 

--- αυτου] ΟΙΠ. Ὦ. ο.ο. 

-- λεγω απίο ὑμιν ΒΡΙΧ. 69. γπ]ς. 
δἱ. ντο Μοπιρῃ, Παρ. «3Η. 

(μα. Μα, ν. 95.) | Τροδί σ. ΔΩΤ. 

το], α.ὐ.ο.ε. Ἀγττ.βί,δςΗσ], Αππιι ΠΠ. 

Έ.] 
99, ψυχῃ] Τα44. ὑμων 5. ΤΧ. τε]. Ψπ]ς. 

Οἱ. α.ο. Ἁγιν.Ονί,δεΏεί. ΜεπαρἩ. ΤΙΜΟΡ. 
211. Οἶοπι. 981. 579. (νά. Μαϊ.) | 

οι. ΑΒΡΩΙ. 1. «Απ. Ό.οιῇς 

Βγτ,Ηςο]. Αππι, 

--- απῖὰ εἀειῖς οἱ αιῖᾶ Ῥΐμοιίς «91. 

-- σωµατι] αἂᾶ. ὑμων ὮΤ. 58. 69. α. 

ΒΥΥ.Ρ»ί. Μαπιρη. Ίπευ, «1. Οἶεπι, 

991. (νά. Μαι) | οπ. ΑΡΩ. 

γαρ. ὐ.ο-ειῖ. Ἀνττ.Οτίδε Ἠσ]. Ανπι. 

6ἶεπι. ὅτ9. 
98. ἡ γαρ ΒΡΙΙΣ. 1. 98. 60. ΜΡΥ ΤΙ. 

ὄιοιο. γιν.ΟΥί.δε Ῥ5ἱ.δς Ης].Ἔ Μεπιρῃ. 

Άππι, «Απ. Οἶοπι 98Ι. 579. | Ἐοπι. 
γαρ 5. ΑΩΤΗ τε]. Υι]ρ. α.ιῇ. νι. 

Ἠο].ἰκέ. | ὁτιἡ Τ. Τε. | ουχι ἡ ᾖ. 

ΒΥτ.Πο].ΜΡ.πης. Γη. Ἐ.] 

--- πλειον] -ων Οἶεπι(ρῖ5.) | πλεον Ὁ. 

--- της τροφης] της τρυφης Ἑ. | του σω- 

ματος Έε 

--- το] του ΑΝ. 

94. τους κορακας ἴωπι 981. Ες. ἵπ Ταιο, 

177 ἀἰφετίε. ΊΤετί. αν. Ματο, ἵν. 99. | 

τα πετεινα του ουρανου Ὦ. εἰ. (νιᾶ. 

Μαΐέ, νι. 96.) |. (ποια]α 7. νο]αστος 

77.) 

-- ου ΑΒΤΧ. τε]. Οἶεπ. 9951. 

ΩΤή1. ο. 

--- σπειρουσιν] -ρωσιν Λ. 

| ουτε Ὦ 

202. απἰτηφθ νοβίναθ ΟἸ. | απὶᾶ Ἱπάπαπαϊπί 6ἷ. 
25. οογριαβ Ρ]ά8 ατιαπ 1. | 24. οοΏοΒ «πι. 



ΙΤ. ο). 
Τα]ᾳ. α. 0. ο. 
ΒΥχτ.6ΕΡ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

Άπτπι, 41. 

90. ἐπὶτὴν ἡλ. αὐτ. 
προσθ. 

--- ΟΙ. ἕνα 

97. [αὐξάνει] 

ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ. 
ο 3, ο) Δ 

θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, 
ε Ν / / - « - 

καὶ ὁ θεὺὸς τρέφει αὐτούς πὀσῳ μᾶλλον ὑμεῖς 
- Ξ οὗ Ν ο κα 

διαφέρετε τῶν πετεινῶν Ὅτί δὲ ἐξ ὑμῶν µερι- 
ΔΝ ᾳ ο - 

μνῶν δύναται προσ ἐπὶ τὴν ἠλικίαν αὐτοῦ πῆ- 
9ῷ τρ / / 

χυν. [ἕνα |; εἰ οὖν  οὐδὲ' ἐλάχιστον δύνασθε, τί 
αν - στ / ν 

περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ 
/ .. . ’ .) [ὴ .) Ν / / 

κρίνα, πῶς αὐξάνει. οὐ κοπιᾷ οὐδε νήθει" λέγω δὲ  Ἰαμοταπί, ΠΟΠ ΠεΠί: 

οδί οο]]ασίαπι ποιο Ποντοιπῃ, 
οὐ ἆοιδ Ῥαδοῖί Ί]οδ:. απαπίο 
π]αρῖς νο Ῥ]ηγος οδίῖ5 1] 
Ἡ φις απίοπαι νοδίπι οορῖ- 
{απάο Ῥοΐεςί απἀϊσσγο πιά βἰαίι- 
ταπΙ 5παπαῃ οπυίαπα ππαπα Ὁ 
35 Βἱ ο1ρο ποφιιο ᾳιιος παϊπΙπιαπα. 
οδί Ῥοίθσίῖς, απίά ἆο οαίοῖς 
5ο]]]οΙ οδς ᾖᾗ Οοπειάσναία 
λα, απιοπποᾶο ογοβοἩπ{: ποτ 

ἀῑσο απι- 
ἴοπι γοβῖδ, ποσο ΒΠΙΟΠΙΟΠ ἵπ 

ὄντα σηµέρον σήμερον ἐν 
/ Ν ο 

Θαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως 
.ν ) 

ὑμᾶς, ὀλιγοπιστοι; 

ὑμῖν, οὐδὲ Ῥολομὼν ἐν πάση τῇ ἳ ἵ δόξῃ αὐτοῦ 

περιεβάλετο ος ἓν τούτων. 

Φ0 ν ε - 4 
και Όυμεις µη 

/ τς Ν/ / / ΔΝ λ / 

φαάγητε ) καὶ τί πίητε, καὶ μή µετεωρίζεσθε. 
λ / ον 3/, .ν / 

τα γαρ πάντα τὰ έθνη τοῦ κὀσµου 
ς . Ντε Ν α ο/ / / 

ὑμῶν δὲ ὁ πατηρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τουτων. 

94.0υδε ΑΕΧ. τα]. «Οἶοπι. 981. (νᾶ. 

Μαί() Ἰ ουτε ΏΩΤ/Τ.. | ουγε Τε. | 
ου Μ. [Π, 98.] 

--- ταµειον] ταµιειον 1. 98. 69. ἘΜΟ. 

6ο, 951. (ουτε ταµειον ουτε 1.) 
--- και ὁ] ὁ δε 69. 

--- τρέφει] -ϕη Ἱς. 

--- αυτους Οἶσπ. 981. | αυτα Ὦ. 09. 

--- ποσῳ μαλλον Νας. ὁ,ς τε]. (1. α.) | 

ουχι Ὦ. ο.ο,{)-ῖ. |. οπι. Τμοβ. (παὓεί δε 
Ῥο5έ ὑμεις) ουχ ϐἶεπι. 951. 

-- των πετεινων] 1115 Ὑπ]ο. Θγτ.Οί, 

95. αὐ ΠπΙ[.] απὶς επῖπα ΒΥΣ.ΟΥή. 

--- µεριμνων ΑΒΩΤ. τα]. Εις, ἵπ Ἰμπο, 
177. | οιη. Ὦ. 

---προσθειναι (-θην- Χ.59.ΡΗΓΛ.) | ρο5ε 

ἡλις. αυτου Β. | Οοπία, ΑΡΩΤΤ.. τα]. 
Εις, ἵπ Ἰμαο, (νἷά. Μαΐι, ν1. 97.) 

--- πηχυν] ηχυν 1.. 

-- ἑνα ΑΩΤΙ, τεὶ. νν. ἜἘιδ. ἵῃ Το, 

(νά, Μαι.) |. οι. Β. Ρ1ἱή. Ρίο. ΜΗαἰ.Ὦ. 
τα. Μοπαρηι. ΤΠεΝ. 

96.ει ουν... γμσ. /; Ειδ Ιῃ 

Ίμιο, 177. | και περι Των λοιπων τι 1). 

α.δ.ο, (αι) {]-.]. 
--ουν Ίις, ἵπ πιο, | οπι. Χ. 

(δε Ὀψοτ.Οτί,δεΕεί,) 

--- ουδε Β0 ΤΙ, 1. 88. | Ίουτε 5. ΑΧ. 
χε]. Ες. ἵπ Τπιο. 

97. κρινα] αάά. του αγρου Χ. α.ῦ.οιο.ῖ, 

Ῥγτιονί, (νιᾷ, Μαέ. νΙ. 28.) | Οοπίπα, 
γπ]σ. 18. Ἀγιτ.Ῥεί.δς Ηε]. Οἶεπι. 981. 

Ἔι. ἵῃ Ίμπο, 118. Τετὶ. αἂγ. Μαχο, ἵν. 
29. 

--- αυξανει Υαἱρ. δ.οιειιβ-. Βγττ.Ῥ είδε 

Ἠσ]. τε]. Έκδ, ἵπ Ίμιο. (νά. Μαι.) | 

«λοιπων 

Τ]οῦ. 

οἵη, Ὦ. α. Θγν Ον. Οἶσπι 951. (-νου- 
σιν Ἐ.) | αἀά. πεαιο Ποτοδουηί 6. 

27.ου κοπ. ουδε νηθ. ΑΒΟΩΤΙ,. τε]. {- 

Ῥγιτ,Ῥείέ.δεΗε]. Μοπιρῃ. Τμευ. τα]. | 

κο, οἳ α.ά. ουτε ὑφαινει ο.δ.[].1.[. (οπι. 

ππίο ου κοπιᾳ ο.) | ουτε νηθει ουτε 

ὑφαινει Ὦ. α. Ἁγτ.ιοτί, Οἶσπι, 981. | 
ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν Ἐ. 

-- ὑμιν] αάά. ὑτι ΔΡΤΙΝ. 1. 98. 69. Μ. 

.σοιι[]ι.. Ῥγαν ού. είδε Ἠσ]. ἜΤμευ. 

επι. 581. (νἷᾶ. Μαϊ, νΙ. 99.) | Οοπία, 

ΒΩΤ. τε]. Ὑπ]ρ. α. Μοπιρῃ. Ατπη, 
«3811. 

-- περιεβαλετο] -βαλλετο Χ. 

98. Βὶ απίοπα {ποπαπι αστογαπι απο Πο- 
ἀἱο οξί ἵπ ασιῖς οίο. Ἀγν.ΟΣί. απί νἰ- 

θείο {αοπΙπη οἵο. Ζ. Έσσο ν]ᾶσιο «39. 

-- εν αγρῳ ΑΡΩΤΙΗΤΙ. 95. ΜΌΛ. 

(εν τω” αγρῳ 5. Δ. 16. ΤΕΙΚΡΝΥ 

Ῥ. Μεπιρῃ, Τµα6ςῬ. Αππιι) ΘΥ0Υ.Ρεί.δς 

Ἠσ]. Υα]α. ὁ.οι:β. Οἶσπι. 951. [α. π.].] 

Γτου αγρου ὮΧ. 69.Γα]Η. ο. 3901. | 

του αγρου σημ. εν αγρῳ 69. | απίε 

σηµερον ο. (ὮΧ)ΔΙΟ, τα]. ο. (Βντιθτί,) 

(μου) (Ἠ1.) νιᾶ. Μαϊ, γι. 90. | 

Ἀπίο τον χορτον 1. | Ροδί σηµερον 

ΑΩΤΕΤ. 1. 55. ΚΜΌΟΌ. Υιρ. ὁ.οι]. 

(μα. Θγιτ.Ε5ί.δΗε]. Μοπαρῃ. Αππι. 

ἶσπι. 981. 

--- οντα] Ἀπίο σηµερον ΒΛ. ϱ. Μεπιρι. 

Τ]οῦ. |. Οοπία, ΑΡΩΤΧΚ. τε]. γν. 

Οἶοπ. 951. [α.] 
--- αυριον] αάᾷ. αχοςοῖς Ἀγν.Οτί, 

--- οὕτως] οὗτος 69. (οπι. Βτ.ονί,) 

--- αμϕιεζει (Β)ΡΤΤ.. (αμφιαζει Β.Β:]γ. 

Βε]. ὴ4αἱ:) | Ταμφιεννυσι 5. ΑΩΊΥ:Χ. 

9} εἰ δὲ τὸν χόρτον 
ΙΓ ἀγρῷ ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον 

δα / / / α 

ἀμφιέζει. πὀσῳ μᾶλλον 
ζητεῖτε τί 

ω ιά 
Εἐπιζητοῦσιν": 

. 3 
πλὴν 

οπιπί ρ]οτία δια. γοδσβαίι 
5ἰομέ παπα οκ Ιπήςδ, 3 οἱ απι- 
ἴσπι Τποππα, αιιοά Ἰοᾶῖο 1π 
Ά5γο οί οἱ ουας ἵπ ο μαπαπα 
πε], ἀαιις δἷο γοδεέ, απαπίο 
πιαρῖς νο», ραδί]αο ΠάοΙ, 5 Εί 
νο5 πο]ίο 4παοχοτο, απ] πιαή- 
ἀπσειῖς απ αιά Ῥιναίς, οἱ 
πο]ίο ἵπ εαβ]παο {ο]]1: 59 Ἠπος 
οπ]πα οπ]πία σοηῖος ΤΠΙΙΠ(1 41ᾳ6- 
χαΠ{, Ῥαΐ6ν απιίθΠα γδρίεγ 5οῖί 

αποπίαπ Βὶ5 Ιπάϊροιῖς. 3 Ὑο- 

Ὀταῦ- 

χ6]. Οἶεπι. 981. 

[.Έ11.] 
99. αὖ Ἰπί, πο ο1σο ΒΥΤ.ΟΤί. 

--- φαγητε] Φαγησθε 69. 

--- και τι Β0Τ1,. 99. ε. Άγιον. ΟΥδεΡεί. 

Μαππρη,βοΙν. | Τη τι σ. ΑΡΧ. τα]. 

(μα) Ἀγτ.ΗΠο]. Μορ. Ἡ. μου. 

(αἱσι) Αππάι Ηι, επι. 991.999. (νἷᾶ. 

Μαίΐ, νΙ. 95, 91.) 
-- πιητε] πιετε Ἡ. 

--- και µη µετεωριζεσθε] οἱ αποπιοᾷο 

ορεγ]επαϊπί οἱ οεσοπρα ος ΙΠ 5 

Βγγ.Οχί, 

80.ταυτα γαρ παντα] παντα γαρ ταυτα 

Ἱ. 

-- του κοσμου] Ροβὲ επιζητ. Τ. | Οοπία, 
Τετί. άν. Ματο. ἵν. 29. 

--- επιζητουσιν ΒΤΙ,Χ. 88. 69. | Τεπι- 

ἕητει 5. ΑΩ. τε]. | ζητει Ὦ. 61. 

293. 

-- ὕμων δε ὁ πατηρ οιδεν Νας. ΜοπαρΗ. 
το], |. οιδεν γαρ ὁ πατηρ ὑμων Ὦ. α.ῦ. 
σε) Ι.. (Τπευ.). «θι. επι. (959.) 

579. γι. Μαΐή. γ]. 59. (ξοῖέ απίοτη Ῥαίΐος 

Τεγί. αἀν. Ματς, 1ν. 99.) 

-- τουτων] αάά. ἁπαντων Χ. 69. α.ὖ,[. 

Άγπι. «11. Οἶσπ. 679. (νίᾶ, Μαι.) | 

ΟΌοπια, Υπ]ς. ο.α. τε]. (5. Του.) 

81. πλην ζητειτε] ζητειτε δε Ὦ. α. (γιά. - 

Μαϊ. νΙ. 99.) | αάά. πρωτον 69. Υα]ρ. 

σ. Αππιιῦεο, | Οοπαα, Οσα, 959. 

Τ'ο1. αἲν. Ματο, ἵν. 99. 

(νίᾶ. Μαιέ, γΙ. 90:) 

(οπι. ὑμεις) 

4. Ῥ]ατίς ϱἸ. | 27. πεααθ πεπί 6. (πειπό 
ΑπιιἙ) | 38. εδ ἵπ αρτο 6. 



ΑΒΡΠ[ΡΙ(ΦΙΒΙΤ. 
1ΧΔ, 
1, 98. 69. 

ΕΙΕΤΙΗΚΝΜΡΟΥΠ 
Λ ρνα 

{ 

ρνβ 
ν Μαίί, 6: 10-51. β 

ϱ2Υ 
5 

ά πι 

θήσεται υμίν. 

95 Ὦ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ὅ ο Ν / 4 2 αν Ν - { 

ητεῖτε την βασιλείαν ' αὐτοῦ καὶ ταῦτα 'προστε- 

91 Ὁ" Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποί νιον ῦτι εὐδόκη- 4 ρ 5 

σεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 
/ ΔΝ νο Α - / 

πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ ὃυτε ἐλεημο- 
΄ ’ ε - τη η΄ “ Ν / 

συνην' ποιήσατε εαυτοῖς ' βαλλάντια μή παλαιου- 
Α -. -ν σ 

μενα. θησαυρον ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου 

κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρευ’ 
ὃ Ῥ 

ἔσται. 

καὶ οἱ λύχνοι καιόµενου, . 

97. ὁ κύρ. ἐλθ. ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας: 

γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν 

κ ρα: Ἔστωσαν ὑμῶν. αἱ ὀσφύες περιεζωσµέναι 

καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις 
προσδεχοµένοι τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε Σ ἀναλύσῃ 
ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως 

πο ἀνοίξωσιν αὐτῷ. ' µακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς 

ἁμὴν λέγω τας: 

ΧΠ. 92. 

γΙΠ αππεη αιαθτ]ίο τοσππι 
ἀαῖ, αἱ Ἴασς οιππῖα αἀΙοιεηίγ 
γοβ!ς. 

95 (1510 10.) ομίο πιστα, Ῥι- 
φ]]πς στοκ: απία οοπιρ]ασιι]έ 
αγ] γαβίγο ἆατο γοβῖςτ8ρηιτῃ. 

39 53,5.) Ὑοπαϊίο ᾳπάπθ Ροβῖ- 
ἀομς οἱ ἀαΐο 6ΙοΡΠΙΟΡΥΠΗΤΗ: 
55, 5.) Γποῖίο νοβῖς βασσπ]ο5 αιιῖ 
ποἩ γείαγαδοιπί, {Ποδαπταπι 
ηοπ ἀοβοείοπίοπι ἴπ οπε]ῖδ, 4πο 
ΓΣ πο αρρτορίαί πθφιιο ἶποα 
οονναπηρίς. ὃν ὉΡι οπῖπι {]ῃθ- 
5αγας γορβίογ οί, 1ΡΙ οὐ οος 
γοδίγατη ογ]6, 

4 ο 

οπου 

35 (15110.) ΙΠΕ ατα γορίτῖ 
ῬγασσϊποΙ οἱ Ίποσιηαο αγάθπίοΡ, 
ὃ5 66 νο βἰπιῖ]ες Ποπήπίρας οχ- 

”. Ῥεοίαπίίθις ἀοπιίπαπ 5ΠΠΠη, 
απαπᾶο τεγοτίπέις α- παρ], 
ας οππι νοπογέ εί Ῥα]σαγογίς 
οοπ/οβίΐπι αρεγ]απί εἴ. ὅ7 (155, 5.) 
Ἔου1 εοτνῖ 1111, 4108 ΟΠ] ΥθΠΘ- 
ης ἀοπήπας Ιπνοποπί γἰσι]απ- 

8ΠΊΟΠ ἀἶσο γορῖς αποά 

8]. αυτου ΒΡΧ(Τ.Τ. α.ο. Μεπιρῃ. ΤΗΟΝ. 

«δίΠ. |. του θεου σἕ. ΑΡΤΩΤ. τε]. 

γΥπ]ς. ύ.οβΙο η. γτν.ΟΥ.δς Ῥει.ὰς 

Ἠσε]. Ὕοπι. 955. Τεν. (νἱᾶ. Μαΐέ, νΙ. 

98.) Ἰαάά. οἱ Ἱαςήίαπα εἶας Ὑπ]ς, Οἱ, 

ΆιπιἼεο, 4841. | Οοπίμα, «πι. τε]. 
---ταυτα] αυτα Δ. | 4ᾷ4ᾷ. Τπαντα ς. 

ΑΡΤΧ. 1. 35. 69. τε]. Ψπὶρ. ὐ.οῇ: 

οἱ 5. Άγντ.Εεί,δΗ ΜαιηρΗ. Αππη, 

ΜΑ, ἆδμ. (νι. Μαέ.) | οι, ΒΩΤ 

ΤΔΕΗΒΥΛ. α.ο. Βγτγ.Ονί, ὃς Ἠσ].ἐκι. 
Τ]ιεῦ. Αππη,οᾶ. Τειι. 

55. ευδοκησεν] ΡΥΛΕΠΙ. εν αυτῳ Ὦ. | Όοι- 

μα, νά, Οἶσπ. 955. |. (ηυδοκ. Γ. | 

Οοπίσα, 16.) 

-- ὑμων] ἡμων [α.] 
--- ὑμιν] ἡμιν [α.] 

95. ἑαυτοις] αυτοις Δ. 

--- βαλλαντια ΛΡΊΓΡΩΤΧΔ, 1. 958, 69. 
ΣΚΌΝΥ. (6ο. 5τ8.) | Τβαλαντια ς.. 

Ῥ. Λ1α1, 1, 16]. 

--- ανεκλειπτον] ανεγλιπτον Ὦ. 

πον 1». 

--- διαφθειρει] διαφθερει ὮΏ(αγ.Δ. | δια- 
Φθειρη [α]λ. 

94. ὑμων )ἱ5] ἡμων Γα.] (ἐπΘνωεν παπι 
αι[,) 

-- και ἡ καρδια ὑμων εσται Υα]ς. (οι) 

ἴὔνπι Ἀγττ.Οχε.δΗοΙ. το]. |. εσται (εται 

8ογ.3) και ἡ καρδια ὑμων (ἡμωνἍ) Ὁ. 

α.ὐ.(ει)/. Ἀγτ.Ε5ί. (νὰ, Μαΐε, ν, 91.) | 

(ἡ καρ.] οπῃ. ἡ ΓΔ.) 

--- εσται] εστιν ΤιΛ. 

Ἀδ. εστωσαν ἼΊγεπ. 978. 289. 

9039 

αζᾷ. του Υ. 

ανεκλι- 

επι, 918. 

Ογἱᾳ. . 816ἱ. 

| εστω Ὦ. 

96, ὑμων αἱ οσφυες ΒΕΙ,. χε]. Οἶσπι 918. 

(άμων [α.] οσφυαι Τ.) | αἱ οσφυες 

ὑμων ΑΩΤΙ.. Τα, τοι. Οτίᾳ. Ἡ, 

(ρ». |. μων ἡ οσφυς Ὦ. (Οοπίνα, 

Ονίς. Ιπέ. Π1. 87Τ0. 9785.) 

σσ, 

(«/ργ. 905.966. 999. 907. 

--- περιεζωσµεναι 1. 

617. | -μενη Ὦ. 

--- λυχνοι] λυχλοι Ὦ. | αάά, οἱ Τι. | αἀᾶ. 
1 πηαπῖρας γορῖς Ὑπ]ς. (Οἱ, ο. (1. 

905. (νἱά. Ἠκος. κΙῑ. 11.) 

96. ὑμεις] ἥμεις [α.] 

--- προσδεχοµενοις] -μενοι Λ. 

-- ἑαυτων ΑΒΡΩΤ. το]. Ο)ἱᾳ.Ιπ0α1,αρ. 

Οναπι. π ]οο, (ρ. 104.) | αυτων Ὦ. 1. 58. 
09, Οἶοπι. 518. ΟγΙᾳ. Π. εί. ν. (ρ. 99.) 

--- αναλυσῃ ΑΡΒ.Μαι ὮΕ ΤΓΩΤΤΙΔ. 98. 

ΡΗΜΡΟΌΥ. Οἶσπ. 918. εί. | Ίανα- 
λυσει 5. ῬΚητί. Κ. το]. 

--- γαμων] αᾶά. αυτων 1. (Οἶτα, 11οί1.) 

--- κρουσαντος] αἀά. αυτου Δ. (Οοπίτα, 

Ο21ᾳ. αρ. Οταπ1:) |. ελθοντι και κρου- 
σαντι αυτῳ εί. 

--- ευθεως εί], |. οτι. ΤΠ6ῦ, 1γοπ. 289. 

64/Ρ2.305. 966. 905. 807. 
-- ανοιξωσιν (ἶοπι, 

19) 

--- αυτῳ] αυτον Τ. (οπι. {6(1.) 

97, οἱ δουλοι] οἵη, οἱ Δ. 

-- ελθων] Ροβί ὁ κυριος ΟΩ1.. 355. |. Οοή- 
μα, ΔΒΡΡΊΤ. το]. νν. Ἴγοπ. 285. Οἶοι. 

918. Εο, ἵῃ Τις, 180, (Ἠρ). (νά. γον, 

45.) 

Ονᾳ. Ἡ, 

ΛΤΕΙΠ, |. ανυξουσιν 

937. εὑρησει Ες. ἵπ Ἰωπο. 179, 180. | εὗρῃ 
Ὦ. Ἰμαίε, αἲ γ]ᾶ, Οἶσπι. 

98. καν εν τῷ δευτερᾳ καν (και Τ ος.) εν 

τῇ τριτῃ φυλακῃ ελθῃ και εὑρῃ οὗτ. ΒΤ 

1ιΝ. 58. (Τμοῦ.) (Αππι.) ἆδῆι, (κάν τῃ 

ὄευτερᾳ κἄν τ] τριτῃ Φυλακμ µακαριοι 

εστε 4εἰ]. ν. ϱ. 95.) | και εαν ελθῃ τῃ 

ἑσπερινῃ Φυλακῃ και εὑρῃησει οὗτως 
ποιησει' και εαν εν τ ὃευτερᾳ και τ 
τριτῃ Ὦ. (αι) | και εαν ελθη τῃ ἐσπε- 

ρινµ φυλακῃ.και εὑρῃ οὗτως ποιουντας 
µακαριοι εισι, 
και δικονησει αυτοις, και εν τῇ δευτερᾳ 

ὅτι ανακλινει αυτους 

και εν τῇ τριτῃ Φυλακῃ ελθῃ και εὑὗρῃ 

ούτως 1. (0-1. οπι, ελθ. κ. εὗρ. οὐτ.) 
εὐ εἱ γοποπί γορροίπα (ρτῖπια, ΥΣ. 

Ον.) νὶσῖ]α οί Ἱία (ν]ρ]απίος ΘΥ2.ΟΓ6,) 

Ἰπνοποπ6, Ῥοαθϊ εαπί, αποπίαπα ]αβαρῖε 

Ί]ος ἀἰδειπιρογο (α.ά. εἰ ἰἐγαπδῖεί {.) 

οἱ πηϊπ]θἰγαδΙέ ΗΠ15. 11. (Θγτ.Οτί.) αἀα. 

οἱ 5 βοσππάα, οἱ ἰοτῆα Ῥοσ βαπύ ᾖ, 

α.ά, οἱ εἰ υὶρ]α 5οοαπάα γοὶ (ογίῖα 

γεπογ]έ οἱ Ιπγοποτίέ 1]]ο5 γἱρϊ]απίος ΥΓ. 

Ον οἱ 5ἳ γοποτῖέ γεβρενῖτπα γ]ο]]α οί 

Ἰπγοπογ]έ, 5ο Γαοἷαί αππῖα ΤΘΟΙΙΠΙΌΟΥΟ 608 

{αοῖοί, οἳ παπ]βαγ]τ, οἱ ϱἳ ἵπ 5οοιιπᾶα, 

γο] (ογίία Ὠσαίϊ οτί 1 6. Ἐϊ 8ἱ γο- 

ποπς νοβροτήπα γ]σίμα, οὐ Ἰηγοποπί 

είς, Ὀσεαί 5απί, αποπῖατα ΥοςΠΠΠΡΟΓΟ 605 

Ριοῖοί οἱ παϊπ]κιγαδῖε οἱ; ΠοΙί δοοιπάα 

91, απιπεγ]το ρτίτα ατα γορπαπα εί οὗ Ια5ΗΙαπα 
εἶας Οἱ. | 59, νεεγαδοαηί Οὔ, | 95. αγάθηζθς ἵπ 
χπαηῖρα5 νοβίτὶ5 6. 



ΧΙ. 44. 
γα]ς. (α.) ὁ ο. 
Βύ1ν. 0. Ρ. Ἡ. 
ΠΜεπιρΗ, Πες. 

Άγπι, 61, ορ 
σα. καν 

ρυς 

98, καὶ ἐὰν Γἐλθη] 
ἐν τῇ δευτέρα 
[όυλακῃ] 

εΜαί, 9: 49701. 
99, Γἐγρηγ. ἃ ἀνκαὶ) ο 

οὐκ ἂν 
--- διορυχθῆ- ρνξ 

γαι 
δΕ 
δα" 
45, εἶπεν δὲ 

πτης ἔρχεταυ 

ἔρχεται. 

-- [τὸ] σιτ. 

το 

44. ὑπαρχ. αὐτῷ 

οἱ Ἠσεί (οτία Ἴγει. 994. | Ίκαι εαν 

ελθρ εν τγῃ δευτερᾳ φΦυλακῃ και εν τῃ 

τριτῃ φΦυλακῃ ελθμ και εὑρῃ οὕτως ς. 

(Δ)()Ω. τε]. (Υα1ς.) {. Ἁντι(εί.)δε 

Ἠσ]. (Μεπιρῃ.) και εαν] και αν Τ. 

Ίεν τῃ τρ.] Ῥάοπι, εαν 3. |ελθῃ και 

εὗρμ] ελθῃ και εὗρησει ἘΔ. | και ελ- 
θων εὖὗρρ ΑΙ. | ελθειν και εὗρει Τ. 

| ούτως] αάά. [αεϊεπίες Μοαπιρῃ. Τ]ευ. 

98. οἱ ὃδουλοι ΑΡΩΤ. ται. Υπ]. ει 
Ἀγτγ, Ε5{.δΗο].. Μοππρη, Του. Αντ, 

δί1. |. οπι. ΒΡΙ,. (0.)ε./) αι. ἈγνΟνί. 

1γεµ. 

99, εγρηγορησεν αν και Ἁγιν.β5ί,δΠς]. 

Τπου.αρ. Μἠπίογ, Αππι, Όσο, (νι. ΟΡ1ᾳ. 

ΠΠ, 9994:) ν]ά. Μαϊε χχὶν. 48. | οιη. Ὀ. 

(ποπ 69.) οἱ, Ἀγτ.ονί, ΤΠοΡ, αρ.ἩΥ οἵᾶς. 

ΑππιΖοῃ, Τεν. πάν. Μανο. ἵν. 29. | 
οιη. αν Ῥ.Β6]. 

-- ουκ] Ἰαάᾶ. αν σ. Α(Ρ)ΦΤ. τε]. 
Ογίᾳ. ΠΠ. (νι. Μαϊ) |. οπι. αν ὮΡΙ, 
1, 69. ΚΑ. 

--- αφηκεν διορ. τον οικον αυτου Τετί. 
Γ.οπι. Ὦ). (πο 69.) 

-- διορυγήηναι ΔΑΡΩΤ. τε]. νία. Ονίᾳ. 

Π1, 9891, οὐ Έα. ἵῃ Τμιο, 180. |. διορυχ- 

θηναι Ὦ.. 98. (νῖᾷ. Μαμί, κχῖν. 45.) 

40. οπι. γε. 1. 

--- ὑμεις] Τα4ᾷ. ουν ο. ΑΡ. τα]. ντ, 
Ἔει.δΗσ]. | οπι. ΒΩΤΊ,, Τναις. Ἁγγ.Ουε, 
Μεπιρῃ, ΤΠοῦ. Απ, |αάά. δε Ὁ αγ. 

(11.) 
--- Ετοιμοι] ητοιμοι 69 οἷο, 
--- ὡρᾳ] αάα. αὶ Ὁ γ.Πικίο | Οοπαα, Α. 

μακάριοί εἶσιν | οἱ δοῦλοι] ἐ ἐκεῖνοι. 
σκετε ὅτι εἰ ὔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίαᾳ ὥρᾳ ὁ κλέ- 

ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ 
διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ἡ 
ἔτοιμοι, ἡ ὅτι ᾗ ὥρα οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

Ἡ Ἠϊπεν δὲ ! ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς 
ἑτὴν παραβολὴν ταύτην λέγει, ἢ καὶ πρὸς πάντα» » 

ὁ Κύριο, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ 
φρόνιµος. ὂν καταστήσει ὁ 

αν ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ [τοῦ ] διδόναι ἐν 
καιρῷ ᾿σιτοµέτριον» 
ὃν ἐλθὼν ὁ Κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 
: ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν 

9ὁ 3 αΚαὶ εἶπεν" 
Ν 3 / κ μις / 

μας ών. ο 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ 
παρελθὼνὶ διακονήσει αὐτοῖς. 

ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, 
“τοῦτο δὲ γινώ- 

» 

ουκ 

” μακάριος ὁ δοῦλος Ἱ 

Ἀ ” ο) / 

ὃ Σκὰν ἐν τῇ δευτέρᾳ 

| ἀφῆκεν 
καὶ ὑμεῖν Γγίνεσθε 

ἐκεῖνος 

Ῥγαθοϊησαί 5ο εὐ [οῖεῦ 1]]ο 
ἀἴκομπηῦογο εξ (ΤαΠΡΙΟΠΒ ΠιΠΙβ- 
ὑαρίς 111. 55 Ἐν οἳ γοπο]! ΤΠ. 
5οσπηᾶα υἰρί]α οἱ εἰ ἵπ. θγήα 
γ{σί]]α νοπογ]ε οἳ ἵνα Ἱπνοποτίε, 
Ῥοβίῖ βουνΙ 11. 38 (50,3 ος 
απίοπι δοϊοία, αποπίαπι ϱἵ εοἷ- 
τεῦ ραΐου [απήμας Ύπα Άογα [ας 
γοπίγαί, ν]ρ]]αγοῦ πὔ]ητιο 6 ΠΟΠ 
βΙπογεί Ῥοχ[ος εί ἀοπΊπ 6Η τη. 
30 Ἐιϊ νο οεἰοίο ραναῖ, απῖα, 
απα Ἠονα ποπ. Ρις Πς 
Ποπαϊπ]5 γοπίαί. ἳ (151,5.) ΑΙ 
απίοπα οἱ Ῥείνις, Ὠοπιίπε, 4 
ΠΟΒ ἀῑσί5 απο ραγαβο]απα, απ 
πὰ οπιπος 

5 Ῥικϊίς απίοπ  ἀοπαϊπις, 
Φαπῖ5 Ῥαίας ασί Πας ἀἴδρεπδα- 
{ού οὗ τά ςΠ5, 4ποπῃ οομς ιοί 
ἀοπιῖπι5 8προν {απη]ίαπη βπαΠΗ, 
πί ἀοί 115 1π ἴοπιροιο ἐεοῖ 
πιθηςαταπαὸ 3 Ῥοαίβ 1] βου- 
ναδ, 4ποπ εαπα γεπογέ ἀοπι]- 
πι Ἰπγοπονίς ία [αοϊοπίοτη: 
3 γογο ἀἱσο γορῖς απία 8αργα 

ΤΡΩΤ, τε]. | (Ροδέ δοκειτε] αάά. οὐ ἀῑε 

απα πο βρεγα(ἰς οι) 

41. ειπεν δε γτ.Ηε]. | και ειπε Ὁ. 
[ῬνννΟτί δε Ῥεί, Αππι] [Ταἆά. αυτῳ 

ς. ΑΡΩΤ. τε]. Υπαἱρ. {; Ὀντν Ονε.Ε5ς. 

ΔΗσο]. Μοππρι, που. «4011. | οπι, ΒΗΡ 

ἨΠ,Ν. 98. ὐ.σ.ει[).ο εἰ. Αππι. 
-- ὁ Πετρος] οπι. ὁ 88. 

--- κυριε] οιη. 69. 

-- λεγεις] απίο την παραβ. ταυτ. Ὦ. 

γμιὶς. ῥ.ο.ε. Γι. Ἀγιν.Ονί. ὃς Ῥεύ. 
Μοπιρ]μ, ΤΠευ, |. Οοπίτα, τα]. Θγτ.Ης]. 

ΑΠ, ΟΡ. Ππί, πι, 8763, [ 0101.] 

-- Ἡ και προς παντας (ΟΥίᾳ. πι, Π1.) | 

οπι, Ὦ. | απίθ λεγεις Δ. | οπι, και Χ. 
«πι. 1, Αππα. Ογίᾳ. ἴπί. Π1. 

49. και ειπεν ΒΗΡΙ.. 1. 93. 69. {. Μαιπρι. 

δι. Γβγυν.Οτ0.δς Ῥει.] | Τειπεν δε ς. 
ΔΡΩΝΤ. τε]. μα. ἈΒγτ.Ηο]. ΤμεΡ. 

Αππι, | αάά. οἳ Ἁγιν οτί, δεί. 

--- κυριος] Ίήσους 69. ὐ,. Ῥγν.Εεί. (οπι. 

6.) 

-- αρα Υχ.Ηε]. τε]. Ογίᾳ. ΠΠ. 1895. ἵν. 

9090, | οπ1, Ὀγτν.ΟΥ1,δεὮΡί. Ατπῃ, 

--- εστιν ΟΥίφ. ΠΠ. Ἰγ. |. εσται ΑΙ. Ίγε. 

965. | οπι. ΟγΙ0. Π. δ65υ. ἵπ Οαἱ. Οταπι. 
Ἰη 10ου. (Ρ.71.) Εις, 1 Ἐ6. 503, 

--- ὁ Φρονιµος ΒΡΡΩΤΑΕαΗΚΡΥΛΑΤΊ. 
ο.ε. Βγτ.Ηε]απς. ΤΜεΡ. «ΔὐίΗ. |. Έκαι 

Φρονιµος 5. ΑΗΒΤΙΝ. τε]. Ταµ. Ἀγιν. 

Οµε, δε Ῥει,δς Ἠσο]. ἐκ.  Μεπαιρῃ. Άππι, 

Ορίᾳ. 1. (ν.). γιά. Μαΐΐ. κχὶν. 46. (ὁ 

πιστ. Και φρογ. οι. Οτίφ. αρ. Ονατη. 

Φρον. και πιστ. οικ. Εδ. 1η 5.) | αάά. 

ὁ αγαθος Ὦ. ο-ε. Ὀγν.ιοτ, (211.) 

(6γεπ. 965.) | Οοπίτα, τα], ΟΡἱᾳ. 1, ἵν. 

αρ.έσαπι. 

43. καταστήσει ΟΥίᾳ. αρ. Οἵαπη. | -ση 1. | 
κατεστησει Μ Τ. | κατεστησεν Τ. 

--- ὁ κυριος 955.] οπι. ὁ 1,. | Οοπαα, Ονίᾳ. 

Η, ἵν.. [αάᾷ. αυτου Αππι. «δι, Ογίᾳ. 

1, (πο 1γ.) 

--- της θεραπειας] την θεραπειαν Ὁ. | 

της οικετιας 1. ΟΥἱΦ. Ἱν. (νιᾶ. Μαϊ.) 

Γτ. οικιας ΟΣ1ᾳ. Π. εἴ αρ. Ογαπι. 

--- του διδοναι ΔΡΒΡΗΤ. τα]. ΟΥίᾳ. ἵν. αἲ 

αρ. ΟΥΑΠΙ, 19. (νιά, Μαίε) | οπι. του 

ΡΩΣ. Ορίᾳ. Π1. οἱ αρ. Οἵαπι. 55ο.. | 

84. αυτοις Ἰ. 69. Ὑπ]ς. .οι. 89. 

Οχ, Μεπιρῃ. μες, Αι. ποπ. νιᾶ. 

Μαίΐ, (αάἀ. τοις συνδουλοις αυτου ροβῦ 

το σιτοµετρ. Ογίᾳ. αρ. Οταπι. δἱς.) | 
Οοπίτα, τε]. ΟΥγίφ. Ιπι. Π. 865. Γε.] 

--- σιτοµετρ.] ΤῬιβοπι.το 5. ΑΡΩΗΒΤ. 

χε].  Ογίᾳ. 11, ἵν. εἰ αρ. Οταπα, δίς, 
Μοππρα. ΤΠΕΝ, [ οι. ΒΕ. 69. 

45. εὑρησει] -ση . |α4ά. αυτον Ὦ. 

--- οὕτως] απίο ποιουντα ΤΙΝ. 99. 69. 

γπῖς. .ο.ει[. «3Ρίµ. Ίγεπ. 969. (νἱᾶ. 

Μαΐ{. κκῖν. 46.) | Οοπαα, ΑΒΡΡΗ, νε], 
Ὀγτν.ΟνΕ.Ῥεί.ὃς Ησ]. τε]. 

44. αληθως] αµην Ὦ. ο. (νά. Μαέ, κχῖγ. 

47.) [ε.] 

8τ, Ῥταεοίηρ]ί πι, { 38. Ὀεα(ί βαπέ βονν1 6ἶ, 
39. Ῥετ[οαί Οἱ. ἁπιιἈἨ | 4]. βπ 66 αἆ οπηΠο5 Οἱ, 
44. αποπίαπα βΒ4ρσ8, Οἱ. 
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ΑΒΤ(Ρ)(Β)Τ.ρνη μη 
1Χ Δ. 

1. 98. 69. 
ἘΕΗΚΜΡΌΥΓΑ, », 

Πρ 

ρν θήσει. 
{ 

47. ἑτοιμ. Γὴ ποιή- 
σας] 

ὀλίγας. 

] .ν / / 

αυτοῦ καταστήσει αὐτογ. 
ἐ εἲ ε ω δι 5) . τς (ζε ς / | 

κεινος εν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Ἀρονίζει ὁ κὺριὸς µου 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἐὰν δὲ εἴπη ὁ δοῦλος 

ἔρχεσθαι, καὶ Ἱ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς 
παιδίσκαο, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ µεθύσκεσθαι; 

1 ἦξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἢ οὐ 
προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γιωώσκει, καὶ διχοτοµή- 
σει αὐτόν, καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων 

” ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλοο ὁ γνοὺο τὸ θέληµα 
τοῦ κυρίου αὐτοῦ” καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας 
πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς: 

μὴ γνούς. ποιήσας δὲ ἄξια πληγών, ες 
παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζτηθήσεται 

παρ' αὐτοῦ" καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον 
αἰτήσουσιν αὐτόν. 

4 ΜαΙΠ, 1ο: 34,564. θέλω εἰ ἤδη. ἀνήφθη; 
τισθῆναι, καὶ πῶς συνέχοµαι ἕως Ἰ ὅτου" 
ὃὲ δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόµην δοῦναι ἐν τῇ γη: 

94 Ὁ «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ! ἐπὶ' τὴν γῆν, καὶ τί 
νο βάπτισμα δὲ ἔχω βαπ- 

τελεσθῃ. 

ΧΙ. 4ὔ. 

οιηπία 4παο ροσθίᾳ οὗ οοπβ(πθύ 
Ἠλαπι. 5 (98,5.) Ωπος ϱἱ ἀῑκο- 
ης βοχντς Ί]]ο 1π οογᾷο 5ο, 
Μοναια [πο ἀοππίπαςδ πιθιι5 
γοηίτα, εὐ οοορομ{  Ῥογοπίογο 
Ῥαογος5 οὐ αποῖ]]ας, εί οἄσιο ο 
Ῥίρονα οἱ Ἱποργίαχ, 3 νοπ]θῦ 
ἀοπιίπας βοσν1 Η]ίς 1π ἀῑο απα 
ΊΟΠ δρεταί οἱ Ίογα «ια ηθβοῖξ, 
οἱ ἁἰγιάσί οαΠῃ, ΡαχίΕΠΠ(ΠΘ οἷας 
οπα ΙΠβάε]ρας Ῥοπος, ασ, 
9.) Τ]ο απίοπα δετνιι5 απὶ ο0ς- 
πογ]ό γο]ιπίαίοπι ἀοπιϊπί δι 
οὗ ποπ ρναεραναν τό οἱ ποή {οοῖί 
βοσαπό πα γοἰαπίαίοπα οἵαβ, γα- 

ὅσδε ρι]αδίς ππα]ῖς: 5 αἳ απίθπα 
Ε ποπ οοσπον]έ οἱ {σοι ἀἱσια 

ρ]αρ]5, γαρι]αΡ]ῖέ ραποῖς: οιηηῖ 
απθοπη οτί η] αι ἁαιπα ο8ἱ, 
πππ]ίαπα απαστοίαν αὖ εο: οἱ 
ου οοιηπποπάαγοναπί τηπ]έαπα, 
Ῥ]α5 Ῥείοπί αὖ ϱο, 

39 αὐ0, 5.) Ίσποπη γεπί πηέέουο 
π ἴΘΥΥΑΠΙ, οἱ απά νο]ο πῖςί 
ποσοπάααὮ δὺ Βαρσπια αιι- 
{στη Ἠπροο Ῥαρπαπ, ο 41ο- 
1ποᾶο οοαγίΟΥ π1δᾳπθ ἀπ Ῥει- 
Ποϊαίαχ. 5 Ῥπίαιϊς απἷα ρασσπι 
γοπῖ ἆαπο Ιπ ἴογαπιῦ ΠΟ 

44.αυτου ΑΒΙ)Η. νε]. (νά. Μαϊέι) | αυ- 

τῳ ΤΤΜΓΑΛ. ο.. | οπι. ΟΥἰᾳ. αρ. Οτατη, 
1π 1695. Ρ.71. 

45. δουλος ] Ῥχποτη. κακος Χ. 69. Μ. 8Υγ. 

Ἠε]. εοᾷ. Ῥαῦς. Μεπιρμ.ἵ. (Ἠ11.) 

1γεπ. 9605. (2Μαΐ) Ογίᾳ. Π, 1809ε, 

(πιά. Μαι, παὶν. 48.) |. Οοπίμα, τα]. 
Μοιπρη,βοἩγν. 1γεπ. 983. 

-- εν τή καρδιᾳ] ο1Ώ. Δ. (5οἆ πο 0ΠΙ, 
αυτου.) 

-- αυτου] ἑαυτου 38. 

-- µου] απίο ὁ κυριος Ἱκ. ΟΡίᾳ. ΠΠ. 
-- ἔρχεσθαι ΟΥίφ. 1, | ελθειν ΧΜ. (πο 

69.) 
--- τυπτειν ΟΥίᾳ. Π1. .τυπειν Ὦ. 

--- παιδισκας] πάά. Ὠοπηῖπϊ οἶας Ἀγν.Ῥεῦ, 
8.1. 

--- εσθιειν....µεθυσκεσθαι ΟΥίᾳ. ΠΠ. 1903, 

ἵ εσθιων τε και πεινων µεθυσκοµενος 1) 

(. 6. | εσθιειν] εσθιει Τι} Χαϊ γιά. 

46. του δουλου εκεινου ΟΡίᾳ. ΠΠ. 1905, | 
αυτου 1). ϱ. Ίγεπ, 989. 

--- ου 15.] οτι. ΤΕ). 

-- ὡρᾳ] 8αρτα τα, ΛΑ. 
--- απιστων 1γεπ. 369. 

ΟΥ. Ππί. ἵν. 4865, 4898, |. ὑποκριτων 
Χ. 1. πει. 285. νἱᾷ. Μα{. κχὶν. 

δι. (ανα. Οἱ. Ππέ, Η1, 8795, 
ὑποκρ. η των απιστ. Ἐν, 
182.) 

--- θησει] ἈΠίθ µετα τ. απιστ. Ὦ. Βντν, 

904 

Οµ1ρ. 1, 185. Η1, 

των 

1π Τπο, 

ΟπινῬει, Μοπαρῃ. Τ]6ῦ, | Οοπίσα, τα]. 
1γοπ. ΟΡΙᾳ. 1. ΠΠ. 

47. αυτου (Ρο5ί κυριου) ΒΡΟΤΙ,Χ. 1. 88. | 

69. ΕΙ. | Τέαυτου 5. ΑΗ. τε]. | οι. 
Ονίᾳ. 11. 9881. 

--- ἑτοιμασας µήδε ποιησας ΔΗ. τα]. 

Ὑπὶς. / ἈγνΠεΙ. Μειρῃ. Του. 

(Β11:) | ἑτοιμασας η ποιησας ΒΤ. 88. 

| ἑτοιμασας Ἱ.. ὖ.(α.)ο,[].ὲ(1:) ἉγονιΟνί, 

δ.Ῥεί. Αππι, (γἷά, ποιησας 1Π ΥοΥ. 56ς.) 

Γποιησας Ὦ. 69. Οἱ. Πἱ, 9883, (οπι, 

οπηπῖα, ϱ”.) 

--- πολλας] πολλα Δ. 

48. δε 99,] οπῖπι Βγτγ,ΟΥέ,δεΡΕΙ, 
- ᾧ 1ο,] ὁ Τ. 

--- εδοθη] εδωκαν 1). 

πολυ ζητηθησεται παρ αυτου (0). 

301. | ζητήσουσιν απ᾿ αυτου περισσο- 

τερον Ὦ. (103) (8) παρ] απ᾿ 
Ἡ οἷο, Ἱ. 

-- περισσοτερον] πλεον Ὦ).. 

--- αιτησουσιν] απαιτήσουσιν ὮὈ[[. νιᾷ. 

«)αδἱ. ΔΡο]. 1, 17. 

49. αὉ Ππί6. ουκ οιδατε ὅτι Χ. ὐ.ει[]ιοὶ. 

(ποπ. Ἰαθεί ΟΥ. αρ. ΟΥΗΠ1. 1Π Ἠοπα, Ῥ. 

456.) 
-- Ίλθον] ἠηλθεν 1. 

--- επι ΑΒΒΗςίο ΤΙωΧ. 1. 58. 69. ΚΜΌΟΌ. 
Ῥγν, Πο]μης. «επι. (Τ561.) 996. ΟΥνίᾳ. Π. 
11Τ), 6105. 6864, 7214. 84605, 1, 2740, 
εί αρ. Οταπα,  Ογτίᾳ. Ιπί. Πἱ, 9568, 8745, 

Αγολοί, Πιοιί]. Υ. 200. Εις. Ὁ.]0. 9795, 

9065, Τσ]. Θν. 89. Ίπ Ῥ, 61. 195Ε, 9690, 

ΠΠ]. 1403, |. Τεις σς. ὮΒ0. τα]. Με, 
γι. Ρ.99. (ἴπ ἵονταπι Ίο. αἄν. Ματο, 

ἵν. 39.) |. (και τι θελω πα Βη, οπΙ, 
6.) 

49. ει ηδη ΟγΙ4. Π. 6105, Λ4είΠ. Ἐια. Τ.Ε), 

Ρΐ5.. Ἐσ]. Ῥν. ἵπ Ἠ8. 1955, 9090. | ειδη 
1.. 5 ὐ. 

-- ανηφθη ΟΥίᾳ. Π. 6105. Έως. Ὦ.Β. δἱ9, 

Ἠσ]. Ῥν. ἵπ Τε. ὐἱς. ΠΠ], 9788. |. ανηχθη 

Ὀ. 

50, δε 1ο. ὐ.ει/. Ἁγν.Ης]. Μοπιρῃ,εᾷ. 
Άγ, Ογίφ.Ι. 9980, ἵν. 1485, 1568, | οπι, 

οι... Μεπιρμ,ΜΡ. 'Τμαρ. «91, 

Ονίσ. πι, Π. 47980. [βγον,Οτ,δεΕεέ.] 
--- ὅτου ΑΒΡΤΤΙ,. 58. 69. ΚΜΌ. Ογίϱ. 

1, Ίν, 1455, 1565. οσᾶ. Ιίοπ. Αἶεν.αρ. Μα]. 
γ]. 166, | Πού ο. «Χ. τε]. Ο)ί4. ἵν. 1063, 

εα, 
51, αὖ πΙέ, Τὲ ἀῑκ]ς ὑατρῖς «91. 

-- δουναι Ἐν. Τ.Ε. 9986. | ποιησαι Ὦ. 

ο. 3Υ.ΟΧΜ. (πηίετο Τογί. αἀγ. Μανο. 
1γ. 99.) 

-- εντ ΥΝ] οτ. 6. 

--- αλλ η Εις. Ὀ.Β. 

Μοπιρῃ, ΤΠοΡ. 

59, ἑνι οικῳ ΡΕ ἆΡ.Π,. ο.ει[/. Ἀγν.Οτέ. τα]. 

| αλλα Ὦ. ϐ9. 

η ας 5οχνος Οἱ. |. 4Τ. ναρα]ανίὲ πι 
| 48, τᾷ. | 49. πἰβὶ αὐ ασο, Οἱ. | 50. Ῥαρίβιις 

οιν 



ΧΙΙ. σ68. 
νΤα]ρ. 0. ο, 

Βνττ. 0, . Ἡ. 
Ἱᾷεππιρῃ. ΤΠεΡ. 

Άπια, 011. 

55. οἴκῳ ἑνὶ 

εΜις, 7.6. 

πενθεράν | 

ΓΜῥΜαΙΙ.16:5,4. ε 
54, ἐπὶ δυσμ. 

ο 

56 
56, τ. οὗὖρ. κ.τ. γῆς γίνεται. 

--- οὐ δοκιµάζετ' 

ΕΜαΙ.5:55,26. ε 

τὸν κριτήν, καὶ 

µερισθήσονται, πατὴρ 

/ / / { οὐκ οἴδατε δοκιµάζειν: 
ρα Ν 
ρε κρίνετε τὸ δίκαιον 5 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
δν Ἀ / 

οὐχὶ λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμὀν. 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντεῖ ἐν 

/ - αοιν Ν Ν / ει Ν 96 48 
σµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισὶν δια- 

υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, 
Ίτηρ ἐπὶ Ιθυγατέρα΄” καὶ “θυγάτηρ ἐπὶ Ἱτὴν ἁητέρα,. το ὄνγαγεβὸ ο ο μμ 

πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν 

κε 

ἵνα) ν/ 
επι 

ρα 90 53 1 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Όταν ἴδητε ! 
Αα ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμών, εὐθέως λέγετε 
ὃτ Ὄμβρος έρχεται, καὶ Ὑίνεται οὕτω. 

ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ 
ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ 

οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς 
τί δὲ καὶ ἀφ ἑαυτῶν οὐ 

ξε ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ 
ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδφ δὸς ἐργασίαν 
ἀπηλλάχθαι ἀπ' 

ο 3 
εσονται 

να 3/ / δν 
ενι οικω ιαμεμερι 

ἄῑσο γοβῖβ 5ο 5εραΥΛΙΙΟΠΕΠΙ, 
55 Ένππε οπἵπι οκ Ίος ατα 
ἵπ ἀοπιο ππα ἀῑν]δί, ἴτος ἵπ ἆπο 
οἱ ἆπο 1π {168 σὲ (1γ]άοπέας, 
Ραΐαν ἵπ Πάπα οἱ πο ἵπ ρα- 
ἴχθπα ΒΙΗΠΙ, τπαίοτ 1π ΠΠαπα οξ 
βία ἵπ πΙπίΤοΤΗ, 5οοΓα5 ἵπ. πιι- 
ΥΠ 5ΠΑΠΗ οὗ ππγας ἵπ ΒΟΟΓΗΠΙ. 
ΒΙΚΤΗ. 

5) ᾳ5ι,5.) Ώιουραί απίοπι οὗ 
αἆ ίατραςδ, Οαπι γιάστ]ς πιι- 
Ῥοαπα ογ]οπίσοπα αὖ οσσαβι, θα ξ]πα 

τη κ. ἀἰοιας, ΝΙπιρις ναηῖϊ, οἱ Ἱία Πε: 
και 55οι οιπι αΠδίγαπα Βαπίοπι, ἷ- 

ος απία αθδίι5 οτί, οἳ ΠΕ. 
56 Ηγροοχ]ίαα, [αοῖοπι ἴογγαο ο 
οπε]{ ποξς Ῥτοβαγε, Ίου απέθπα 
{6πΙΡΙ5 (ποπιοᾶο ποη Ρτοῦα- 
182 5 Ωμπῖᾶ απίσπι 6{ α νοῬῖς 
1ρ8ῖς πο Ιπά]σαεῖς α πιά Παβία 
ο5ι2 55 003,5.) Οαπι απίετη γα- 
418 οππῃ αἆ γογδατ]ο ὕπο αἆ ρτῖη- 
οἴρεπι, ἴπ γῖα ἆπ ορεῖαπι 1ρ6- 
τατὶ αῦ 11ο, πο {οτίο {ταλαί {6 
αρπά Ιπάῖσεπι ε{ 1πάεκ ιταᾶαῦ 

αὐτοῦ, μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς 
ὁ κριτής σε Ἰ παραδώσει τῷ πρᾶ- 

ΗΠ. 6590, (απΠπίθ πεντε Ὦ. ο-(ε.)) | 

Τοικῳ ἕνι 5. ΑΤΧ. τε]. Ὑπ]σ. 02. 

Βγττ.ΕΕ6.δς Ἠοε]. Ανπι. Εις. Ὁ.Β. 9985. 

52. διαµεµερισµενοι ΔΒ(1)).τε]. Ες. Γ.Ε. 
ΗΠ], 6590. (Ρροβί τρεις Ὦ.) | διαµερισµε- 

νοι Τ]νδίο.. 1. Λ. | οπη. ο. 

--- τρεις....τρισιν] οπι. Η. 

--- επι Ὀῖ Ες. Ὁ.ΤἘ. | εν Ὦ. ο.ε. 
59. αὖ Ππ]ζ, Ῥγαστη. και 69. 

--- διαµερισθησονται ΒΡΤΙΙὈ. Υπ]ς. δ.ο, 
ο. Μεπιρῃ, ἜΕις. Ὁ.Ε. 9985. ΗΠ, 

6590, (1 {ορίος οππι απίΐ. σοπ/]ππσΠ{.) 

| Σδιαμερισθησεται 5. ΑΧΔ. 1. 98. 69. 
χα. Ἀγττ.Οσε.δς Ἐεί.ὃς Ησε]. ΤΠοῦ.(8ίο. 

πι.) Αιπι. Δδί1. Τετί. αν. Ματο, ἵν. 
99. (οπῃ 5ο(ᾳ. σοπ].) 

--- επι υἱῳ ΒΤΧΔ. 989. ΕάΗΜΡΌΝΥΤΑΛ. 
Ἔςδ. Ὦ.Β. | Τεφ υἱῳ 5. ΔΡ, 1. 69. 

(απίε πατηρ 1.) 

-- επι πατρι] εν πατρι Δ. | α.ᾶ. αυτου" 
διαµερισθησονται Ὦ. (δαππα ἀῑνιάείατ 

ὐιοιε.ῖ.) | Οοπίπα, Ές. Ὦ.Ε. 

--- θυγατερα Β. ΒΙΥ.Ἠζαἰιάῑς.Ὀ. (την θυ- 
Ύατερα Β.Βεμ.Τ1. 1. Εις. Ὦ.Β.) | 
Ίθυγατρι 5. ΑΧ. το]. 

--- την µητερα ΒΡ(Τ)1, 1. Έα. Τ.Ε. 

(οπι. την Τ.) | Ίμητρι 5. ΑΧ. τε]. 
- την νυμφην] οπι.την Χ. 

--- αυτης] ἕαυτης Τ. | οπι. ΔΑ. Μεπιρῃ. 

ΤΝ. Εις. Ὦ.Ε. Τετί. πάν. Μαϊς, 1ν. 29. 

-- την πενθεραν] (οπι.την Χ.) |. 

αυτης 5. ΑΤΧΔ, Ἱ. 88. 69. τε]. 

Τίς. Ἀνττ. Οτί, Ἐεί, ὃς Ησο]. τε]. (νἰᾶ, 
Μαι, κ. 55.) |»οπ. ΒΗ1,. Μεπιρῃ.ΜΒ. 

Εις. Ὦ.Ε. Του. 
δ4.1δητε] δετε Λ. 

-- νεφελην] Τρταθπι. την σ. 1. τε]. | 
οἱ, ΑΒΙΙΧΔ. 1. 58. 69. Διπη. 

--- ανατελλουσαν] -τελουσαν Ἰμίο Χ. 69. 

α. 
--- απο ΑΡΤ. τε]. | επι Ῥ. Μαι... 
--- ευθεως] οπι. 3Υ.Οτ, 

--- λεγετε ὁτι ΔΒ.Μαι.]ικ. 99. 69. κὉ. 

ο.ειῇ. Ἁνττ.Οχί. Ῥεί. ὃς Ἠε]. Μεπιρῃ. 

μου. Αππιι | ὂοπι. ὁτι 5. ὮΤΔ. τε]. 

γΥπ]ς. ὀ,6-. 

--- οὕτως] οὗτος 69. 1. 

50. πνεοντα] πλεοντα Ὦ. 

---- ὅτι] οι. Ὦ1.. 

--- εσεται ὮὉ. 

-- γινεται] αάά. οὗτος 69. | αά. οὕτως 

Άππι, «1. Ῥταστη, ὁ.ο.ει[.φἳ.ἰ. 
6θ.το] αἀά. µεν Ὦ. ὐ. Μαιπρῃ.. (νἷά. 

Μαιί, αγ!. 9.) 

-- της γης και του ουρανου ΑΒ(Δ). 1. 

τε]. Απι. Όγιν.Ἡ ο]. δεΓΡί.ΜΡΒΒ. (οπι. τ. 

γης και ΔΑ πμ υἱά.)" | του ουρανου και 

της γης ὮΤΙΙΧ. 98. Ι. Τιαί. Βψτ. 

Οτε,δεβςε.Ἱπαρν. Μεπηρι. ΤΠοΡ. Αππι, 

29. Τετ. αἆν. Ματς. 1γ. 29. 
--- τον δε....δοκιμαζ.] οπι. Χ. | (Οοπία, 

Τετ.) 

τ Ἐ 

56. τον δε καιρον ΑΤΧἈΔ. τε]. Ὑπ]ς. 

τον καιρον δε Ἑ. | πλην τον καιρον 
Ῥ. ο. | τον καιρον Ἱω. (ἴεπιρας Ίος εξ 

αἴσπα ος Θντ.οτί.) 

-- πως] οπι. Ὦ. ο.εῖ. Βψτιοτί, 

-- ουκ οιδατε δοκιµαζειν Β(Τ)Τ.. 59. {]. 
Βγγ.Ηε]. Μεπιρι. Τ]αῦ. «δι. (ουκ 

οιδ. δοκιµαζεται Τ αρ. Εοτά,τ) | Του 

δοκιµαζετε 5. ΑΒ. τα]. Τα, ΘΥ1Γ. 

Οτι δ Ῥεί. Αππι. 

δτ.τι δε] οτι. Ὦ. ὁ.αἲ νίᾶ. Ἀσν.ονί, 
68. γαρ] οπι. Βγχ.ΟΣ6. ΑΤΠΗ, 

--- σου] οπι. 1. 
-- επ] ὑπ 69 εἶο. 
-τῃ ὁδφ] τῳ ὁδῳ Ὦ. (αοαπι ϱο ἵπ γία 

Ῥυτ.Οτί.) 
--- απηλλαχθαι ΒΤΙ.. τε]. | απαλλαχθαι 

Α(Χ)Δ. (απαλαχ. Χ.) / απαλλαγηναι 

Ῥ. (νιᾶ. Οἱεπι. 527.) 

--- απ᾿] οπι. Β. 

--- κατασυρῃ σε Υι]ς. σ.ι/οἱ. 
κρεινη σε Ὦ. ὄ,[εΙ. | κατασυρει συ 

θ95ίο. 

--- παραδωσει ΑΒΗΡΤ. 69507, (απΠίο σε 

Ῥ. Τα) | Ἱπαραδῳ 5. Τμ. 692. 
Τιαί6. (νιᾶ. Μαϊί, ν. 95.) 

-- πρακτορι] παρκτορι Α. πρακτωρι Ὦ 

αΗ. 

|. κατα- 

53, ἴοῬ8 ἵπ ἄποςβ Οἵ, | 55. τεηίιις οτίῦ πι. | 50. 
σαο]ῖ οὐ ἔενταρ Οἵ. | οτ. αποά Ιαδίατα ϐἸ. | 68. αἲ 
ἠπάΐσεπι 61, 
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ΑΒΟΠ, { σ σος μοι, καὶ ὁ πράκτωρ ολ ον εἰς φυλακή», 
1. 88. 69, λέγω σοι, οὐ ἐξέλθης ἐκεῖθεν ἕως ἵ καὶ τὺ 

ΕΙΕΙΗΚΜΡΌΤΤ γ η μὴ ξέ Ώ 
αν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδώς. 

ΤΕ Ὁ 

στης ον ρς 
δα. 

2. ἀποκρ. Γὸ Ἰη- 
σοῦς] 

κριθεὶς | 

- ὅτι τοιαῦτα 

4 

5. µετανοῆτε 
- ὁμοίως ἀπολ. 

. ἀπολεῖσθε. 

ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ. 

1 ο ον) Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ. ἁπαγ- 
γέλλοντες αὐτῷ περὶ τών Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα 

Πιλάτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιών αὐτῶν. 
ο 3 θν ο) ο « . Ὡ 

εἶπεν αυτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι 
ε Ν Ν ΄ ΔΝ / ” / 

αμαρτώωλοι παρα παντας ος Ταλιλαίους ἐγένοντο 
ας . / / 

ὅτι ; ταῦτα πεπονθασω: 2 
Ἀ 

ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες " ὁμοίως ” ἀπολεῖσθε. "ἢἣ 
ἐκεῖνοι οἱ δέκα | καὶ ] ὀκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος 
” Ὡ λ / / ο) Ύ 

ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὔτι 
αὐτοὶ' ́ ὀφειλέται ἐ ἐγένοντο παρὰ πάντας "τοὺς ́ ἀνθρώ- 

πους τοὺς κατοοξιρακα Ἱερουσαλήμ; 
ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ αμετανοήσητε, πάντες ' ὡσαύτως" 

65 Ν / Ν / 

Έλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν, 
- 5 , ο 4 

Συκῆν εἰχέν τις Ἰ πεφυτευµένην ἐν τῷ ἀμπελώνι 

2 
καὶ άπο- 

"οὐχὶ, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ 

ὃ οὐχὶ λέγω 

ΧΠ. ὔ9. 

{ο οχαοίοχῖ οὐ οχαοίογ πηίηε 
{ο ἵπ οαγοθγεπῃ. ὃ Ὠϊοο 91, 
ἨΠΟΠ οχἰος Ιπάο ἄοπος οἴαπαι 
πΟογΙΡΡΙη ατα παπα το ας. 

1 (59,109 Αάθταπί απίοπη αιι- 
ἆαπα 1ρεο ἴπ ΓΟΠΙΡΟΣΘ παπίαΠ- 
{65 1] ἆς (α]]ασεῖς αποταπα 
βαησιίποπη Ῥϊ]αίιις πὶςοπ{ οππα 
5αοτΙβςοῖῖς 6ογΙπη. 3 Ἐϊ τεβροή- 
ἀαοπς ἀῑκῖι 115, Ῥωαταις αιοά 
Πῖ 6αἡ]ασί Ῥτας οπιπίρα5 (απ]]- 
Ἰαδίς Ρεσσαίοτος {πεγιπῖ, απία 
έα]ῑα Ῥραδεῖ απ. ὃ Νοπ ἀῑσο 
νοῦῖς, 5οᾷ πὶςί Ῥραεπίιοπίίατη 
Ἰαραογ] 15, ΟΠΊΠΘΕ 5ΙΠΙΙΗΙΕΥ Ῥο- 
τρ. 3 Βἶοαί 1Η ἀεσθπῃ εί 
οσίο 5πργα 4ος οδοί] αττῖς 
ἵπ ΒΙ]οµπῃ οἳ οσσ]ᾶ1ί 605, ρι{α- 
5 απία οἱ 1ρ5ί ἀεβρίίογος Γ16- 
ταπί Ῥγασῖο: ΟΠΠοΟς Ἰοπῖπςς 
ος ἵπ.  Ἠϊογιδα]επα 2 
5 Νοπ᾽ ἀῑσο γοὺῖε, 5εᾷ οἱ ποπ 
Ῥαοπίέθηίίαπι οσογθῖδ, ΟπΊΠ6Β 
αἰπι]]ίου Ρροπϊρῖεῖς. 5 (15, 10.) 
Ῥιεεραίξ απίοπι Ίαπο πλ έπι- 
ἁἴποπα: Ατύοτειι Πο Παβεῦαξ 
αιήάαπα Ρ]απίπίαπη ἴπ νίηπρα 

58. σε] Ῥορί βαλ. Ὦ. 1. ὙΥπ]ς. ὄιειει. 

1Τεπ. 104. (οπι. σε 35 οἵ 3ο, ΑΙπΠῃ.) 

--- βαλει ΒΕΧ. 59. Τ. | {βαλλῃ 5. Τ. 

(1 11.) 1 βαλλει 69. ε. | βαλφ ΑΙΙΔ. 

1. ΕάΗΚΜΡΒΠΥΛ. 

59, αὐ ΠΠ] Ῥνασπι, αµην Ἱι. Βγτ.βεῖ. 

ΠΠΡΥ.(είτα, ΜΕ.) γιὰ. Ίγεπ. 104. Ογἱᾳ. 

Ιπι. ΠΠ. 9Τ8ἵ. (γιά. Μαϊέ. ν. 926.) 

--- εκειθεν ] οπι. 3. 

-- ἕως] Τα4ἀ. οὗ ς. ὮΏΣΔ. τε]. | του ΑΔ. 

[αν Τ. (νιᾶ. Μαϊ) | οπι. Β1,. 1. 
Ογιᾳ. ΠΠ. 6960. 

--- και] οτη. Ὦ. δι. Αιπι. (ν1ά, Μα1Ε.) 
--- το ΒΤ. 14. 985. 695. Μ35Γ. | τον ΑΙ, 

ΧΔδΓΕΙάΗΚΟΥΛ. ΟΡίᾳ. Π. (αποδοις 

τον εσχατον κοδραντην Τ).) 

--- εσχατον] οπι. Λ. 

-- αποῦδφς ΑΡΤ. τε]. | αποδοις Τ). | απο- 

ὃωσης 69. |απίο και τον εσχ. Χ. (νιᾶ. 

Μαϊε.) απίθ τ. εσχ. Ὦ. Ό.ο.ε. Ἁντ,ονί. 

2501.. (τεμ. 104. πίγαπηφιιο Ἰεοί, Ἰνα- 

Ῥε(.) | Οοπία, τα]. Ὑπ]ς. Γἱ. Ῥγτ.Ηςε]. 

Οτίᾳ. Π1. Οτίᾳ. ἴπί. 1. 

1. εν αυτῳ] οτη. εν Ὦ. 69. α.ε.ϱ. 
ας Ὑπὶς, ῥ.οι[]-.) 

---απαγγελοντες ΧΤ. 

9. αποκριθεις] Ταθά. ὁ Τησους σ. ΑΡΧ. 

το]. ο]. Ἁγττ.Ονέ.Ῥεε,δεΗΠε]. Μοπαρμ. 

εᾱ. -ἆδί. ῃ. οπ. ΤΙ, γαρ. α.ὐ.ο.ῖ.]. 
Μεπιρ]μ. ΜΒ. Τμοῦ. Αππι, 

--- οὗτοι] απίαο οἱ Ῥαλιλαιοι Ὦ. 69. Ταιί. 

Ῥνττ.Οτί,δεῬεί,(οίτα, Ἠε]. τε].) 
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(6οῃ- 

9. ἁμαρτωλοι] Ῥο5ί εγενοντο Ὦ. α.δ.ο.ε. 

ἵὕ.ὰ | απίο Ὑπ]σ. 

---ότι 95.] οτα, Έ. Ι(αᾶ Βπ, γεν. οπι. ο.) 

--ταυτα Ἑ.Μαἰ.Ὀ],. 6: | Ττοιαυτα ς.. 

ΑΤ, τε]. πα (Τια{) (ρτασπῃ. τα 69.) 

Γ{Ἴοᾳ. πενπονθασιν Ὦ. Υπαἱς. ὐῇ: | 

Οοπίτα, α.ε.) 

8. αλλ] αλλα Ὦ. | αλλη Π.. 
ὐ.ο, (1. | Οοπίσα, Υπ]. ϱ,/. 

---"µετανοητε ΒΤΤΙΔ. 959. τε]. ὐ. | µετα- 

γοήησητε ΑΥΤΣ. 1. 69. ΜΓ. Υπὴρ. α.ο. 

ει]. ένιᾶ. γεν. δ.) (µετανοειτε ΗΝ.) 

--παντες] παντως ΜΑ. | οτι. [):1. 

--ὁμοιως ΒΡΤΤ.. 1. 958. 69. γτ,Ηο]πις. 

Τ]αῦ. έ υἱα. κΙππ]Ηίετ (Ίμαιι.) εἴσιί 

ΠΠ Αι. | Τώσαυτως σ. ΑΧ.τε]. Βγτ. 

(Ον. δε Ῥει. αἱ υἱζ.) δε Ἠο].κί.  Μοπιρῃ. 

πμ υἱά. Ατπη, (γ]ᾶ, γεν. 5.) εἷς 6. 

4. η] ει Χ. 69. 

--δεκα και ΑΤΧ. τε]. Ὑπ]ς. α.οῇ. | 

ΟΠ1, και ΒΤ 4.1. Τ]ερ. κν]ῇ. Για. 
ὐ. αν, πη]]α ο. ΤΗ ΜεπιρΗ. 

---επεσεν] Ῥοδί ὁ πυργος Τ/Σ. 

--εν τῳ] του 1) γ. (οπι, εν τῳ Σιλωαμ 
ΛΑ) 

---αυτο ΑΒΤΙΙΧ. (598.) 69. Κ. Τα. 

Ῥγτ.Ηε]. (απίο εγενοντο 38.) | οὗτοι 

5. Δ. τε]. | οπι. Ὦ. 6. Ἁγττ.Οέ.δεΡΕί, 

---τους ανθρωπους ΑΡΒΡΤΙ,, 69. ΜΑ. | 

Ἐοπι, τους ϱ. Χαίσδ. τε]. | οπη. τ. 

ανθρ. 1. 

---κατοικουντας] ενοικουντας Ὦ. |Ταᾶᾶ. 

/οπι, α. 

εν σς. ΑΤ, το]. (Τμ) Ἀγιν.ΟτίΡεί.δς 

Ἠσ]. Μοπηρ], Τμευ. Αππη. | οπι, 811, 
Χ.1. ο. (11.) [Π. 98.1 

δ. λεγω] αάά. δε Ὁ. 

-αλλ] αλλα ΤΙ. | αλλη 1. | ὁτι Ὦ. 

| οπι. ο.ει/.ἷ.[. | Οοπίτα, Υα]ς. α.ὂ,[. 

--μετανοήσητε ΑΡΤΙΝ. 1. 60. Μῦ. 

(1αιι.). (ογεδιάον]εῖς δ.) | αµετανοητε 

ς. Β.Μαἱ.Δ. 98. τε]. (γἱᾶ. νετ. 8.) | 
µετανοειτε Ἡ. 

--παντες] οτι. [... 

--ὡσαυτως Ἐ1.. 1. 889. Μ. Άγιον (Ου{,δς 

Ῥεί. μἱ υἱζ.)Ἡ ο]ιπας, ΜοεπηρΗ. μέυἰᾶ, δἷο 

ε- εἶσαί Η Έπι. |. Ἱόδμοιως 5. ΑΡΤ) 

Χδ. τε]. 3Υσ.Ηε].ιχί, ΤΠΕΡ. μευῖᾶ. Ατπι. 

εἰπϊΗίεν (Τμαί.). γἷᾷ, γεν. 8. 

6. ταυτην] οπ1. α. | Ῥοδί την παραβολην 

Κ. Όντο δεῬεί,(οίτα, Ἡς].) 

--ειχεν] Ῥοβίτις ὮΝ. ο. «ιῃ. 

---“πεφυτευµενην ἈπΠίθ εν τῳ αµπελωνι 
αυτου ΒΟΤιΧ. 1. 98. Ἱμαῦ, ΒΥτγ.Ρ 58, ὃς 

Ἠε]. Μεπιρῃ, ΤΠευ. Αππι, Γείγ. 4ἶεα. 

Ἠοπ{]. 1ν. 26. | Τροοί ς. ΑΤ. τε]. (οπι. 
Ἀγτιονό, 1.) 

---ἕητων αΠίε καρπον ΑΒΡΤΤ,ΑΔ. 1. 

95. 69. ΓΡΕΊ4ΗΚΜΒΌΥΤΑ. Υπ]. α. 
ὀ.ειΓαἳ. (ΒψγιτιΟτι,Εεί,δς Ἠσ].) Μεπιρη. 

Τμεὺ. «ιµ. Ρεί. 4ἶει. | ἀροεί ς. 

οι)... Αππιι 

3. Ῥεσσαίοχες Εαοτίπῖ 6Ι. | 4. Βου Οἱ. | ἴ1ο- 
αἰπέ Οἱ. | δ. Ῥαεπίξ, ποπ. Οἱ. | 6. ααἴθπα οὗ Ἠαπο 
σι. 

σας 



ΧΗΠΙ. 14. 
Τα]6. [α.] 0. ο. 
Βνττ. 0, Ρ. Ἡ. 
ΠΠεπιρῃ, ΤΠΕΡ. 
Άγπα, 4001, 

«{ 99 να]άο πιίῖ- 
115. πδηπο αἆ 
οαΡ. κἰκ. 44. 

εὗρεν. : 

την γῆν καταργεῖς 

9. εἰ δὲ μ. γ. εἰς τ. 
μέλλ, τν, 

αυτην. 

ΜΗ΄ ϱρξἕε 

10. [ἐν] τοῖς τοῖς σάββασιν' 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 
5 - ον ο) 4 - ὁ .. - ν 5 

αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ἵ ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ 
5 Ν Ν Ν . / ” ν{ 

εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργον, ᾿Ιδου 
; ” Αν ο/ ν - Ν Ε ο - 

τρία ἔτη ᾿ ἀφ οὗ' ἔρχομαι ζητῶν καρπον ἐν τῇ συκῇ 
/ Ν ε] ς / 3/ » / σα / ΔΝ 

ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω' ἐἔκκοψον αὐτην' ἵνα τί καὶ 
ν 8 ε Χο ν / ο δει 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, 
/ 3/ ο πώ Ν ω Ν 3/ [τ ο 

Βυριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο το έτος, ἕως Ότου 
/ Ν .Ἡ Ν Ν ’ / 

σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κοπρια' 
/ ΔΝ 4 . ο. / . δὲ ΛΑ μυ / 

ἠση καρπὸν εἰς τὸ µέλλον, εἰ δὲ µῆ γε ἐκκοψεις 

- , ους Ἀ 
ϱτ 1 Ἡν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγών ἐν 

Ν Ν - 

καὶ ἰδοὺ γυνη ! πνεῦμα ἔχουσα 
3 / 5/ / Ν 3 / ο.) / 
ασθενείας ετ]) δέκα [καὶ ] οκτῶ, και ην συγκυπτουσα 

12 

11 

ΔΝ Ν / . / 3 ὃν / 
καὶ μὴ δυναµένη ἀνακυψαι εἰς το παντελέ». 

δ Ἑ" 

δΕ 

/ / 

καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεὀν. 
ψ. » - ο - ϕ / ” / 

ἄγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ  σαββάτῳ ἐθεραπευσεν 

κ ΑΝ ο αν / Ν 3 ορίων 
δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς ὶ προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, 

/ ” / ον ο / 

Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου. 
. αν Ν - ς κ ο) { ο) / / 

θηκεν αὐτῇ τας χεῖρας κα παρακρηµα ἀνορθώθη, 
. Ν ε η. 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄρχισυν- 

19 

ο ολ Ν 
καν µεν ποι- 

ΜΗ 
και επε- 

5ιια, οὗ γοπ]ΐέ 4ππογοπς [ποια 
ΙΠ Ί]α οἱ ποι Ἰπγοπί, 7 Ὀὶχίε 
απίοπι αἆ οι]ίογοπι γΊποαθ, 
Έσσο αππῖ σε δαπι οκ απο 
γοπ]ο «πασγοπς (πούαπι ἵπ Π- 
οπ]πθα Ίαο οἳ ποπ ΙΠπγοΠίο: 
βασοίάο ο1σο 1]απι: τας απ 
οἶαπα (Θα οσοσαραίδ ΣΑΔε 
Ί]]ο τοβροπάσης ἀῑχίε 1, Ὦο- 
πηῖης, ἁἰπαϊι{ο Ί]]απῃ οἱ Ίου αππο, 
πδαιιο ἅἆππι [οδίαπι οἶγοα Π]]απα 
εἰ πε ίαπα βίογοοτα: Ὁ οἱ οἱ απ]- 
ἀαπι [οσοτίέ Γποβαπα: δἶῃ απ- 
σπα, ἵπ Παίαγαπα βασοϊἆθς 6αΠΠ. 

10 (105, 5.) Έγαι απίοπη ἆοσεπθ 
Ἰῃπ Αγποσοσα οτι εαὐῦα[ῖς. 
11 Ἐε οσσο ππ]]ετ 4πας παθεραῦ 
ερίτίθαπα πβτποίαθϊς απηπἰ5 ἆθ- 
οσπα οἳ οσἵο, αἳ οναί Ιπο]παία, 
πθς ΟΠΙΠΙΠΟ Ροΐογαῦ 5ΠΥΡΙΤΩ 16- 
Ρίσστο, | Ωπαπι ουπα ν]ά]δεεί 
Ίδε.5, νοσαν1ῖ αἆ 5ο οἱ αἰί ΠΠ, 
Μα]εν, ἀῑπιίςδα ος αὖ Ἱπβυπηϊ- 
ἰαΐο ἵπα, οὐ ες Ἱπιροδς 1 
ΠΊΑΠΗ: 6ἱ οοπ/[εςίίπα οτεοία ο5ί, 
ος ρ]ογῇβοαραί ἆθαπῃ, | Ἠο- 
αροπάςηδ απίοπα ατοπίσγηασο- 
δᾳ5, ἱπάίρπαπς απία 5αρραίο 

ἰδὼν 

6. εν αυτῃ Ρεν. 4ἶει. | απ᾿ αυτης Ὦ ἄγ. 
6.7. ουχ εὗρεν ειπεν δε προς Ρείγ. 4ἶει. 

{µη εὗρων ειπεν προς Ὦ. ε.ζ. 
7. ειπεν] ελεγεν Μ. 

--1δσυ] κα οαρίίο κΙῑ. πεῃπο αἆ χὶκ. 44 

γα]άα πιπθ]α ειπὺ [οία οοᾷ]οῖς 98: ἴπ 

5 οπρίῖθας ἄιςογίε πθί επδίαέ Ιαπάαἲτις 

56. Ίπ ]οοῖς το]αῖς μίας, 

τρια ετη Ἀγιν.Ονυ.Ρεί,δεΠο]. Ογίᾳ. 1. 

9461. Ρείγ. Αἶεω. | ετη τρια Ὦ. ὙΥπ]ς. 

ὐ.οιί. (αΠεπηίαπι α- ο.) 

-- αφ οὗ ἙῬ. Μαι. ΒΙε.ΏΤΊ, 69. Τα. 
Ῥγνιοτί, Μεπιρῃ. Αππι. 4ὐίΠ. Ρείν. 

Αἶεα. | Ἔοπι. 5. ΑΣ. τε]. Ὀγττ.Ῥεί.δς 
Ἠσ]. Τμευ. Ίγεπ. 981. Ογἱᾳ. Π. (5οι. 
ουκ Ὦ.) 

---εὑρισκω] αάᾶ. φερε την αξεινην Ὁ. | 

ΟΌοπίαα, ΟΡἱᾳ. ΠΠ. Ρείγ. 4ἶεο. 

---εκκοψον ΟΥίᾳ. Π1.54Τα, | εγκοψον 69. 

αάᾷ. ουν ΑΤΤΙΧ. 95. 69. Υι]ς., α.δ. 

οι... Ἀγτ,Ηςε]. Μεπρῃ. ΤΠεΡ. Ανπι. 
2841. ῃ οπι. ΒΓΔ. 1. τε]. ο. Βγιτ.ΟΤὲ.δε 
Ἐει, ΟΣἱᾳ. ΠΠ. Ῥειγ. ἄῑει. 

---την γην] τον τοπον Β3 Π1.ἠαἰ. | Οοπ- 

ίτα, τα]. Ρείν. 4ἶευ. 

---καταργει] -γῃ Χ. 69. ΠΡΓ. | Οοπία, 
Οτἷᾳ. ΠΠ. Ρείτ. Αἶεα. 

Β. ὁ δε αποκρ. λεγ.] ἀῑκίε οπ]ίο; Βψτν. 

ΟτεδῬοι, 

--- και τουτο το ετος Ρείγ. 4ἶετ, | ετι του- 
τον τον ενιαυτον Ὦ. Διπη, 

---σκαψω] αάᾶ. τα Τ. Ρείγ. Αἶεα.. 

Β. κοπρια Ἐϊσ. ΑΒΤΙΙΣΔΓΕΊΜΞΌΝΥΤΑ. 
γΥπ]σ. ε.νν. Οτίᾳ. ΠΠ. 4551, ΓΡείγ. 4ἶσα. 
(κοπρία Ίος, ασο, Ἐ]π.) | κοπριαν δὲ. 

9. ΠΚ. | κοπρον 1. 69. | κοφινον Κο- 
πριων Ὦ. α..α,ῇ:[) -ἷ.ἰ. 

9. καν µεν ποι. καρπ.] οτι. Ἱ. 

---καν ΑΒΙ,.τε]. Ῥείν. Αἶετ. | και εαν Ὦ. 

[και Τε. 

---εις το μελλον απίς ει δε µη γε Β(Τ)Ι., 
895. (69.) Μεπιρῃ. Τμος. Δίµ. | Τρο5ὲ 

ασ. ΑΓ. τε]. Τα, Ἀγιν.Οσέ.Ρ5{.δΗς]. 
Άτπι, Ρείγ. 4ἶεπ. | εις το μελλον αφη- 
σεις ει δε µη γε Τ. ΤΠεΝ. | εις το µελ- 

λον δε ει µη ποιησῃ 69. (Μεπιρῃ.) 

(Τμοβ.ΜΕ. τί νὰ.) 

---εκκοψειο Ρείγ. Αἴεα. |΄-ψης Τ. | -ψον 

69. 

---πᾶ ΒπΠ.] αἀά. ταυτα λεγων εφωνη, Ὁ 
εχων ωτα ακουειν ακουέτω Τ. 

10. διδασκων] πάά. ὁ Ίησους 4ΗΓ. Ἀγν. 

Ῥεί. 
---συναγωγων (1ηπ ΞΥΠαΡΟΡΗ οοταπι Ὑπ]ς.) 

Γ ἧμερων Ἡ. 
--- εν (απίθ τ. σαββ.) ΑΒΙ.. τε]. | οσα. 

ΡΤ. 1. 69. Υι]σ. ὁ.ο.ει[. [α.] 

---τοις σαββασι] τῳ σαββατῳ Ὦ. 

Μεπιρ].Ἰή/. δὲ Ῥομαν. Τ168. 

11. ιδου] οπι. Ὦγιτ.Ονί,δε Εεί. 
-- γυνη] ]α4ᾶ. ην 5. Α(1). τε]. ο. 

(Βνην,Οτί,δεῬοῦ.) (20Η1:) (Ρορίοα Ἠαδεί 

ῬὍ. Ἐί οταί Πδὶ τη] απαθάαπα 4παο 

Βγτ.Ον. Ἐταί Τοὶ οἱο. ΒΥ.Ε5ἱ.) | οπι. 

ΒΤΊ:Σ. 55. Υιὶς. α.ῦ.αοι.. Ἀγτ.Ης]. 

Μοαπιρῃ. μου. Ατπι. 

11. πνευμα εχουσα ασθενειας] εν ασθε- 

γεια ην πνευµατος Ὦ. | (οπι. ασθενειας 

Βυγ.Οτί.) 
-- ετη] οπι. Β3191.(51]. ηΓαἶ.) 
-- δεκα και οκτω ΑΤΙΧ. τε]. Ψπ]ς. ο 

ΓΗ. α.] | οπι. και ΒΤ. 1. Τμοῦ, |.” 
Ῥ. Γιά. ὁ.ο. Μοπαρῃ. 

--- συγκυπτουσα ΟΥίρ.]. 7850. ἵν. 9095. 
συνκαπτουσα 3. | συνκαµπτουσα Ὦ. 

| συγκυµπουσα Χ. 

-- ανακυψαι ΟΥγἰᾳ.1. | -μϕαι ΑΝ. αἲ 
Βπ. νετ. 69. Ὑπ]ς. ύ.ο[ᾖ. (Οοπίτα, α 

πενία.ε. Ονίᾳ. 1.) 
19. προσεφωνησεν και] οτι. Ὦ. ο. 

--- απολελυσαι] αάά. απο ΑΡΧ. 88. 

Ἁγιν.Οτί.Ρ5ἱ.ὅς Ησ]. | Οοπίτα, ΒΤΤ. τε]. 

Ονίρ. Π. δ113. 
18. αυτῃ] Ροδῦ τας χειρας Ὦ. Ἀστν.Οχέ.δς 

Ῥεί. Μεπιρῃ. ΤΠευ. (Οοπίτα, ΘΥτ.Ης|.) 

-- ανορθωθη ΑΒΊΤΊΡΤΙΧΔ. 6950). 43 

ΤΕΡΗΤΗΕΜΛΊΤΥ. | Ἰανωρθωθη ο. Β. 

Ηαἰ. Ἑ. 15. τε]. 

--- εδοξαζεν (Τ1α00.) Ἀγαν.ΟτίδΠς]. | -σεν 

Ῥ. ο. Ἀντ.Ῥεῦ. Μεπαρῃ. η). 

14. ὁ αρχ.] οπι. ὁ Δ. 

- τῳ σαββατῳ] το σαββατον 69. 

Β. ἁῑοΙε 6ἵ. | 19. οιπα νιάετοί 6. | νου. θατα 
αἆ 5ο Οἰ. 

90τ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΗΙ. 15. 
α Α ο 3/, ᾧ Ἡ Δ ες Ἀ ᾿ ε ω . 

ο σον ὃ [ησοῦς, έλεγεν τῷ ὄχλῳ, Εξ Ίμεραι εἰσὶν ἐν αἷς πγηςεί Τεσας, ἀῑοσραί (πγραο, 
ὃ ο 2 πα νο ἐν » / ;  Ἀεα ἀῑος δαπί 1π αάρις ορογίθε 

1.996. δεῖ ἐργάζεσθαι. ἐν ) αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύ- οροπιή: ἵ Ἠίκ οἵαο Υοπίιο οἱ 
ο πα 0 8 θά δα 2 (θ οπταπαήπ], οὗ ποη 1π ἀῑς βαβθαιΙ. 
14. [όν Ὀο εσ Ὦ καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαμματου. πρ Ἡ 5 Ἰλοβροπάεπς απίεπῃ πα Ίλια 

παρ. 141 δ. {δὲ αὐτῷ ὁ κύριος, καὶ εἶπεν, ἡ᾿ Ὑποκριταί," ἕκαστος ἀοπιίπας οἱ ἀῑπίέ, Ἠγροσπίαο, 
προ αν ππιδηπίσααθ νδβίγαπΙ παὐραίο 

15. ἀπάγων 

Ἀ 

ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν 
3/ - Ν ω ’ Ν . Ν / 

ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει :; 
μ / » ὃν 5 ΑΔ 3/ ς 

την δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατα- 
. ᾿ λ / Ν΄ ν 3”/ 3/ ω νὰ 

νᾶς ἰδου δέκα καὶ ὀκτω ἔτη, οὐκ έδει λυθῆναι απὸ 
πο τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου: 

ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντι- 

κείµενοι αὐτῷ" καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν 
- » / - Α κ 9 ” . 

τοις ἐνδόξοις τοις γινοµεγνοις υπ αυτου. 

ΝΙΘ΄ ρέζ 
18. Ἔλεγεν δὲ β 
1 Μαί{, 19:91, 99. 
Μαν. 4:30-85. 

1837 5 / « / 
96 " Ἔλεγεν ! οὖν, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 

τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν ; 
/ / Δἃ Ν 3/ / » 

ΚΟΚκῳ σινάπεως, Όν λαβὼν ἄνθρωπος έβαλεν εἰς 
ω ε . / 

κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον 

οτε / . ΔΝ 

οµοια εστιν 

πον. εο]νίς Ῥουοπι 5παπα από 
16 /. αδίηππΙ α Ῥγαοδορίο οἱ ἀποῖς 

ταυ- αἰαηπανο» δ Ἠαπο απίοια 
Παπ ΑἈναβας, αππαπα α]σαν]ό 
βαΐίαπας εοεθ ἀἆθοεπι εί οείο 
ἈΠΠΙ5, ΠΟΠ ορογ(π{ βο]νΙ α νΙπ- 

7 κ. οπ]ο Ίδίο ἀἷο ἑαρραΙ» 1τ ασ, 
και 0.) Ἐν ομπι Ὠαος ἀῑσσταί, οΓιι- 

Ῥοβοσθαπί ΟΠ1Π65 αἀγογεαγ 
εἵας, εἰ οπιπῖς Ῥορι]ας σαιιάθ- 
Ῥαΐ ἵπ απ]γοχεῖς 41ο σἱογίο5θ 
Ποβαπί αὐ 6ο, 

15 (15η, 5) Ώϊσοσρας οἱσο, Οπῖ 
βἰπηῖ]α οδί τεσπαπι ἀᾳῖ, εί οί 
βἰπη]ο 0556 οχἰεήππαΡο 1]]ιά 2 
19 ΒΗηῖ]ο οδί σγαπο δἰπαρίξ, 4πος, 
ποοθρίπη. Ποπιο πηϊδ]ς ἵπ ἨΟΥ- 
έαπα δππῃ, οἱ ογενΙ{ εί {αοίαπι 

οδί ἵτπ ΑΙΡΟΤΥΕΠΙ ΙΠΔΡΗΕΠΙ, οὗ 
/ Ν Ν σὺ αν / : ὃ - 

[μέγα], καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ΥΟΊποΙΘΕ ομο]ί τοφαογοταηί ἴπ 

14. ὁ Τησους] οπι. ὁ Ὦ. 

-- έλεγεν τῳ οχλῳ] απίο ὅτι τῳ σαβ. Ὦ. 

αι. (Όοπμα, Ψα]ο. ὐ.οι[]:) 

-- ἐξ] Ῥίαεπη, ὅτι Β1.. (1. 98.) | Οοηίτα, 
ΑΡΤΈΤΧ. το]. 

-- εν αἷς] οπι. 311.51. ηΤαἰ,) 
-- αυταις ΑΒΤΙΙΧ. 1. 69. | Έταυταις 

5. Τδ. τε]. Τιαίς. Ῥγσττ.Οτε,Ρεε.δ.ΗεΙ. 

-- ουν] οι. Ὁ. Ἀγτγ.Οτί,δεΡεί. Άιπι, 
4841. | Οοπίσα, Ῥγτ.Ης]. 

-- ουν ερχ.] συνερχ. Δ. 

15, 16. οπα. ΥοΥΥ. 98. παέ ο βραί. γΙάσίιν. 

16. απεκρ. δε ΒΤ.. 1. 69. Τμαίέ. γτ,Ρεί, 
(8Η1.) |. Ἰαπεκρ. ου» σς. ΑΤ. τε]. 

Ῥγτ.Πε]. Μοπιρα. Του, [δνν.ονί, 
ΑΣΠΙ.] 

-- αυτῳ] οπι. 69. 01. 

--- κυριο ΑΒΤΙ, τα]. (Τα) Ἀγτ.Ης]. 

τε]. | Τησους Ὦ ά;. 1. 69. ΕὉΠ. ΓΕο;. 

Ὀγιν Ον δει, ΑΤΠΙΙΙΜΕΒ. 

--- ὑποκριται ΑΒΤΥΤΙΔ. 69. ΕΕάΠΚΜΒ 

01: ΓΛ. (με) Ἁγν.ΗεΙ. Μεπιρῃ. 

ΤΠΕΝ. αρ. Ἡ/οἰᾷο. 9Ι1. 1γεπ.»56. Ηίρρ. 

η Ώαη, ϱ.108. | Γύποκριτα 5. Ὀχ. 1. 
Υ.{. ἈγνιΟτίδβοῖι, Τμ6ῦ. {πι Ασπι. 
(-ἴο 0,ε.) 

--- μων] ἡμων Τ. | αἀά. εν ΑΤ. 

--- βουν....ΟΝΟΝ] ονον....βουν 69. Τεγι. 

πάν. Ματο, ἵν. 50, |. Οοπίτα, Πρ. ἵη 
Ὅαπ, Ρ. 108. 

-- η τον ΒΡΤΙ. τε]. ΠΗἰρρ. ἵῃ Ώαη. | και 

τον Ὦ. Γη την ΑΥ. 
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15. απο της φατνης Τετ. | οπι. 69. Ίγεπ. 
396. 

-- απαγαγων ἨΗτρρ. ἵῃ Όαῃ. | αγαγων 

ΑΧ. ]απαγων ΒΧ ΠΕΙ (51. Μαἰ:) 1. 

16. δε ΟΥτίᾳ. 1. 7850. Ηι. 99353, | οπι, Ἑ. 
Η. 4913. 

--- θυγατερα] -ραν Χ. 69. ΚΤΑΛΤΙ 

|αἀάά. του Ὦ. | Οοπίτα, Ονίφ.ϊ. Εις. 

Ές]. Εν. 910. 

--- εδυσεν 69. 

--- εδου] οτη. ο-ειῇΙ. Ίγεπ.149.956. ΠΗΠ]. 
902., 4915. | Οοπία, πας. α.δ.[ῇ- 

Ογίᾳ. Ἱ. 

-- δεκα καεοκτω ετη Του, ἴγεπ. Οτίᾳ. 1. 
(ιδ, Ἠσ]. Ῥν) ΠΠ, | ετη -ιη. Ὁ. (ει) 
(ο) Μεπιρῃ. (δεκαι οκ. ετ. Τ ες.) 

--- απο Οτίᾳ.1. | εκ Δ. ΟΡ. 1. αρ. Ηοε- 

φο]ιο[ζπι. 

17. ταυτα λεγοντος αυτου] οπι. Τ. 6. 

--- κατμσχυνοντο] κατῃσχυνθησαν Ώ αρ. 
ο. Του. 

-- παντες] οπι. Ὦ. ὐ.ει[).1.]. 

-- αυτφ] αυτου Δ. 

--- Οχλος] λαος Ἱμα. 

--- εχαιρεν] -ρον Λ. 

-- Επι πασιν τοις ενδοξοις τοις γινοµε- 
γοις ὑπ᾿ αυτου Α(Β)(Τ)Ι.. τε]. Ὑπ]ς. 

α.σ’. | πασιν] οτι. Ὦ, ὁ.οι[].. ενδοξ- 

οις] -ἕης Ἐ. γινομ.] γενομ. Ὦ. (γι- 

γνοµ. Τ.) Ίεν πασιν οἷς εθεωρου» εν- 

δοξοιο ὑπ αυτου γεινοµενοις Ὦ. (0.) 

(ο (/Γχῶι 

18. ουν Β1,.. 69. (Ίαί.) ἈγτΠε]τηρ. 

Μεπιρῃ. Τμοῦ. | Ίδε 5. ΔΡΤΧΔ. 

1. τα]. ο. Ὀγιν.Εδί.ὃς ΗΕ]. ἐαί, Ανπ. 

αρα) [ντο] Ἰαάᾶ. αυτοις 1. 

3911. 

-- του θεου] των ουρανων Ὁ. Αι. 

--- ὁμοιωσω] Ῥτασπα, ὁμοιωματι 69. Αιπῃ, 

19. ὁν] ὃ ΕἰΕ. 

--- κηπον] Ῥναθπι, τον 1). 

--- ἑαυτου ΑΡΤ. τα]. | αυτου ΏΙ ΕΕ 

στο 

- ηυξησεν] ηυξανεν Ἡ. 

- εις δενδρον Νπἱς. ο. Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

ο. | οπι. εις ΤὮ. 1. α.0.οι[]ο. γτνιΟτέ. 

δεί. Μοπαρμ.ΜΡ. Τμου. 

-- µεγα ΑΔ. 1. 98. τε]. αρ. ο/- 

ΘΥΣΣ.Ρ5{.δςΗ ο]. Μεπιρῃ.Ἰἡ/.δΒοµ. «011. 

[οπι, ΡΟ ΤΤ,. α.ὐ.ο,[] η]. Ἀγτ.Οτς. Βγτ. 

Ἠιαγ. Μειαρ]. ΜΑΡ. ευ. Αυτη, (νιᾶ, 

Μαιΐ, κη], 99,) ι 

-- κατεσκἠνωσεν ὮΒΤΙ,Χ. τε]. (κατασκ. 

«Ὁι) 1. κατεσκήηνωσαν Ὦ. | κατασκήνω- 

σαν Ῥ. | κατεσκήηνουν Α. 69. 
--- εν τοις κλαδοις] ὑπο τους κλαδους ὉὮ. 

Τπου, 

20. εἰο ἵπ Ὦ η τινι ύμοια εστιν ἡ βασι- 

λεια του θεου, και τινι ὁμοιωσω αυτην; 

(α.) 
-- και ΒΤΙ..1. 69. ᾱ. Τα. Ἁγν.Ηε]ίσί, 

15, Ῥοπιίπιας ἀῑκις 6. | 18. ου1 βἰπαῖ]ο ποβί- 
πΙΠΡο 6 



ΧΙΠΙ. 27. 
να]ρ. α. ὃ. ο. ρξη δυο Ῥ Ἡ. ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

Μοαρλ. Το.  ὁμοιώσω τὴν βασιλε ῦ ῦ τν πια µ ἣν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: 

} Ματῖ, 19:93. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

/ φ ορ 
τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

Ν΄ ϱρο 
ε 

κ Μαϊ, 7:13.564. 

πε 
ροα 

ε 

1 Μαίί, 98: 10-19. 

θύραν λέγοντες, Κύριε, 

99 92 κ Ν / Δ / Ν ; 
αἳ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ Κκώμας 

ιά / ε 

διδάσκων, καὶ πορείαν ποιούµενος εἰς Ἱερουσαλήμ. 
ο 3 / αμα / ο ρ ε / 

εἶπεν δέ τι; αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι ; 
ς λ ολ, Ν ψι 9, - 

ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 3 Κ᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν 
νν ο] - ΄ / α - 

διὰ τῆς στενῆς ἶ θύρας”. Ἱ ὖτι πολλοί, λέγω ἡμῖν, 
/ Β .- ον 5 . / 51» 

ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν, ἀφ' 
ω Ἀ - / . ΔΝ 

οὗ ἂν ἐγερόῃ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ αποκλείσῃ την 
θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν 

ἄνοιξον ἡμῖν" καὶ άποκρι- Τ 

θεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ. 
96. ἄρξησθε 
Ῥ 

πι Μαί{, 7:19. 

η Ἐκα, 6:8. 

Μοπαρῃ. Ατπι. ΟΡΙΠ. | οπι. ΑΔΧΕΡΕΗ 

ΚΜΡΘΌΥΤΑ. Ἀγιν. Οτί.δεῬει. (8Υτ. 
Ἠς].{) Τμεὺ. 

21. εκρυψεν ΒΙΑ Ό ΤΗ. | Σενεκρυψεν σ. 

ΑΡΤΧ. τε]. (νά, Μαιῖ, κΙΠ. 95.) 

--- σατα τρια Ψαἱσ. Γ. | οπι. α.δ.οι[]-1.1. 
ΤΊΘΠΒΙΤΗΒ 6. 

--- εζυμωθη] ζωμωθη Ὦ ἄγ. 
99, και 15.] οπη. Ὁ, 

--- διεπορευετο] επορευετο Ἡ. 

--- πολεις] Ῥτασπη, τας ΤΙΝ. 1. | Οοπίτα, 

ΔΡΒΓΡ. τε]. 

-- πολεις και Κκωµας] κωµας και πολεις 

69. Ἀγττιοσι.δς Ρεί,(είτα, Ἠς],) |. πολιν 

καικωµην Ἱ. 

-- και πορ. ποιουµ. εις Ἱερ.] οἱ επι Υθ- 
ποπι ΗΠεχοσο]γπιατα ΥΥ.ΟΣί. (οοπ]. 
οππῃ 56((.) 

-- εις] εν 69. Τ. 

--- Ἱερουσαλημ ΑΡΤ. τε]. | Ἱεροσολυμα 
1, 

98. αὖ Ιπῖξ.] νεπίέ απ]άασπα εἰ τοσαῦαξ Ἱ]- 

Ίππα οἱ ἀῑκις Θγτ.ΟΤί. 

-- ολιγοι] αάά. εισιν Ὦ. Ἰωή. Μεπιρῃ. 

Ἂνπι, ΟΥίᾳ. Ππί. Π, 63885. |. Οοπίπα, τε]. 
Οτίᾳ. Π. 8871. 

-- ὁ δε] αάά. αποκριθεις Ὦ. 

--- προς αυτους] οπι. Ὦ. 69. | ΠΠ Ῥντ. 
ου, 

94. εισελθειν 1ο. Ογἰᾳ. Π. 98871. Πἱ, δρα, 

8043, | διελθειν 1. 

-- της στενης θυρας ΒΗΤι 1, Αππι 

3/ / ᾽ / / / 

ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, 
Ν ο) - 

καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 
, - 5 : 

Λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ἶ πὀθεν ἐστέ: 

οι /΄ - - 

ὪὍ Καὶ πάλιν εἶπεν, ἡ Τίνι 
1 ὁμοία ἐστὶν 

/ Δ - Ν ως 3/ [ή . ε / νι 

ζύμη, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἶ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα 

3 καὶ ἐρεῖ, 
1 ἀπόστητε ἀπ' 

20 (1058, 5.) Ἐὲ Ἱέογατα 
ἀῑκίί, Οτπῖ βἰπι]]ο αθβΙΠΙαΡΟ 
ΤΘΡΠΠΠΗ ἀ461 2 3 αἰπιῖ]ο οδί {ο- 
πιοηἴο, απο ασοδρίαπα πιπ]]θτ 
αὐεοοπα1ς ἵπ πας δαία ία, 
ἄοπος Εογπιοπίατείαγ {οῦΗπῃ. 

ταπηῖ5 οἵ]ς. 

33 (109, 3.) Ἡε Ίδαι Ῥου οἰγῖέαίος 
οἱ οαδίε]]α ἆοσεΠβ αἱ 1τον {πεῖειβ 
Ἰπ Ἠϊθγαρα]οπι. Ὁ (Τ0, 5.) ΑΙέ 
απίοπα ΠΠ απἰάαπα, Ώοπηίπο, 5ἱ 
Ραποῖ καπί ααἱ 5α]ναπέαςὁ Τρεο 
απίοτη ἀῑκίς αἆ 1]ο5, 3 ὅοπ- 
{οπά1έο Ἱπίταχα Ῥετ απσιδίαπα 
Ῥοσίαπα: απία πι] δ, ἀῑσο ΥοῬῇ», 
απαεπαπ{ ΙΠίχατο εὔ ΠΟΠ Ροίθ- 
χαπέ,  α1, 5.) Οαπα απίθπη Ἱπ- 
ἀαγογίέ Ῥαΐου {απη]]ίας οἱ οἶτ- 
οτί οδῖπι, οί Ιπαῖρῖαίϊ5 {οτῖς 
κίατα οἱ ρπ]σατο οδίαπι ἀἴσθι- 
:65, Ποπηίπο, αροτὶ ποῦῖ5, ο6 
τοβροπάςη8 ἀῑσεῖ νοῬῖ5, Νεβοῖο 

326 τος ππᾶθ αἲεῖς: 3ὃ τππο Ἱπεῖρίθ- 
τότε 65 ἀἴσστο, ΜαπάποανΙτηις σο- 

τατη {6 οἱ ἱρίπια5, εἰ ἴπ ρ]αϊοῖς 
ποβῖς ἀοοπῖςη, 3 Ἡί ἀῑσει 
νου, ΝΜεβεῖο Υο5 πάς βἰς: 

Οτίᾳ. ΠΠ. ὅρτα ἀἰφοτίε ὡς ἐν τῷ κατὰ 

Λουκᾶν εἴρηται οὕτως ἔχον, Αγ. εἰσελθ. 

διὰ τῆς στενῆς θύρας κτλ. Οδ ᾱ. 

ε,β, | της στ. πυλης 5. ΑΧ. τε]. 

Ογἱᾳ. Πιν 98τΙ, 8045, (νά. Μαίε, γη. 19.) 
Ροτία Ὑπ]ς. .οι[. | της θυρας στηνης 

πυλης Τ εἶσαρ. Εοτά. 

94, εισελθειν 29.] αἀά. δια της στενης σἷο 

Ογίᾳ. 11, 6973, 

-- ουκ ισχυσουσιν ΑΒΙ,. τε]. Οτἱᾳ. ΠΠ. 

5573, 8045, {ωοί. 198. | ουχ εὑρησου- 

σιν Ὦ. Ἀγτ.Ηε].(αἱ νιὰ.) | ουκ ισουσιν 

Τ. ] ουκ ισχυσωσιν Λ. 
95.οὐ αν ΑΒΙ;. τε]. | ότου αν Ὦ. | οὗ 

εαν Τ. 69. 
--- εγερθη ὁ οικοδεσποτης ΑΒΤ. τα]. ὐ. 

το]. Γιοί[ 195. | ὁ οικοδ. εισελθῃ Ὁ. | 

ελθµ ὁ οικοδ. 69. | εισελθ. ὁ οικοδ. Ὑπὶς. 
α.α Εἰ. Αππι, Ἱπαῖρίεῖ ραΐον {απι]ίας θ1-- 

6ετο ο. 
-- αποκλεισῃ] -κλεισει Χ. 

ΛΑΤ. 
--- θυραν] θυρα δί Ὁ. 

--- αρξησθε] -ἔεσθε Ἑ. Μαι. 69. 
-- εσταναι] σταναι 69. 

--- την θυραν 2ο. Υπ]ρ. ο.ει. Ἀνττ.Οτέ. 

Ῥει.δΗε]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. αρ. Ἡ/οίαε. 
Άππι, 11. |. οπι. Ὁ. (α.)ὀ. Τκοῦ.αρ. 

ΜΗπί. Πιο]. 198. 

--- κυριε 5επιε] ΡΙ,. Υπ]ς. α.σ.ειῖ. Μεπιρῃ. 
1.88Ε. Τμεῦ, | Τσ. ΑΡΤ, τε]. 
ὀμε, Ἀγιτ.Οτί.Ῥεί,δεΗεΙ. Μεπιρμ,ΜΒ. 

|. -κλησει 

Άνπι, ΑΡΗ. {Γιο (γιά. Μα, Χαν. 

11.) 
960. ὑμιν] οπῃ. α. 0.1]. Θγτ.Ῥεῦ. Παιοί/. 198. 

--- ουκ] Ῥταστη. ὅτι Ὁ. Ἀγτ.Ε5ί. 
96. αρξεσθε Ἑ. 15. τε]. | -ἔησθε ΑΡΤΙΙΧ 

Δ. 696. ΚΜΓ. 
-- λεγειν] αθά. κυριε Ὦ. | Οοπίτα, {ιοίγ- 

195. - 

--- εφαγοµεν....επιοµεν Ογίᾳ. ἵν. 4913. | 
-ωμεν 19. ΏΗ. | -ωμεν δἱξ Ἑ. (πιοµεν 

π) 
--- εδιδασκας] απαδα]ανῖς γτ.Οτέ, 

97.λεγω ΑΤΡΒΙ,, τε], Ἀγττ.οσε.δε Ης]. 

Ανπι.ΖοΠ. 401. Γιο. 198. | οσα. Τμαί6. 
Ἐγτιρεί, Μεπιρῃ. ἜπεῦῬ. Αππη.Ὥεο, 

(Ταπς ἀῑσεί γοῦῖς, Απποπ ἀἱσο Ὦγτ.ΟΣί.) 

Ιλεγων ΒΤ. | λεγω δε Β. 

--- ουκ οιδα] Ταἀἀ. ὑμας σ. Α(Ἠ {π[τα) 
ΧΔ. 1. 88. τα]. Ψμ]ς. α.ο(ε.}/Η- τε]. 

ογίρ. Π. 1810, 1ν. 495... γἷᾷ. 5 Οἱεπο. 4. 
(νίᾶ, νου. 95.) [οπι. ΒΗΤΙ.. 0.1.1. ιοί]. 

| ουδεποτε ειδον ὑμας Ὦ. 6. (νά. Μαϊε, 

γη. 99.) 

--- ποθεν εστε Τμεβ.αρ. ἩΓοἱᾶε. τε]. Ογίᾳ. 
ἵν. 4950, 9 Οἶσπι. | οτι. Ὦ. Τμεβ.αρ. Ἠπι. 

(ΟΥ1ᾳ. 1.) 

--- αποστητε] αποχωρειτε Μ. νῖᾶ. «Γμς. 

ΑΡοΙ.1.16. Μαι. τῇ, 98, 

91. εξ οι] εἰπαϊ]ο «πι. | 34. αππεχοπί 6ἵ. | 250. 
οπι. ϱὓ απέε Ἱποὶρ. 6. 
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ΑΒ Ρ(Ἠ) (1). ροβ 
1ΧΔ. ε 

1. 98. 69. 
Ε4ΗΕΜΝΜΡΌΤΓΛ. 
ο Μα:ί. 8:11,19. 
98, ὄψησθε 

Ρ ΜαίΕ.19:80. ϱογ 
90:16. β 
ο. 14. 

Ματ. 1ο:21. 

ΝΑ΄ ροὸ 

51. Ἐν ταύτῃ ι 

-- τῇ ὥρᾳ 

τσ 

83, τρίτῃ Γἡμέρα] 

αΜαί{.93:97- .. ε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
5 ω / πο» / { 1ὃ / 9905 ον 9 ε 
ἐμοῦ πάντες ' ἐργώται ' ἀδιμίας. ἐκεῖ έσται ὁ 

Ν Ν ο / ” 

κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ἵ ὄψεσθε' 
ν » Ν , ν 

Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ Ιακώβ καὶ πάντας τοὺς 
προφήταν ἐ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλ- 

99 
λομένους έξω" καὶ ἤξουσων ἀπὸ ἀνατολών καὶ 

δυσμῶν, καὶ | ἀπὸ ] βοῤῥᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθή- 
υ ω) Ῥ - - 50 Ῥ ο ) / . 

σονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. καὶ ἰδού εἰσιν 
ἔσχατοι οἳ ἐἔσονται πρὠτου καί εἶσιν πρώτοι οἳ 
ἔσονται ἔσχατοι. 

100 51 Ἐ ΓἩ σα ω ε / ὃν . ο 

ν αυτῇ τῇ Ἠμέρα ἵ προσήλθάν τινες 
- / . / 

Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ, Έξελθε καὶ πορεύου ἐν- 
- ” ε / /. - 

τεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. ἵ' καὶ 
9 . - / / - / 

εἶπεν αὐτοῖςιὶ Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτη, 
» ο) / / να ὃν ῃ ” α.// / : 

1δου ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις Ἰ αποτελῶ  σήµε- 
. - νο ο Ν 

ρον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. Ὁ πλὴν 
- /. Γω) 

δεῖ µε σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύ- 
τας εσθαυ ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι' έξω 

94 .. Ἱερουσαλήμ. ᾗ' Ἡ Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἆπο- 

ΧΙΠΙ. 28. 

ἀἰκοσθ]ίο α. π1θ ΟΠΊΠ6ς ορεγατῖ! 
Ἱπϊαπίταἶς. 5 Τ0Ι ογῖε Ποιιις οἱ 
εἰ]άοΥ. ἀσπῄαπι, (11,5. οι 
νιάεπίας ΑΡγαῄαπι οἱ Ίδααο οὐ 
Ίπσοῦ. 6ἱ οΠπΙΠ66 Ῥτορ]οίας ἴπ 
ΥΟΡΠΟ ἀᾳῖ, Υο5 απίοπι εχρε]]1 
οταδ. 3 Εὲ γεπίοπί αὉ ογιοπίο 
εί οοσϊἀσπίο οἱ αφπ]οπο οὔ 
απδίγο, οἳ ποσππηΏοπί 1Π ΤθΡΠΟ 
ἀαῖ, 50 (115,5) Ἐί οεσο 5αΠέ πο- 
γβείτη απῖ οτί Ῥηϊτηϊ, οἱ δα 
Ρεϊπαῖ απί ογαπῇ πογ]βδϊπη], 

3Ι 14, 10.) Τη Ίρεα ἀἱρ αοσθθ- 
βογαπέ απἰάατα Ῥ]ματίδαδοτπη 
ἀσθηίες 1], Ἐκί οἱ γαᾷο Πῖπς, 
απῖα Ἡοτοάες να]έ {ο οοσΙάετο. 
53 Ἡ αἲι 1115, Τιο ἀῑοΙιο γι]ρί 
ΠΠ, Ἔσσο οἶσῖο ἀαεπιοπία οἱ 
εαπ{ίαίος ρετβοῖο Ἠοᾶῖε ες οΓ15, 
εἰ ἱογιία οοΠδΙΠΙΠΠΟΓ. ὃν Ὑθ- 
ΤΙ ἵαΠΙΕΠ ορογίθί πηο Ἠοβῖε 
εἰ ενας οἱ 5οποπ απηρπ]αγα, 
ασ]α ποπ. οαρΙ{ ῬγορΗηείαπα ϱθ- 
1119 εχίτα Ἠϊαγιβα]οπι. ὃν α75 
5.) Ἠιαγιδα]οπι  Ἠίογαβα]ατη, 

27. παντες] οπι. ΘΥΥ.ΕΑΜ. «ιδ. (νιά. 

Μας.) 

---- εργαται] Τρτασπι. οἱ ς. ΑΤ.1.35.69.Ε 

ΜΌΤ. Μοπιρῃ. ΤΜεΡ. Αππι, (νἷᾶ. Μαιτ,) 

Γοππ. Ῥ. αἱ Β1ἱή. οφ.) ΟΕ ΧΔΕαΗ 

ΒΥΛ. οτιδί. | Τά. της 5. ΔΤΧΔ. 1. 

τε]. Μοπιρῃ. ΤΠεΡ. (γιά. Μαι.) | οπι. 

Ὦ)βΙ.. Δππι. γίᾷ. Οτίφ. 11, (Υο8 οπῖπα 

ΟΠΙΠ65 ορετατῇ οσής Ππιαπίας Υτ. 

Οτι) 

-- αδικιας] ανοµιας Ὦ. γἱᾶ. 9 Οἶσπ. 4. οἱ 

Ογίᾳ. 11. Μαιε. νΗ. 98. 

98. ὁ βρυγμος] δρυγμος Δ. 

---ὀψεσθε Ὦ3Χ Μαι. αγ.Ν. 69. | Έοψη- 
σθε” ς. ΑΒ’. Μαϊ, ΕΤΙΙΔ. 1. 88. το]. 

--- Ίσακ Ὦ1.. α..ο. 

-- και παντας τους προφητας] οτι. ΒγΥ. 
Ἠϊοτ. ΤΜΕΡ.ΜΡΒ.(είαρ. ΜΠί,) 

--- εν τη βασ.] Ρίπεπι. Ιπίγοῖτο «πι, | 

Ῥγασπα, Ιπίτοεαπίος α.ὐιοι[]-ιι]. Πιο]. 

195. | Οοπίπα, Ὑπ1ς. ει. 

--- τουθεου Πιο. | αυτου Λ. (οοθΙογπα 

1γοεπ. 956.) 

--- ὑμας δε.... 
οπῃ. 69. 

99. ἡξουσιν] αἀά. πολλοι 1. 

-- δυσμων και] οπι, και Ἡ. 

--- απο βορ. ΒΒ ΤΙ. αι Αππιι | οπη. 

απο ΑΡ(.ΧΔ. 1. ΕάΗΚΜΡΏΥΤΑ, 

γπ]σ. ὐ.οιει[]-.Ι. Ἁγν,Πο]. Μοππρη. 

]εβ. {απο νοτ. και απο βορ. ΥΣ. 

Οτι, δεΡεί.) 

510 

τῇ βασ. του θεου γον. 99] 

99. του θεου] οπι. Ἡ έ υἰζ. 

80. ιδου εὲ οἱ εσονται 95.] οσα. Ἀγτιοτί, 

-- εσχατοι οἱ εσονται πρωτοι....πρωτοι 
οἱ εσονται εσχατοι] ἰταπδροπαπίας Κ. 

91.εν αυτῃ ΑΒΗΤΙΝ. 15. τε]. | εν ταυτῃ 

ῬΤΚΜ. | εν αυτῃ δε 48. δ.ε,]. 
-- ἵμερᾳ Β:ΤΔ, τε]. Τα. Βγτγ.β5ί,δε 

Ἠσο].ἰκί. Μοπιρ].οᾱ. ΤΠος. Αππι. δι. 

οί ἵπ ἀῑευιις 1]ή5 Ἀγγ.Οχύ, Μοπαιρῃ.Μ5. 

{ ὡρᾳ ΑΒ3 ΠΙ.Λζαἱ,) Β αἱ υἱά, ΠΧ. 1. 69. 
ΒΥΤ.Ηο]πηςρ. (ν]ά. εαρ. Π. 58. κ.91. κ. 

19. κχ.19. χχὶν. 98.) 

-- προσηλθαν 3 ΠΙ.Μαι.Ὀ],. | Ίπροσ- 
ηλθον σ5. ΑΡ’ἨΤ. τε]. 

--- φΦαρισαιοι] των φαρισαιων Ὦ. Υα]ρ. 

α.δ.οιοι[ι[-οιπι.. γεν, Οτί,δε Ἐεί,(οοπίτα, 

Ἠς].) 

-- αυτῳ] απίο τινες Τ. 

--- θελει γιγ.βεί.δεΠς]. τα]. Ονίᾳ. Ιπι. 

Π. 996. | ζητει Ὦ. Ἀγν.οτί. ΤΠευ. | 
µελει Ἑ. 

89, και ειπεν Ὑαἱς. ὐ.οιῇ η. | ὁ δε ειπεν 

Μ. α.ε. [Ῥγττ.Οτέ,δεῬεί.] 

--- αυτοις] οτι. 1. |αάἀά. οξας ο, [υπ 

Ὦγγ.Ρεί. (Τμευ.) 

-- δαιμονια] Ῥταθια, τα Ἡ.. 

--. αποτελω ΒΙ,. 38. Οἶεπι, 577. | απο- 
τελοῦμαι Ὦ. | Τεπιτελω 5. ΑΠ. το]. 

--- και τῇ....αυριον Υον. 88] οπι. 69. ἐ, 

--- τριτῃ] αθᾷ. ἡμερα ἙῬ. Ν αρ. (αι) 

,σιει[.μπι.. (Θγιν.Οτυ.δεὮεί.) Μεππρῃ, 

Ανγπι, Απ. Ογίᾳ. ἴπι, Η1. 995, 9643. | 

Απι. Βγτ,Πς]. οπ, ΑΡΗ. τε], 

ΤμεῬ. 6πεπι, ο7τ. 
88δ.πλην.... εχοµενη ] οπι. ὁ,οι[].«1.)1. (Οοπ- 

ία, Ὑα]ρ. α.ει[:) 

--- αυριον] Ῥτασπι. τῃ ὮὉ. | αάά. ορενατὶ 
Βγτ.Εεί. 

--- εχοµενῃ ΑΒΗΙ.. τε]. | ερχοµενῃ Ὁ. 
69. Δ. 

--- πορευεσθαι] οτι. α. | αδῖίο ὐ. ναᾶιία 
ο, Ίο [μπι 

--- ενδεχεται] ενδεται Δ. 

-- προφητην απολεσθαι Ονίς. ΠΠ. 588». 
Ονίᾳ. ἴπι, Π1. 8495, ] απολεσθαι προτην 

Ὦ. (προστην οοἳ}.Ι.) 

84. ἡ αποκτ-] οτι. ἡ 69. 

--- αποκτεινουσα ΟΥἱᾳ. Πϊ. Τ99α.]αποκτεν- 

γουσα ΑΚ ΟΌ3. (ποπ 69,) αποκτενουσα 

Χ(Δ). 1. | αποκτεινουσα τους] αποκτε- 

νουσ αυτους Δ. 

-- ορηις] ορνιξ Ὦ. | ορης Ἱ.. 
οτγοραί γι. Οτί, Ε5ί, ὃς Ης]. 

(ρναστη. 941.) 

-- την ἑαυτηὺὸ νοσσιαν ΒΗΙ,Χ. 88. τα]. 

Μεπιρῃ, | τα ἑαυτης νοσσια Δ.1. ΚΜ. 

ευ. Αππι. | τα νοσσια αυτης 1). γ]ᾶ. 

Μαέ. κκ]. 57. (Ε5. Βε]. Ἑν. 196 Μαέ 

εροοία{.) 

35. ὑμιν 15.] οτη. Χ. 

--- ὑμων] Ταἀᾶ. ερηµος 5. ὮὰΔ. 88. 

Γι 

[αάἀ. οπ- 

Τπερ. 

328. Ἰπίγοῖτο ἵπ χορ. «πι. | 35. Τίο οἱ ἀῑοίζο Οἵ. 
| Μον ἀἱθ 6ἵ. | 59. 5οααοπ ἀἱε 6ἷ. 



ΧΙΝ. δ. 
ντ]ρ. α. ὖ. ο. 
871. 0, Ῥ. Ἡ. 
ΠΜεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

Άτπα, ΠΠ, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

κτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 41ο οεοῖᾶϊς ρτορλοίας οἱ ]αρί- 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπι- 
συνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς 
νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε; 

ἀαβ ϱο5 απαὶ πηαπίας αἲ ἴ6, 
αποίίες νο] «οπρτερατο β]1οβ8 
{ποδ, αποππαάπποᾶ στη αγῖς π- 
ἁππα βππα 50 Ῥίππϊς, ο πο]ιι- 

35 Έσσο τοπ ασ γοῬῖς 
ἀοπιαξδ γορίτα.  ἨὨὈϊσοο αμίοπα Ν - 5 ε α ή 3 . Ξ ως 

νο ἀφίεται ὑμῖν ὁ  οἶκος ὑμῶν Ἱ: ᾿λέγω δὲ νουῖς απία ποπ γἰάσία πιο 
ἄοπες γεπίαί οπι ἀῑσθ[ῖς, Ώο- αν Τ ἃ - 

ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με’ έως [! ἦξει' ὕτε] εἴπητε, πεβ]σίας απῖ γεπῖί 1Π ποπῖπε 
}ρα, 118(117):96. 

ραπ ΜΜΙΗ 

Πε 

. “ 

Σθεραπεῦσαι 
/ 

ἐπιλαβόμενος 
ὃν 3 Ν 

δ. εἶπεν πρ. αὐτ. ἳ προς αυτους 
5 ΑΡ. 19:15. 

"Εὔὐλοαγημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν Φόμωτι κυρίου. 

. -- ο ιά 

που Καὶ ἐγένετο. ἐν τῷ ἐλθεῖν Ἱ αὐτὸν εἰς οἶκόν 

ο 1 ασε 
πι αὐηΣ οἱ δὲ ἠσύχασαν. 
/ Άν 

ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν, 
εἶπεν, 

"Ώξεστιν τῷ σαββάτῳ ταγο2 

ἀοπηπϊ, 

1 15,10.) Ὦς [ποίαπι οξὲ οππι 
Ἰπέγατεί ἵπ ἁοπιατῃ οπαδάαπι 

τινος τῶν ἀρχόντων τών Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ρεποῖρῖς Ῥμακίκκοοσαπι θα)ναίο 

ἄρτον» καὶ αὐτοὶ ῆσαν παρατηρούµενοι αὐτόν. 
ἰδοὺ ἄνθρωπός τι ἦν ὑδρωπικὸς έμπροσθεν αὐτοῦ" 

6 ὃ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς Ίετις ἀῑχὶε αἲ Ἰομῖς Ροηίος ον 
καὶ Φαρισαίους λέγων, | 

ν. πιαπάπσαχθ ΡάΠΕΤΗ, εἳ 1ρ5ί οὗ- 
Κάῑ αογναυαπί σπα, 3 Ἡϊ εσσο Ποπιο 

απἱάαπα Ἠγάτορίοις εταί απίθ 
Ώλαπι,  ὃ ἀτη 5.) Ἐν τοβροπᾶεπς 

Ῥματίξαςος, 1ᾳσεί 5αὐθαίο οτι- 
ΔΑ: Η (ποπεγαπί: 1ρ86 

γθνο ΑΡΡΤΕΠΕΠΒΙΠΙ 5αμαγίέ αο 
καὶ ἀἰπαϊκιι, 5 Εί τεδροπάεης αἆ 

5 καὶ 1]ος ἀῑκῖε, Οπἵας ναρίτατα αςὶ- 
πας ααί Ὄος ἵπ Ῥαΐοιπι οπᾶεί, - εν / Α α : : 

5'ΤῬίνος ὑμῶν ᾗ υἱὸς' ἢ βοῦς εἰς οἱ ποπ οοπείπιιο οχίσα]λεῖ Ἠλιπα 
/ ο) / » »η/ . / ον ον 

φρέαρ Ἱ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτον 

το]. Υπ]ο. ΟΙ. α.ὐ.οι. ἉγιτιΟνί,δεὮςί.δς 

Ἠσ]. ΜεπιρΗ.Ἡ’. «πι. (πια. Μαιος. 

αχῖῃ. 98.) | οπι. ΑΒΗΤ, 1. 690. ΚΘΥ 

ΓΑ. Απι. Γον. Για, ε,[]οι. Μοππρη. 
Ῥο]νν,(οί αρ. ΜΙΙ].) Τμευ. Αππιι Ονίᾳ. 

Π1, 1880, (γ]ᾶ, οἱ 6454) 
36. λέγω δε ΑΒΡΗΣΔ. 1. 99, 69. ΕαΗΚ 

ΜΡΌΥΤΓΑ. ας. {. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρη. 

Άππι. | λεγω 1.. 0.ο,ῇ-Ι. Ἀντ.οτι, ΤΠΕΡ. 

2801, | Ταμην δελεγω σ. | ἀῑσο οπῖπι 

α.ε. 3ΥΤ.Ε 90. 
--- ὑμιν 959.] Ταζ. ὁτι 5. ΑΧ. τε]. Υα]ς. 

α,β τε]. | οπι. ΒΓΗΒΤ.. 1. Η. ὁ ο.ε.ἰ.]. 

--ἵδητεμε ΔΒΗ. 60. ΚΜ. Υπὶς. αι... 

. ἆμειδητε 5. ΤΙΣ. 1. τε]. (1, 898.) 
ὐ.ο.ε. (νἱά. Μαϊ κκ. 99.) |. µε ιδετε 

ἨῬ. Ιαάά. απ᾿ αρι Δαγ. Μεπιρῃ. 

περ. ἄθιι. (για, Μαι. κκ. 99.) 

--- ἕως ἠξει ἡτε Ὦ. (ὲ. ταν” Μἡἔμ” τες. 

Έα. Γότι Η. ] τε]. ἑ. αν ἡξειύτε ΑΔΥΛ.) 

Ὑπ]ς. (α.)(ὁ.)(4/) Ἀντ.Ηο] κι. ἆοπες 

ποαπ]ατα ο. ἆοπεο γεπῖαί ἀῑσδ απαπἆο 

α.(0.)/. Ἀγττ.Οτί,δΗε].Τ | ἕως αν Χ. 

1. 69. Μ. (νιᾶ, Μα, καὶν. 99.) | ἕως 

ὅτε Ἰ. ἍἡἸέως ἰαπίατα Ἠαρεπι ΒΗΙ.. 

ει. 3Υτ.Εδί. Μεπιρῃ, Τμεῦ. Αυτη. 
--- ειπητε] απά. µοι 69. 

1. και εγενετο εν τῳ] εγενετο ἴαπίππα 69. 

(Ἐτ εππα Ἰπίτατει 8Υ.ΟΤΕ.) 

--ελθειν] εισελθεν Ὦ. 69. Μ. Τα, 

Μεπιρῃ. Τμεῦ. Αντι, 

--- αυτον} οπι. 69. Ὦ. 

1, οικον] Ῥβεπι. τον Α. 

--- των ΑΠίε φαρισαιων] οπι. Β.ζαί. κ 3. 

-- αᾱ Βπ.] αά. πε νιάσνοπέ απῖά Γοορτῖί 

Βγτ.Οτ6. 

9, ιδου] οτι. Ῥγτ.οτί. Τμοῦ. 

---τις] οπι. Ὦ. 1. ὀ.οιβω, «δι. 

-ην] οτι. Λ. 

--- ὑδροπ. 69.(ΧΓΛΑ ΤΙ) 

8. ὁ Τησους] οπι. 1. 

---τους] αυτους (αΆ. 

--λεγων Υα]σ. ΟΙ. οι. Ἀντ.ΠεΙ. | οπι. 

Ῥ. Απιι α.ὐ.οι]. Ἀγντ.Οσί,δεΡεῖ, 
-- εξεστιν] Τρταεπι. ει σ. ΑΧ. τε]. 

Ὑπ]σ. Οἱ. α.ὐ.σοιει[ῇ.  Ἀνττ.Οτί. Ἐεί. δε 
Ἠε]. Αππι. (γιά. Μαϊΐ, κ. 10.) | οπι. 

ΒΡΗ,. Απ. Ι. ἈγτΗίε. (ΜεπιρΗ. 

Τ1εῦ. ί υἱᾳ.) «τΠ. 

--τῳ σαββατῳ] εν τοις σαββασιν Ι. α. 

---θεραπευσαι Β)Ι.. 1. | Ίθεραπευειν στ. 

ΑΣ. τε]. (νι, Μαἰί. κ, 10.) 

--η ου ΒΕΠ, 1. 69. ὁ.εί. Ἀνιτ.οτιιδε 

ἨσιἩ Ἀγχ.ΗΙεν. Μεπιρῃ. (ΤΠευ,ΜΣ. 

..εἰαρ. Μπι.) ἄῑι. | Χοπ. 5. ΑΧ. τε]. 
πρ. α.οι[. Ἁγι Ῥει. ΤΠεΝ.(αρ. /οἶά ο.) 

ΑΆγπῃ, (νίᾶ,. Μαϊ, χὶν. 10.) [Ιαάά. Ροδίεα 

εξεστι ἀταεεὸ Τπευ.αρ. Μπί. ει ΜΝ. 

4. επιλαβοµενος εἶπο αάά. ΑΒΙ.Ν. 98. 

γα]. Ψπ]σ. | αἀά, αυτου 1. 69. ὅ.ο({) 

Βο. (8υν.Πα].) Μεπιρα. Τπευ. Απτη. 
401. | αάά. αυτον και Ὦ. ϱ. Ἀγιτ.Οτί. 

δεῬεί, ππαπαπα ]πς ᾱα. 

--ιασατο] ιασαµενος Ὦ. 

4. αυτον] οπι. Ὦ. 69. Απι. 6. 

-- και Ῥοδύ αυτον ] οπι, Ὦ. 

δ. και αὉ ἸπΙΕ.] Ταᾷ4. αποκριθεις 5. ΑΧ. 

τε]. (µ. 58.) ας. { Ἀντ.Ηε]. | οπι. 

ὮΡΤ, 1. 69. Κ. α.ὐ.οιει[)-ι.Ι.. Ῥγιτ.Οτί, 

δεΡεί. Μεππρῃ. ΤΜεῦ. Αντ 91. 

---προς αυτους αΠἴθ ειπεν ΒΙ,ΣΔ. 1. τε]. 

γπ]ς. | Ῥορί ειπεν ΑΤΏΚ. α.δ.οιει]:[-εῖ. 
Ἁγιτ.Οτί,δεΡει.δεΗσ]. Μοαππρμ. ἜΤμευ. 

Απτπι. ἆδί1. | αάᾷ. ὁ Ίήησους Χ. 

--ὑμων] Ριπεπι, εξ Ὦ. Μεπιρη.ΜΒ. 

---υἷος η βους (Δ)ΒΔΕάΗΜΡ(ΤΟΝΥΤΑ. 

ο. Ἁνιν.(Οτι.)8Ρ5ς.δε Ἠο]. ΤΠεΡ. (ὁ 

υἷος ΑΓ.) | Ίονος ηβους 5. ΤΝ Πα. 

(Σοά ποπ ἵπ εοτη.) 1. 58. Ι. Νπ]ς. α.ὐ. 

ο. Μεπιρῃ. Αππ. (νίᾶ. αρ. χΠ]. 15.) 

(ορος η βους 69 εἱο.) Βο05 εἶας απῖ αξῖ- 

πας 211. | προβατον η βους Ὦ. (ν]ά. 

Μαΐε, κ, 10). |αἀᾶ. απὸ αδίπις η. 

Οτ, 
--"πεσειται ΔΒ.ΒΙο.Μαί(Τ.) 1. 69. (πε- 

σηται 1.) | Ὑεμπεσεται στ. ΤΧ. τε]. 

(ωῖα, Μαι. κ. 10.) 
--και ουκ....αυτον] Ῥοδ τῳ ἡμ. του 

σαββ. Ὦ. Ἀνττ.ΟΥί.δοξεί.(είτα, Πς].) | 

οπῃ. και 69. 

--- αυτον] αυτο Δ. 

85. τεπαιισέασ (Π. | νεδίτα ἀεξετία 6Ἰ. 
1. Ἰπίτατοε 6ε8α5 61. | 5. απίε Ἠσεί Ῥγαεπα. ἷ- 

69Η5, Βἱ 61. | 4. βαπαν]ῦ οαπα Οἵ. 
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ΑΒΤΡΙΡΙ[ΙΕΙ. 
1ΣΔ, 

1. 98. 69. 
ΕΙΕΙΑΗΚΜΡΙΥΠ 

Δ. ΝΤ΄ ροη 
ἐἜτογ.ο5:θ,7. ι 

ποκριθῆναι ! 

λέγων πρὸς αὐτούς, 

δ αοἴ]ι, 
/ / 

τον ΤΟπΟΝ κατεχειγ. 

{ 

10. εἴπῃ σοι 

Ἴροθ µένων σοί. 
"Μαϊ, ορ:10. ε κ 
ερ. 18114. ϱρπ 

Ἱ Το. ι 

4 ω ε - / 3 

Τῃ ημέρα τοῦ σαββαάτου;: 
Ν - 

προς ταῦτα. 
/ Ν Δ / 

102 Ἱ 'Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους παρα- 
/ ο ν, - Ν : / » / 

βολην, επέχων πῶς τας πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, 
ο - / 

Όταν κληθῃς ὑπὸ τινος εἰς 
γάμους, μὴ κατακλιθῇ» εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μή 
ποτε ἐντιμότερός σου ᾗ κεκληµένος ὑπ' αὐτοῦ, 

/ 

ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τουτῳ ἡν 
/ Ν / 3/ τν λ/ 5 / ϕ Ν 3/ 

τόπον" καὶ τότε ἄρξη ἶ μετὰ” αἰσχύνης ' τὸν ἔσχα- 
»οὁσ .ν 

Ὁ ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς 
3 / ιά ιο λ 3/ / 4 [ιά 3/ 3 
ἀνάπεσε ο τον έσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἐλόῃ ὁ 

κεκληκώς σε, ἳ ἐρεῖ. σου Φίλε, προσανάβηθι ἆ ἀνώτερον" 
τότε ἔσται σοι δόξα ἐ ἐνώπιον πάντων’ τῶν συνανακει- 

ὅτι πᾶν ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν Ταπεινωθήσε- 
""Ἔλεγεν 

14 πο 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Ας { ται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
λ . / / ιό - / Ἀ 

δε καὶ τῷ κεκληκότι αὐτὸν, Όταν ποιῃς ἄριστον ἢ 
- ον / Ν / Ἱ ΔΝ Ν ) 

δεῖπνον, μη φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελ- 
» Ν Ν - ΔΝ / 

φούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας 

6 ον ” 3/ . 
και ουκ ισχυσαν αγτα” 

κα, 

αἷςο εαὐραιΙὁ δ Ἐί πο Ροίοταπέ 
Ἀ Ἠασο γτοβροπά στο ΠΠ. 

Τ Τ8, 10.) Ώ]ορβαί απίοπι οἳ 
πα Ἱπν]ίαίος ραγαβο]θπα, ΙΠίοΠ- 
ἄεπβδ ᾳποπιοάο Ῥτίπιος αοοιβῖ- 
{ας οἸοεσογοπί, ἀϊσοεπς αἲ 1ος, 
ὅ σαπι Ἱηγίίαας Πιετίς αἆ παρ- 
Πας, ποῦ. ἀἴδεππιρας ἵπ Ρτῖπιο 
Ίοσο. πο Γογίο Ποπογα{ίος {6 516 
Ἱπγ]ίασας αὖ σο, " εἳ γοπῖοης 18 
απὶ {ο αἱ ἴ]απι γοσανίε ἀῑσαί 

. Ὄα Ἠπαῖο Ἰοσιπα, οἱ Όππο 
Πποῖρῖας οαπι πάροτς πον]βεῖ- 
ΠΙΠΠΙ ἸοσΠπῃ θηστο, | Βεᾷ 
οππι γοσα/ῄΙς Πιογῖς, γαᾶθ 16- 
οππηΏα 1ΙΠ ΠΟΥΙΚΑΙΠΙΟ Ἴοσο, ταέ 
οππι γοπονέ απὶ ο Ἱπνανις 
ἀῑσαι Πδῖ, Απηῖςς, αδοεπᾶο ιι- 
Ῥοτίας: ἴππο εγῖς ΗΡΙ σ]οτῖα ο0- 
ταπα. πια]. ἀαδοππιροπήῦις: 
11 18,5.) ᾳπ]α οπιπίς ᾳπἲ 56 οκ- 
αἰταί. Παπ Παδίταν, εί απὶ δε 
Ἰαπηϊ]ας οχαἰαδῖθας. 15 αλ, 
10) Ῥϊσεραί απἴοπι ο οἱ ᾳπῖ 56 
Ἱπν]ίανεται, Οππη [αοῖς Ῥτα- 
ἁἵππα απί 6θΏ8ΠΙ, πο] γοσβτο 
ΑΤΠΙΟΟΒ {π1οδ πθαιιο Γαΐγο5 611058 
ησ(πθ εοΡπαίο5 ηεηιιο νΙοῖποβ 

9 καὶ 

5. τῷ ἡμερᾳ] Τριάρι. εν 5. Ῥ.αἱ. 15. 
τα]. α. ει]: | οτι. ΑΏΤ/ΣΔ. 69. Κ. Υα]ς. 

δ.οιἰ. | οτι. τῃ Β. αἱ. 

6. και ουκισχυσαν ανταποκριθηναι (απο- 

κριθηναι 1. Λ.) | οἱ δε ουκ απεκριθη- 

σαν Ὦ. | Ταᾶά. αυτῳ σ. ΑΧ. το]. α. 

Ι. Ῥγντιοτιβείι,δΗσ]. Μεπιρῃ. ΤΠος. 

Άνπι. 491. αᾱ Ἀπ. γεν. Υπ]ς, δ.ο[]. 

ϱἱ3- | οπη. ΒΕΠ, 1. εἰ]. 
---προς ταυτα] προς αυτον 1. 

7. δε] αἀά. και Ὀ. Ὑπ]ς. α. 

Οοπίσα, ὅ.σ.ει[ῖ, Ἀγτ.Ησ]. τε]. 
Οἱ δεῬεί,] 

---πρωτοκλησ. ΑΙ/ΧΔ. 69. Ε"ΗΚΓΛ. (Α 
Χ. 69. Ἐ3Λ. νογ. 8.) 

--- επεχων .... εξελεγοντο] οἱ εἰίσερατπί 

ΡΥΙπΙος ασοαβῖίας Ἀγτ.οτί, 

---Εξελεγοντο] εξελεγχοντο 69. 

(αι) Μεπιρῃ, | 

(οτη. λεγ. πρ. αυτ. ΒΥΤ.ΡΕΙ.) 

8. ὑπο τινος ὁ,]. Ἐγον.Ἐ5ί,δεΠο]. (Αππη.) 

το]. | οπι. Ὦ. πρ. (α.)(ο)ε(ῇ.)ἰ. 
Ῥντ.Οτί, Οἶομ. 165. 

--- εις γαμους Οἶεμ. | εις γαµον Ὦ. | οπι. 
ὐ. μου. Ἀγτ.Πο].Μβππανρ. “αἆ πιρ- 
ία ποπ ἵπ οπιπῖνας οχοεπαρ]ῃς Ἰηγεπ- 

{αχ |αἀά. απἲ αἆ οοπνϊνίατη Ατπῃ, 

---ῃ κεκληµενος Ἀγτν.Ρεί.δς Πς]. | ηξει Ὦ. 
{ους 1 Θντοτί, 

-- ὑπ αυτου Υπ]ρ. (ει). Ἀγν.Πε]. Αντ, 

Γοπι. Ὦ. α.δ.οι[ ια. Ἁγτν. Ον. δι Ῥεέ, 

Μοπιρῃα. (Τπευ.) δι, |[οπι, ὑπ Τ, 
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Άνπη, | 

[Ῥνττ. 

---προς αυτους] οτη. 1. 

9. ὁ σε] ὡς σε 69 εἰο. 

-- αρξφ] εσῃ Ὦ ἄ». ε. | αρξηται Λ. 

--μετα ΔΒΡΤΙΔ. θ9 5ο. ΒαΜΥΛ.| Τ μετ 
ο κ. Ἶς τοι, 

---τον] οτι. 3. 

10. κληθῃς] -θεις 3 ΠΙ(Εἳ]. ηαί.) 

--- πορευθεις] οτι. Ὦ. 6. 6πεπι. 165. 

--- αναπεσε ΑΡΒΈΠΙ. 1. 69. ΒΗΚΡΌΏΝΤ. 

(3 Μα.)]αναπεσαι Β(3 Μαἰ)ΤΙΧΔάΜ 

Δ.| Ταναπεσον σ.|αναπειπτε ὮὉ. (επι. 

--- εις το εσχατον τοπον] Ῥοδέ κληθῃς 

Ῥ. (ει) Οἶσπι. 

-- σε] σοι Ἐ. | οτη. 69. 
-- ερει ΒΙ.Χ. | Τειπῃ 5. ΑΏΔ. 1. 58. 

χε]. (ειπει Ἐά. ειποι 69.) 

--- τοτε] Ῥτασπι. και Ὦ. (ἡ οἱ” (απίππι 

Βγτγ.Οτ1. δε ευ.) 

--- Ρο5ύ ενωπιον] παντων ΑΒΡΙΙΧ. 1. 98. 

69. (ννν. Ον Εεί.δΗο].) Μεπιρι. ΤΗΕΝ. 

«01. (...«των 58.) | Χοπι, ς. ΤΔΔ. τε]. 

Ἰμαῦι. ἄοίἩ. Απ. 

--- συνανακειµενων] ανακειµ. κ. 

--- σοι π]θ.] οπι. Ὦ. Τμαῦί. γτ.Οτί. | Οοπ- 
αα, το]. Ῥγττ.Ῥείὃς Ἠσ]. 

11. ταπεινωθησεται «ἶσπ, 906. Ονίᾳ. ΠΠ. 

4519. | ταπεινουται ΤὮ 4}. 

-- και ὁ] ὁ δε Χ. 69. Τμοῦυ. (γιά. κνῇ. 
14) 

- ὑψωθησεται Οἶσπ. 906. ΟΥίᾳ. Π1. 6633. 
Ονίᾳ. Ππι. 1. 9413. | ὑψουται Ὁ «αγ. 

19. και 19.] οπι. Ὑ. ἈΒγτβεί,εά. (οίτα, 

ΜΒΑ.) Μοπιριμ. «1. 

19. κεκληκοτι] -κοντι Δ. (άοπιϊπο «πθΠ8θ 

ΒΥΤ.Οτί,) 

--- σου Ῥοδί φιλους] οπι. Ὦ. α. Ίγεπ. 985. 
{ Οοπία, 6/ρ7. 904. 

-- µηδε τους αδελφους σου] οτι. Τ,. 1. 69. 

1γοπ. (οπ1. σου ὐ. ϐ1/ργ.) 

--- µηδετουο συγγενεις σου] οπι. Τ. α.ο. 

(ργ. (οπι. σου Ψαἱς. ὁ.οι[. Ιγεπ.) 

-- µηδε γειτ. ΑΙ/Χ. τε]. Ὑπ]ς. /; τεῖ. | 
µη γειτ. Β.Βίψ. Μαϊ. µηδε τους γειτ. 

Ῥαρ. η. |. µηδε τους γειτ. µηδε τους 

Ῥ. α.δοιο[]ι. Αντι. (7. (πο γο- 

σατο ὀΙν]ίες πεβθ απηίσοΒ οἱ γ]εῖπος εξ 

εορπα{Ο5 ᾖοο ογά. Ίγεπ. 999.) | µηδε 
τους γειτ. σου τους 69. 

--- αντικαλεσωσιν ἀΠίο σε ΒΡΗΤΙΧ. 1. 

69. ο. Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ. οἴμ. 7γεπ. 

(/ρΡ. -σουσι 69. | {ροβί ς. ΛΔ. 98. 
το]. (1μα 6.) Ατπι. 

--- γενηται] γενησεται Λ. 

--- ανταποδοµα απΠίο σοι ΒΡΒΙ,  α.ο. 
Μεπιρῃ. | Σρο5ύ ς. ΑΝ. τα]. (Ταἱ6.) 

Ῥγιτ,Ονί,Ῥείέ,δεΗς]. οίἩμ. 61ργ. 804. 
(οπ1. σοι 1γεπ.) 

19. αλλ’] αλλα ἨὮ. 

-- ποιης Πίο ΑΏΒΙ, τε]. «ἶοπ. 165. 

64327. 804. | Ῥο5ί δοχην Ἑ. | ποιεις 69. 
ἨὈΓ. / ποιησης Μ. 

-- αναπειρυς ΑΒ(3Μαί)ΡΒΤΙΕΑ. | 

Ἰαναπηρους ς. Β'.Μαί,Χ. το]. 

8. αὖ 1]]ο οἱ. 



κα 50, 
να]ς. α. 0. ο. 
Βνττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Ἠεπαρῃ, (Τ16Ἠ8) 

[αοῦμ,] Ασια. 01. 

Ν / 4 
και «πας 

δρ 
ο / 

τῶν δικαίων. 
15. ὕσ[τις] 

ΝΔ’ ρπα 
ε 

Υ Μαϊίσθ:1-14. 
16. ἐποίησεν 17 

πολλούς: 

τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκληµένοι», Ἔρχεσθε, ἕ ὅτι 
ἤδη ἕ ἔτοιμά ἐστιν [πάντα ]. 
πάντες παραιτεῖσθαι.' ὁ 

᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ᾿ἐξελθὼν" 

υ 

18, ἐξελθεῖν 

δε αὐτόν: ἐρωτῶ 
/ 

ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορευ- 

ἀνταπόδομά σοι. 
δε δοχήν, κάλει πτωχοὺς } ἀναπείρουν” χωλοὺς τυφλούς, 

καὶ µακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί 
σοι" ) ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει 

᾿Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειµέ- 
ὕστις” φάγεται 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, 
νων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος 
ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
'"Ανθρωπός τις ἡ ἐποίει' δεῖπνον µέγα καὶ ἐκάλεσεν 

καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ ’ ον ϕ 3 Ν 4 . / / / 

πλουσίους, µή ποτε καὶ ) αὐτοὶ ἲ ἀντικαλέσωσίν σε 
. . σα Αν 

αλλ ὅταν ποιῃς 

ος 

18 

υπρώπος 

σε, ἔχε σε ' παρῃτημένον. 

καὶ ἠρξαντο ἀπὸ μιᾶς 

εἶπεν 

ἀῑν]ίος, πο {ογίο οἱ 1ραῖ {ο ταίπ- 
γιοπί οι Πα 4Ρρι τα αΠο, 
15 9ο οιπα {[αοῖδ οοπγ]νίπι, 
γοσα ῥαπῤογος5 ἀθρί]ο οΙοᾷοβ 
6π6605, 1 ος Ῥσαϊις οσῖς, απῖα 
ηΟΠ Ἠαθοπε τοίγίῦπογο ΗΡΙ: το- 
υπ ρασίας οπῖπα ΗΡἱ 1π τοβγγος- 
Μοπο ΙΠΒΙΟΡΗΙΗ. 15 Ἠαος οππι 
απιά]σδοί απἰάσπι ἆθ εἴππν]. ἀδ- 
οππιροπῦας, ἀῑκίς οἳἱ, Ώοαίις 
απ  πιαπάισαδΙς Ῥαποπῃ Ἱπ 
χορπο ἀᾳι. 15 81,5.) Αί 1ρρδο 
ἀῑκιε οἵ, Ἠοπιο «ιίάαπα {οοῖς 
οοΠπαπα. ΠΙάρπαπα οἱ γοσαν]έ 
πημ]ίοδ. 7 Έι πιςῖς 5ογνατα 
βπππή Ἠογα οπεπαθ ἀῑσοτο Ἱην]- 
ἐαθ5 τπέ νοπίτοπί, απία ΊάΠι Ῥα- 
ταῖα 5η! οπηπία. | Ἡέ οοορθ- 
γαπό βἰπιπ] ΟΠΠΠΟ5 6ΧΟΙΙΡΗΤΟ. 
Ῥνίπιις ἀῑκίέ οἳ, Ἡ Π]απα οι] ος 
ηθοθββο Ἠαμοο οχίγο οἱ ν]άογα 

ος Ἠ]απι: τοσο ἴο6, Παῦο τηο οχοιι- 
τδεῖη βαδαπα, ον Εί αἰίον ἀῑκίε, Ίσα, 

Ῥομπα οπηῖ Ύπἶπαιο ο 60 Ῥτο- 
19 καὶ Ότο λα: τοσα ο, Παῦο πιο 

οχοιβαίαπι. Ἐν αἶας ἀῑκῖε, 
Ὁκονσια ἀῑικὶ οὐ 146ο πο Ρο»- 

, , Αα ” , 
οµαι δοκιµάσαι αὐτα' ἐρωτῶ σε, έχε µε παρῃτηµε- 

ΝΟΥ. 

14. ὁτι] οπι, 69. (καιἈ.) 

---- ανταποδιδοναι Δ. 

---γαρ Υιυ]ς. α.ὐ. Ἀγττ.Ῥδί,δςΗσ]. Μεπιρῃ. 
οι. 1γεπ. 885. Ελ. ἵπ Τμις, 186. | δε 
1. 69. ο... «Ανπι. «Αμ. η). 
[Ῥννιοσι,] 

15. συνανακειµενων] συνακειµενων ΚΤ. 
(ἴπι οο[1.) 

--- ταυτα Πίο Ἔις. ἵη Ίμπο, 189. | απίε των 
συνανακ. Ὦ. (Υπ]σ. 0.ο) (Βντ.οτί) 
Μοιπρῃ. 

--- µακαριος (ἶεπι.166. ιδ. ἵη Τμιο. 186 
δἱ8. 189 δἷς. 190. | -ον 69. 

--- ὑστις ΒΡΗΙΙΣ. 1. 69. ἈγτΠσ]πις. 

Μεπιρῃα. Τις. ἵπ πιο, 186 ἱ9. 189 δἱ5. 

190. | Τὸς σϱ. ΑΟ. το. Οἶσπ. 166. 

Εις. ἵπ Ἐς, αρ. Μαϊ. 74. 1η Τπιο.187. 

--- φαγεται (ἶοπι. Εις. ἵπ Ῥ5. ἵπ Τις, 

190. | φαγε Τ,. | φαγηται 69. Έα. ἵπι 
Ίμς, 186 ἱ9. 187. 189 δἱς, 

-- αρτον ΑΡΒΡΏΡΗΙ,ΧΔ. 1. αΠἲκ” 
(σουσ.1.)Α. Τα. Ἀγιτ, ΡΕ, δε Πε]. 

Μεπιρῃ. ἄοΐμ. Απ. ἜἘις, ἵπ Ῥς. ἵπ 

Ίμπο, 1866ἱ8, 189 {εγ. 190. | αριστον 69. 
Ἐίο, Η" Ἐ]εοιν.ΜΡΌΟ ΥΓ. Βστοτι, 
Άππι, 6πεπι, 166. 

---τουθεου Οἶσπ, 106. Ἔις. ἵπ Τλις. 186 

δἱ8. 187. 189 ἱο). 190. | των ουρανων 69. 
Έις. 1π Ῥε. 

16, ὁ δε] ουδε Ὦ3. 

--- αυτφ] οτη. Ὦ. α.διε. Αππιιοᾶ. | Όοή- 
., Ψπ]ς. (ο). | (ἀῑκίε αἱ ᾖοτηίπιις 

0 νου 5 ο 3/ ν Δ 
και ετερος5 ειπεν; ΤΓυναΐκα εγηµα, και δια 

πορίοτ Βγτ.Οπί. (οί1,) ἀῑκίί αἱ 1 ε5ας 

ΒΥγ.Ρ5ί.) |αυτοις Ὁ. ο. 

16. τις] οτι. Ῥ. ΟΥίᾳ. ἵν. 2445. | Οοπία, 

Ονίᾳ. ΠΠ. ΤΤΑ5. Ἔς. ἵπ Τμις, 196. 
--- εποιει ΒΗ. 1. Ἀγν.Οτίι. ΟΥᾳ. ἵν. 2445. 

ΓΙ Ίεποιησεν οδ. ΑΡΕΙ. τε]. 15. 

Ἁγνγ.Ρ5/.δς σα]. Οἶσπ. 165. Ογίᾳ. Πϊ 
774ε, Ἐιδ.ἵπ ἹἸμιο. 186. 189 ὀἱ. Τε. 

α.γ. Ματς, ἵν. 51. 
-- µεγα ΑΡ.Μαϊ(ΧΕΙ)ΕΗ. νε]. Οµἱᾳ. Π1. 

ἵν.. Εως. ἵπ Ίωπο. 186. 189 δἱ9. | µεγαν 
ῬΡΣΠΙ.Ὁ. 69. Λ. Οσα. 1656. | οπι. Χ. 6. 

Άππι, Τετί. 

17.τον δουλον] τους δουλους Ἐ. 
--- τῷ ὧρᾳ του δειπνου Ογίρ. ἵν. 9445. | 

οπι. Τ. 
--- κεκληµενοις] κεκαληµενοις Ἐ (αρ. Κπιί- 

τε].) (Ονίᾳ. ἵν.) 
--- ερχεσθε ὮΧ. 98. τε], γοπῖίο α.ῦ.σ.θ. 
ΓΕ, (απ Ππ. γεν. Ἀγτ.Εδί.) | ερχεσθαι 

ΑΡΡΗΤΙΔΙ. αἱ νεπῖγεπί Ὑπ]ς. (Ιπ{. 

Μοπαρμ.) 

--- εστιν] εισιν ΤΙ. 

--- παντα Δ(1))Ε. τε]. (85 εσραί.) Ναἱρ. 

Α τα]. | απίς έτοιμα Ὦ. α.ε-πι. γι. ΟΥΔ. 

δεῬει.(οίτα, Ἠς].) νἷά. Μαϊέ, κκ. 4. ] 

οτι. ΒΕΙ,. ὁ.ο,[)-ἱ.1. 
18. παντες απίο παραιτ. ΒΡΗΙ,Χ. 1. 

Τιαίς. Ἀγτ.Ῥεί. Αππι. | 1ρορί 5. ΑΕ. 
τε]. Ἀγτ.Ηε]. Μοπιρµ. οΐ, 41, ] 

οπι. 3Υ1.Ο18. 

| -- ὁ πρωτος] ΡΙΑΕΠΙ. και Ἐ. ο.ε. 
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18.αυτῳ νΝαἱς. {-. Ἀγιτ.Οοτί,Εευ.ὃς Ης]. 

Μεπιρῃ. δε βονν. (2001.) [ οπι, Τ. 1. 

α.δ.ο.ο,β)-.ἶσπ. Μοπιρι.ΜΒ.(οἑαρ. ΜΙΙ].) 
ου, Αππι, 

--- αναγκην] απίο εχω ὮΡ. ὙΥμ]ρ. α.θ.ο. 

οι πι. | Οοπαας, ΑΒΗΙ,. τα]. 
Ῥ9 Πε],(ο]. α{.) 

--- εξελθων ο ος ΤΙ, | Πεξελθεν 5. 

ΔΕΒΠΙΡΗ. τε]. 

--- τδειν] ΤῬταετη. και 5. ΑΕ. τε]. Υαἱρ. 

α.ὐ.οιειζππι. Ῥγτ.Ης]. ἄοὔ], [ οτι. ΒΓΤΗ 

1α. Ἀγιτ.Ονί,δεὮςί. Μεπιρῃ. Αντ. 

4001. 
-- εχε] εχω 69. 

19. ηγορασα Ονίᾳ. ΠΠ. 1494, | ηγορα ὮὉ. 
--- έρωτω....παρητ. ΑΒΕΗ. τα]. Ὑπρ. 

(ωΩ/. Οµᾳ. Π1. 9814:5- ἀἰδεγίε. | διο ου 
δυναµαι ελθειν Ὦ. α-(ὐ.)οι[]-(1.δπι. 

οᾱ.αρ. Ογίᾳ. Πῖ. 9815. |. οπι. ερωτω σε 
Ονίᾳ. ΠΠ. 1493, (οἴτα, 9814-53) 

-- με] οπι. 69. (ποη 58.) 
90. ἑτερος] αλλος Ὦ. (ονίας Ἀγτ,ον.) 

--- εγηµα Οἶσπ. 555. Ονίρ. ΠΠ. 1494. 98159. 

(εγηµε Ἠ.) | ελαβον Ὦ. 

--- και δια τουτο ὙΥα]σ. Γιβπι. Ὀγτν.Ε5ῦ, 

ΡεΠςε]. τε]. (εχε µε παρητηµενον ΟΥἱφ. 

Π1.) | διο Ὦ. |. οἱ α.ὐ.ο.θ.ῖ. 

Οσπι. 565. | οτι, Θγτ.Οχύ. 

αναγκη 

και ἵαπίαπα 

1. ἓο εξ 1ρβὶ 6ἵ. | 15. εἸαιιᾶοἙ οὔ οΏθσος 6ἷ. | 
14. τοβιανγεσβίοπετα πι. | 15. ἀῑκις η οἱ. | 
ππαπάασαν]ό πι. 
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ΑΒΡ(Ρ)8Β. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
α 5” / 3 α 1 ΔΝ / ε 

ἐν τοῦτο οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόµενος ὁ 
1.9.6. δοῦλος } ἀπήγγειλεν τῷ κυρίφ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ΣΟΗΚΜΦύΥΓ 

ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότην εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, 

ΧΙΥ.2Ι. 

ΒΙΠΙ γοπί/α. 3 Ἐε τεγοτειβΒ 
5οτνιις πιπΠανΙς Ἠαπου ἀοππῖπο 
βπο.. Ταπο Ιταίας ραΐον Γαπηῖ-- 
ας ἀῑκῖι 6εγνο 51ο, Εχί οἵτο 
Ιπ Ῥ]αϊοας οἱ νῖσος οἴγιίαιῖ5, οὔ 

Ἔξελθε Ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς 

ἀναπείρους" 
99 ον ο καὶ εἶπεν οι 

πόλεως, καὶ 

ἐστίν. 

τοὺς πτωχοὺς καὶ 
Γτυφλοὺς καὶ χωλοὺς” εἰσάγαγε ὧδε. 
ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ο’ ́ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος 

9 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, 
᾿Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, ο (ἀνάγκασον 
εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ Ἰ µου ὁ οἶκος.. 

ᾷ 

“λέγω γὰρ 

Ῥαϊρογες 3ο ἀερί]ο εἴ οπεσοΒ 
εί ε]οᾷος Ἱπίποάπο πο, 3 Βέ 
αἲί 6ογνα5, Ώοπήπς, {αοίατη οδε 
τί ππρεγαδίῖ, οὗ αά λαο ]οοιιΒ 

35 Ώι αἲι ἀοππΙπαςδ 8οΥνο, 
Ἐκ] Ίπ γία» οί 8ερες οἱ οοπιρο]]ο 
1ΠΊτατθ, πἲ Ἱπιρ]εαίις ἄοπιις 
π]θα: 3 ἀῑσο απίοπα γοῬῖςδ αποά 
Ώοπιο γίτοταπι Π]ογαπα (πἵ Υο- 
σα καπ ριδίαρῖ  οθπαπ 
ΠΙΘΗΤΗ. 

9 
και 

ες [ο] ιά 3 Ν - 3 - 3 ΄ - / 

ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκληµένων 
/ 4 - 

γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 
ρπβ 

πρ 
ν Μαιΐ, 1ο: 97. 

326. µου µαθ. εἶν. 
ΣΜαϊέ. 19:28. 

τὰς ἀδελφάς, ἔτι ἔτε' 
δύναται Ἰ εἶναί µου μαθητής.’ 

1053 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ 

στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ωθηπ 
με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα Σ αὐτοῦ" καὶ τὴν μητέρα 

καὶ τὴν γυναΐκα, καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 

καὶ τὴν ἑαυτοῦ. γψυχήν, οὔῦ 
Χ καὶ ὅστις οὐ βα- 

21. παραγενοµενος] -ναμενος 69. 

--- δουλος] Τα4ἀ. εκεινος σ. ΧΔ. τε]. 

Ῥνττ.Οτί,Βετ.δ.Η ο], | οπ. ΑΒ. Λ{αί(εί 

Β1ἶγ. εδή.)ΏΡΗ1.. 1. 69. Κ. (µ. 98.) 

1μαίί. Μοππρῃ. οἴἩµ. Αππι, 2811. 

-- αυτου] ἕαυτου 69. ΕΤ. | αἀᾷ. παντα 

Ῥ. (Ατπι,Όες,) 

-- ταυτα] τα Ἐ3. (οπι. Φ.ο.ϱ.) 

--- τοτε] και Ὦ. ε. 

--- ειπεν] Ροδί αυτου Ὦ. 

-- τους πτωχ.] οἵη. τους Ὦ. (ραπροτος 

εὖ Ἰαπάος ε αερτοίο εἰ 616ς05 ΥΓ. 

Οτι.) 

--- αναπειρους ΑΡ(2Ηαἰ.)ΏΤ. (-πιρους 

ΤΗ.) | αναπηρους σ. ΒλΜαϊ, τε]. 

Σ9. 1π Ίππο. 187. 188. 190, 191. 

--- και τυφλους Και χωλους ΒΡΕΤΗΙ, 

95. ΕΚΜΌ. (αι) Ἀγτ.Ηςε]. Μοιηρῃ. 

αοιμ, 9, Έις ἵπ Ταις, 188. | Ἔκαι 

χωλ. καιτυφλ. 5. ἨΧΔ. 1. τε]. ο, ΒΥΤ. 

Ἐεί, Αιπη. (Βστ.Οσ.βαρτη.) | καιτυφ- 

λους Δ. (κ. τους τυφλ. 69.) Βγν.Ηϊου. | 
και χωλους Ἐαρ. Κπιζιεί, 

--- εισαγαγε] ενεγκε Ὦ «7. 

29. ειπεν] αάά. αυτῳ Δ. 

-- ὁ δουλος] πΠίο ειπεν Ὦ, ο. 

-- κυριε] οτη. Ὦ. σ.ε. 

--ὁ ΒΡΗΙ, 1. ο. 

Μοπαιρῃ. Αππι. 
θγν Οι δΗο]πις. 

ἵτωςς,. ΑΡΣ το, 

(μαίςι) Ἀγτγ,Εεί,δΗο].ίκί. αοίμ. Άι, 
[καθως Λ. 
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33. επεταξας] ὑπεταξας Λ. | προσεταξας 
1. 69. 

---ετι τοπος εστιν] ετιτο προσεστιν Δ 

6. |αζἀ. 1η εοηγ]νίο Βγγ.ΟΤέ, 

98. δουλον] αἀά. αυτου Ὦ. α.ὖ. Ἁγιτ.Οτί. 

θε. Αδίπ. ῃ Οοπίτα, Ὀγτ.Ης]. τε]. | 

(εορο Ιπίτατο ᾳποδοτη(ο Ππγοπονῖς α.) 

-- µου απίθ ὁ οικος ΑΡ. Μαϊ Ώ αγ.ΒΙΙΣ 

Ἰ. 6. (Μεπιρὴ.) | Τροςί ς. ΤΔ. τε]. 
(οπ]. µου Ἑ. ΡΙἶγ. Βε].) 

94. των ανδρων εκεινων Ἔ. ἵῃ Ίμιο. 189. 
190. | των ανθρωπων Ὦ. πι. εκ Ἠοπιῖ- 
πῖρις 115 ε. 

-- κεκληµενων] α.ά. εἰ ποπ γεπογιπί α.]. 

-- αᾱ Άπ.] αἀά. πολλοι γαρ εισιν (δε 

εσονται Χ.) κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι 

Χ. πι. 69. Ἐπιφ.α Επιᾳ. Πέ. γιὸ. ΠΥΡ 
Δ. ΘΥΤ.ΗΙοΓ.ΊπαΥς. Έί].α. 

325. αυτῳ] τῳ Ίησου ἘΗ. 

-- πολλοι Ὑπα]ρ. {. Ἀγτν.Ῥεε.δεΗςΙ. τε]. 

Γοπη. Ὦ. α.δ.ο.ει[].. Ἀγν.Οτί, 
--- προς αυτους] αυτοις Ὦ. 

36. µισει] πεισει Ὦ3. 

--- αυτου ΑΡΏΧΔ.1. 69. ΕΕαάΗΚΜΙΥ 

ΑΤ. | Ἰέαυτου σ. ΒΗΙΙΡΕΓ. Ογίᾳ. Ιπι. 

Π, 4ΤΤ.. | οπη, 6. ΟγΙφ.1. 9990, ΟΥγίᾳ. Ππί. 
Π, 43984, 

--- μητερα] α4ᾷ. αυτου Ὦ. Βγιτ.ΟΥΕ.δΕΡΕΕ, 

ΜοππρΗ, | Οοπία, Ονίᾳ. Ἱ. Ίζκαι τ. 

γυν. κ. τ. τεκνα ροδί αδελφας Ὦγτγ.Οτί. 
δεί) 

"Εἴ τις ἔρχεται πρός 

55 123, 5.) ΤραπΠ{ απίεπι {πτραθ 
πιπ]ίας οιππ 60, ϱἱ 6ΟΠΥΕΙΒΙΒ 

ἀῑκίε αἆ 1ος, 35 ΒΙ απἲς γοπῖς 
Ἀά τηθ οί ποπ οὐ] Ῥαίτοπι 5ΙΤΠ. 
οἱ πιαίγεπα εἰ πκοτοπη οἱ Β]ἱος 
οἱ Γαίγθς οἱ 8ΟΥΟΤ65, αἄ Πιο απι- 
ἴοπι οἱ αΠΙΠΙΑΠΙ ΑΠΑΤΗ, ΠΟΠ 
Ῥοϊθδί πποι5 6556 ἀῑκοιρα]ας. 
πι απ ποη Ῥαϊπ]ας ογασεπα 

96.ετι τε ΒΒΤΙΔ. | Τετι δε 5. ΔΡ(;. 

τε]. Ὑπ]ς. ο. | ετι και Οτίᾳ. 1. 9995. 

Ίπςαροτ οἱ α. αὀλπιο οἳ ο. εἰῖατη οἳ ὐ. 

--- ἑαυτου] Ροδί ψυχην Ἑ. 69. (αυτου 69.) 
| Οοπία, ΑΕΙ.. τε]. Οτἰᾳ.1. 

--- ειναι Πίο µου µαθητης ΒΗΒΙΧΜΕ. 

1μ[ᾶ. Ῥγτ.Ηςε]. Μοππρα. «91. |. Τρο5ύ 

ς. ΑΓΔ. 1. τε]. α.δ.ο.ει[:ῇ- γιτ.Οχς. 
δεί, οι, Ογίφ.1. ΠΠ. 9805. | µου 
ειναι µαθ. 69. Κ. γΥπαἱσ. Ογίᾳ. ἴπί. Ἡ. 

Ἔς. ΤΠΕΟΡΗ. 144. ΠΠ], 9900, |. µαθ. ει- 
γαι µου Ε. 

927. οπι. γεν. Ἡ. 69. Μ3Γ. | Οοπίτα, ΑΒΓ 

Τ.. το]. νν. Ονίᾳ. ἴπί. Π, 4Ττα, 

-- Και ὑστις ΑΧ. τε]. Ὑπ]ς. α.δ.ο. Ῥγττ. 
ΟνιιῬεί,δΗο]. { και ὃς Ὦ. | ὁστις ουν 

Ῥ. (οπι. 5ο. ου Β3 18. αἀᾷ.3. 5]. ΜΗ αἱ.) 
εἰ οἳ ο. (αποπππαο επί Αππι.) | 

ὁστις Ἱι. Μεπιρῃ. (4011.) ὁς (απίππι 

1γεπ.(γ. 16. 

-- βασταζει] -σει Ἑ. 

--- αυτου ὮΤΙΝ. τα]. Ίγεπ.(αγ. 16. | ἑαυτου 
ΑΒΙΖΔΑΜΑ. 

--- ερχεται] ακολουθει Ι. Μοπιρῃ. Ίγεπ. 

«ὤ,. 16. ακολουθηση ΟΥίᾳ. ΠΠ. θ85ῦ, 

-- ειναιµου µαθ. ΒΙΧΔΕΕαΗΥΛ. Απιιᾶ, 

Ζο07. .ε. (8υτ.Πσ].) ἄοἴἩ, | Ἔμου ει- 

«μαι µαθ. 5. Α. 1. ΚΜΑΟΡΕὉΓ. γαρ. 

921. οπι. ηπο -Απι. | 34. βαβίανΙς πι. 



ΧΙΥ. ὃρ. 
Τα]ρ. α. 0. ο. 
Βυ1χ. 0. Ῥ. Ἡ. ΝΕ’ 

ρπγ 
ΜΕεπΙΡΗ. [Τ]1θῦ.]ι 
οί. Ασπι, {Π. 
27. στ. ἑαυτοῦ 

Πε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

στάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 
οὐ δύναται Σεἶναί µου’ μαθητής. ' τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν 
θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας 
ψηφί ίζει τὴν δαπάνην. εἰ ἔχει ολες" Ἱ ἀπαρτισμόν ο 
ἵνα µή ποτε θέντος αὐτοῦ θεµέλιον καὶ μὴ ἰσχύ- 
οντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες͵ ἄρξωνται 

“ 
Σ αὐτῷ ἐμπαίζειν, λέγοντεν ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

Ἀ 

ἠρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 5 ῇ 
ν / ο . 

τίς βασιλεὺς πορευόµενος 1 ἑτέρῳ βασιλεῖ συµβα- 
ο {4 ο / ον / «ν νά 

λεῖν εἰς πὀλεμον οὐχὶ καθίσας πρὠτον βουλεύεται 
/ / / - / - 

εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν } ὑπαντῆσαι' τῷ 
εἰ δὲ 

5πᾳαπι οὐ γοπῖς Ῥοδί πιο, ποπ 
Ῥοΐοβί Τηθιι5 0580 «δαίρα]αβ, 
35455, 10) Ωμ] οπίπι οκ νοῬῖθ 
Υο]οπς ΠΥΓΟΠΙ αοΙΠσοαγο ποπΏτο 
Ῥηία8 6οἆοπε οοπιρη {ας ΒΙΠΙ1Ι8 
απ ποσεβεανἱ δπῇ, 5ἱ Παδοῦ αά 
ῬογΠοϊεπά μπα ο 3 πο Ῥοβίοα, 
παπα. Ροβπογίς Γαπάσπποπθατη 
εἵ ποπ Ροίοχῖς Ρογβσσγε, ΟΠΙΠΘΒ 
απὶ νἰάσηί Ἱποιρίαπε Ἰπ]αάοτε 
οἳ 9 ἀῑσσπίος απία Πο Ποιο 
οοορίέ αοάἱβσατα, εἰ ποπ Ρροίαῖς 
οοΠδαππιανο. 3 Δαί ααὶἱ τες 
Ίσαγας οοπηπα]έίογο Ὀθ]]απι α- 
ΝΘΙΡΗΠΙ απ Τορθπῃ ΠΟΠ 86- 
ἄσπδ Ῥτῖας5 οορῖίαϊ ϱἱ Ῥοβδίέ 
οἱ ἆθσθπα πα]]ρις Ο6ΦΠΓΓΘΥΘ 
αἵ απί ουπι γἱσῖπ{ϊ πα]Η ας γεπ]έ 
αἆ εδ. 55 ΑΠοηιῖπ αὀμας 1]ο 
Ίοησο ασοπίο Ἰοσαίίοποπα πηί- 

Δ 3/ / ο) / ὃς ο ῃ 

αν είκοσι χιλιάδων, χεμονα επ αυτον: 

μή γε, ἔτι αὐτοῦ πόῤῥω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας 
35 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν 

ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς εαυπαῦ ὑπάρχουσιν, 
οὐ δύναται ἆ εἶναί µου’ μαθητής. 

ἐὰν δὲ 

ρπὺὸ 
ε 

ΣΜΑΙ6.6:14. ῥρπε 
Μας ο μα. β πς τα 

δ τοῦ. το αλας": 
» . 

ἀρτυθησεται ; 

ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 

ο γιά 
και 

3γ δκαλὸν ᾽Γοῦν |’ 
Ν α ο) 3 / 

τὸ ἅλας µωρανθη, ἐν τίνι 

ἴοης τοσαξ ος. απιαο Ῥασί5 5ΠΗ. 
33 (181 5.) Ῥιο 61ο οπιπίς εκ 
γοῬ!5 απῖ ποη τοπαπ[]α{ οπηπ]- 
Ῥα5 4παθ Ροββῖάοῦ πο Ῥοῖεδύ 
πηοι5 6.56 ἀἰθοίρα]ας, ὃν αν 
3) Ῥοπαπι οί εαὶ:. εἶ απίοπι 
πα] αποάπο αγαηποτΙέ, 1π α1ιο 
οοπάἹσίιχ» 35 Νοφιο ἵπ (ευγαπα 

] 3/ » ο 3ᾖ η / 
ουντε εἰς γην ουτε εἰς κοπριαν 

ο. (311.) | µου µαθ. ειναι Ὦ. (α.) 
(8γοτ.Οτε,δεΡεῖ,) 

98. γαρ] δε Ὦ. (3911.) |. οπι. α.δ. Οἱ. 
11. ΤΤ88, 

--- θελων] ἸῬνασπι, ὁ ΤΗΠΜΡΌΟΥΓΑΛΑ. | 
Όοπαα, ΑΒΡΗΙ, 98. τε]. 

--- ει] οπι. 1, 

--- εχει] Τα44. τα 5. ΑΣΔ. 1. 58. τε]. 
αι]. ἄοΐμ. (Αππι.) | οπι. ΒΡΗΕΙ,. Υμ]α. 
ὐ.σιει[]. γι. Οτί. ει, ὃς Ἠσ]. Μοπιρῃ. 
5.1. πε νιᾶ. ΟΡἱᾳ. Ιπί. Π. 1451. 

--- εις ΑΒΡΗΒΤΙΔ. 88. 69. ΒαΗΚΤΓ ΜΒ 
ὉΓΛ. | ἔπρος 5. Χ.Ι5. ΥΕ». ΟΥίᾳ. αρ. 
αὖ. 5 αδίὸ (νά, γον. 99.) 

99, αυτου] οτι. Ὁ. 

-- θεμελιον] -ου 69. 

--- και µη Γεϊγ. Αἶου. Ῥοπί]. ἵν. 97. | οτη. 
και Ὦ. α.θ. 

-- ισχυοντος «ΑΒΗ. τα]. | ισχυσαντος 

1ΧΔδ. 1. Ὁ. (Ρεν. Αἶεπ.) | αάά. αυτου 

Ῥ. | ισχυσῃ Ὦ. Τιαίδ. 

-- εκτελεσαι Ῥείγ. Αἶεα. ιά. ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 
7788. | οικοδοµησαι και Ὦ. ϱ. 

---αρξωνται....λεγοντες ὁτι (νου. 90.) 
γα]ς. {. (νά. Οτίᾳ. 11) |. µελλουσιν 

λεγειν Ὦ. ε. ἀϊοεπί α.ὐ.(ο.)ῇ/:ἷ. 

---αρξωνται ΑΡΤ, τε]. | -ἔονται Ἐχ. 

69. ΒΌΓ. Ρείγ. 4ἶοα. 

-- αυτῳ 3Πίθ εµπαιζεν ΑΒΗΙΙΣ.Ι.Κ 

Ὅ. |. ἀροςί ς. Δασίο, ται. Ὑπ]ς. 
Ῥνττ.Οσί.Ε5ί.δΗσο]. οἵμ. Ρείν, 4ῑεα. 

99. αυτῳ] αυτον 69. 
80, ὁτι] οπι. Ὦ. 8Υ2.Ο18. 

--- οικοδοµειν] αάά. ἑππνῖπι Θγτ.Οτί, 

91. η τις] ειτις 69. 

--- ἕτερῳ βασιλει απίο συμβαλειν ΑΒΡΗ, 

Τ/Σ. 98. | {ροβί ς. Δ. 1. τα]. Τιαίὲ. 

Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ, οἱμ, Αππι 401. 

[βνττΟτί δεῬει.] 

--- ουχι] ουκ ευθεως Ὦ. 

--- πρωτον] απίο καθισας 1. ὐ.ειΓ. | Οοπ- 
ὧα, ΒΥσ.Ησ]. | οπι. καθ. Ῥγτν.Οτ6.δ.ΕΕύ. 

--- βουλευεται] -σεται Ὦ. (α.)ὐ.(/}:) 

--- ει] η Τ. 

-- δυνατον Ὁ. 
--- ὑπαντησαι ΔΛΒΡΠΧΔ.Ι. 95. θ9(1σοῦτ.). 

(ροξί αυτον Ὦ.) | Ἱαπαντησαι 5. 1. 

χο]. 

--- αυτον] αυτῳ 69. 

.ετι] οπι. Δ. «01. 

--- αυτου αΠίθ πορρω ΒΡΤΙΧ. 1. 69. Τα. 

} Ῥοδ ΑΕΔ. 55. ΡάΕΗΚΜΡΌΝΥΤΑ. 
οἵ], | (ροδί οντος αἀά. α Ίοεο Ῥπβηπο 
Βνν.Οτί, αά. αἩ οο Ἀγτ.Πς].Τ) 

--- πρεσβειαν] Ῥοδί απεστειλας Ὦ. ε. 

301. 

-- τα ΑΡΗΙΙΧ. τε]. αρ. ο. Ἀγν.Πς]. 
2511. αὲ νἷᾶ. |. οι. Ὦῆ. (α.)ύ.οιει[]-ἰ. 

Ἁγιν.ΟΓί,δς Ῥεύ. Μεπιρ]. πέ γίά, οί. 

ΑΣΠΙ, 

---προς ΑΡΗΙ/Σ. 69 δίο. 16]. | εις ΡΙΚ. 

Άγπι, (γίά. Υοτ. 28.) 

ιν] ο] 

98. ουν] οπη. Λ. 
-- πας εξ ὕμων] και εξ ὑμων πας Ἠ. | 

πας ὁ εξ ὑμ. Υ 0. 

-- πασιν ΑΒΙ,. τε]. Υγ. | οπι. ΓΗ. 
-- ἑαυτου ὑπαρχουσιν ΑΡΗΣ. τε]. | 

ὑπαρχ. αυτου ΕΚΜ. 
--- ειναι µου µαθητης ΒΗ1.. 98. α. Άντε, 

Ἔει,δε Ηο]. Μεπιρῃ. | μου ειναι µαθη- 

της 5. ΑΧ. τε]. Ψαἱς. /: Δππιι Οτίᾳ. 

Ππις Π. 1048, 4581, 4ΤΤ.. Γ101.] |. µου 
µαθητης ειναι Ὦῦ(Τ7:) ὅ.σει.ί 

(8υτ.Ο0.) 

84. καλ. τ. αλ.] οτι. Τ. 
--- καλον] π4ᾷ. ουν Β1. 69. Μεππρῃ. 
Τ.ΦΜΒΡ. (ή απία”.Τμου.) | Ἀοπι. 5. 

ΑΡΗΔ. 1. τε]. νν. (νά. Μαγ, ἵκ. 50.) 

-- ἁλας δί5] ἅλα ὮὉ. 

--- δε και ΒΓΙιΧ. Απι. α.δ.οιφ]. Ἁγενο 

Οτι Ῥοῦ. | Ἔοπι. και -. «ΑΒ. 16]. 

γα]ς. Οἱ. ο... Ἀγν.ΗεΙ. Μεπιρῃ. 

μου, ἄοάι. Αππιι «01. (νίά. Μαϊς. 

ν.10. Μαν. ἵκ. 50.) (Ύαρ ἰαπίωα Ογἱᾳ. 

1. 7943.) 

--- µωρανθῃ Ογίᾳ. 1. 7943. ] µαρανθῃ 69. 
--- αρτυθησεται] -θησεσθε 69 56γ. ἁλι- 

σθησεται 1. 98. 

8δ.εις γην] εις την γην Ὁ. 69. | 6οπίαα, 

Οτίᾳ. 1. τ9Ἀα, [ 1011.] 

97. 9559 πηθιις «πι. | 28. που Ρας 6. 
ΑπιζἩ |. Ἀαῦεας 6Ο. | 99. Ῥοαεσίό 6ἷ. [ 51. αῖβ 
τος 61. | 94. οπι. 4ποαιιο Οἱ. 
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ΑΒ Ρ[ΡΙ[ΟΙ(3). 
1ΧΔ. αν : Ἴ 

1. 98. 69. ακουειν ακουετω. 
ΕΙΕΑΗΚΜΑύΥΓ 

ρπς 

ο τω) Β 
:ἐγγις. αὐτῳ 

Τε διεγόγγυζον οἵ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
3/ / / / 

εὐθετόν ἐστιν. έξω βάλλουσιν αὐτό. 

104 13 νο οο ασ / , ε 
0 Ησαν δὲ ἆ αὐτῷ ἐγγίζοντες' πάντες οἱ 
- ιά ” . 

τελῶναι καὶ οἱ Ἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. 
αἱ “ - ο. 

τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, 

Χγ.Ι. 

ὁ ἔχων ὦτα ποιο ἵπ εἰογοπ]ίπιπι πῖ]ο οδέ, 
5οᾷ {ογας πηϊίοίαγ. ΟΙ Παδεί 
8165 απάἶοπάϊ απάἶαῦ. 

1 (190, 3) Ἐταπί απίοπη αΡΡτο- 
9 ν. Ρίπαπαπίος 6ἱ ραῦ]1σαπ] οἳ Ῥες- 

Και οαίοτες πἱ αιάἴτοπί Π]απα, 3 Εν 
ππιγπηαταθαπί Ῥ]ατίξαεὶ οἱ 5οτ]- 
ψαο ἀῑσοσπίεν απία ο Ῥθεεσα- φ 8 Ν / ο οτι 

λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ ἴοτεν χοοῖρ]ε οἳ πιαπάιιοαὲ οιπι 
Ἆς΄ ρπξ συνεσθ(ίει 

ε 

5 Μα. 18:19-14. 

4, ἀπολέσας 
- ἓν ἐξ αὐτ. 

αὐτοῖς. 

παραβολὴν ταύτην λέγων, |" Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἑωπα Όγες, οἱ ϱἳ Ῥοτά1ΔετίςΌπααι 

ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ 
οὐ καταλείπει τὰ 

{ 

{ 

3 / / ” ὃν ο. / 

απολέση ἡ ἐξ αυτων εν. 
3 / ο 5 / ” αν Ἱ] . 
ενενηκοντα εννεα εν τη ερηµῳ αᾱ 1]απι ἆπαο Ῥετίεγαί, ἆοπας 

/ 

1], 35 5,5.) Ἐῃ αἲι αἲ ἴ]ος 5 Ν Ν : 
9 Ἐιίπεν δὲ πρὸς αὐτους την Ῥαταβο]ατη Ἰδίαπη, ἀἴσοῃς, "Ωμ15 

οκ νορῖς Ἠοπιο απί Ἰαροί οεπ- 

/ οκ ΠΠ, ποηπο ἀπ της ποπα- 
Εἰπία πογοπ] 1Π ἀρδετίο οἱ γας1ε 

Ἰπγοπ]αί απ 5 Ἐί οππι ἵῃ- 3 Ν / ηλ ὃν ὃν 3. / φ ο ο Ε] το . νο. 
δ Ἐ και πορευεται επι το απολωλος. εως ευρη αυτο» γεπαπε ἴἼ]απι, Ἱππροπίΐ ἵπ ππιο- 

105 8105 ϱαπάσης, ὃ οὐ νοπῖοης 5 Ν εν 3 / ΜΑ κ 3/ { ᾿ .// / 

καὶ εὗρων ἐπιτίθησιν ἐπὶ τους ὤμους ἶ αὐτοῦ κα ώση, ᾠυτυσανή βμπορα, 
6. συγκαλεῖται ρων, 

” ο πα] 
/{. εΕΤ. ουρ. ἑσται 

ὃ καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους 
καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ µοι, ὅτι πολι Ύμλο Ροηογι, 
εὗρον τὸ πρὀβατὀν µου τὸ ἀπολωλός. 
ὕτι οὕτως χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρ- οπαρ πα Ἁόνο αν κά ραί τος 
τωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἶ ἐνενήκοντα" ἐννέα δικαίοις Ἰϊβονι Ραοπήιοηιία. 

σος τες ς ” / ”/ / 

ρπη οἵτινεν οὐ χρείαν ἔχουσιν µετανοίας. 

ΥΙΟἴΠΟΡ, ἀἴσοῃς 115, Οοηστα(πι- 
απ ἡπὶ πα μᾶ, απία 1ηνοπί ΟΥ 61Η. 

7 Ῥϊοο 
νοβῖς αποᾶ ἴέα σαπάἶαπι ογ]{ ἴπ. Ττ /. ο ον 

λέγω Ὅμιν «πε]ο 5προΓ ππΠο ῬθοσΒβίογθ ρ86- 
πἰ(οπίῖατη Παβεπίθ «παπα 81ρ6Γ 

Β (188, 10.) 

Λαί ᾳπας πππ]ίες Παῦεῃς ἅτας- 
ς ἢ τίς γυνὴ πιας ἀ6οστη, δἱ Ῥογαιἀετίί ἆναρ- 

δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν µίαν, 

95. ευθετον εστιν] οπι. Ἡ. 

--- βαλλουσιν (ο.)ε.Ιβαλουσιν Μ. (Υα]ς.) 

δ(ϱΚ/) 
--- αυτο] αυτω 1, 69. ὮΓ. 

---ὁ εχων α Βη.] οπι. ΤΙΜΟΡ. 

1. αυτῳ εγγιζοντες παντες ΑΒ. 1. 69. ΙΧΝΙ 

Ὅ. ἄοἴἩ, | αυτῳ παντες εγγιζοντες Ἡ 

1. | Τεγγιζοντες αυτῳ παντες σ. ὮΧ. 
τε]. α-ει[]ω. Ἀγν.ΗεΙ. Μοππρη. Ασπι. 

[Τμαυ. Αι] | εγγιζ. αυτᾳρ (οπι. 
παντες) Νας. ὐ.οιΙ. Όγιν.ΟΥ,δεΡεί. 

- οἱ ἆμαρτ. ΔΡΒΗΙ,. τα]. | οπι, οἱ 0. 
ΑΤΠΙ. 

---αυτου] αυτω Τ. 

2. οἱ τε ΒΡΙ. | Ἀοπι, τε 5. ΑΧ. τε]. 

Μεπιρῃ. 

---ϕαρισαιοι....γραμματεις] ΙΑΠΡΡΟΠ. Α. 
69. Ἄγτγ.Οσ1,δεῬεί,(οίτα, Ἠς].) 9. 

---προσδεχεται] προσδεται 3. 

ὃ. λεγων] οπι. Ὦ. 69. ὀ.ε, Ἁγιν.Οτί.δεΡ»ε. 

(είνα, Ης].) Αππι. 

4. εχων] ὑς ἑξει Ὦ. (ὁς εχει Λ1ειΠ. ἂο 

Όοπν. Της. 794) 

---ἄπολεσρ Ῥλαρ. ΤΕ. ηΤαἰ.Ὦ. ει, (νῖα. 

νογ.8.)|ζαπολεσαςσ. ΔΕ ,Χ.Ι.58.το]. 
--- εξ αυτων ππίο ἐν Ὦ) (2). Ι. 69. ο, | 

Ἴροδί σ. ΑΙ, 98. πο, τα]. (Τμς.) 

Ἁγιν.Ο.Ῥεί, δε Πο]. τα]. (να, Ογίᾳ. ΠΠ. 
914.39). ΛΙεΙμ. (νἷᾶ, Μαίι κ, 19.) 
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4. ου καταλειπε ΑΒΧΝ. 1. τε]. | ουχι 

καταλειπει Τι. 69. (ποι 1.) Μοαπιρῃ. 

(νά. οὐχι Μαϊ.) | ουκ καταλ. Δ. (κα- 
Ταλειπη ΕΡ3ΣΛ.) | ουκ αφιησι Ὦ. ΤΕΝ. 

ει, 

---Ενενηκοντα ΑΒΡ.ΜαἰὈΤ,ΧΔ. 1. 69. Ὦ 

αΗΚΜΒΌΥΤΑ. | Τεννεν. ς. 

---εννεα] αάᾷ, προβατα 693. 

---πορευεται επι το ἄπυλωλος Ψπ]ρ. ὅ.ο. 

0. Ἀγοτ,Ῥει.δεΗς]. τε]. (2ήε(Π.) | απελ- 

θων το απολωλος ζητει Τ). (α.)(οι)() 

(ΒννΟνί,). ΟΜεπιρῃ,) (Τμοῦ.) | (το 
απολ.] ππαπα ΤΠοῦ.) 

---ἕως] αάᾶ. οὗ ΑΔ. 1. 69. ΜΙΑ. |. οτη. 
ΒΕΡΙ,Ν. τε]. 1ο. 

δ. επιτιθησιν] οτη. 1. 

---αυτου Ῥ.Μαι.Ὀ]ιΧ. 1. 69. ἘΚΓΛ. 

Με. 4ο Οοπν. το. Τ9ῦ. | Τέαυτου ς-. 
ΑΔ. το]. 

6. και ελθων εις τον (Πεί],) | ελθων δε 

εις τον 1). (ελθω 3. οπι. τον Ὦ3. Μι.) 

ῶμου. 

---συγκαλει ΑΡΤ, τε]. | -λειται Ὁ. 1. 69. 
1Λ. εί. (νἷά. νου. 9.) 

--τους γειτ. (1εί].) | τας γειτ. 1. Ὦ. 

---αυτοις] οτη. Ἡ. Μεπιρη.ὴ. ει. 

--συγχαρητε Ἠεί], | -χαιρητε Δ. 
---το] τον Δ. | την εἰεὈ. 

--“προβατον ] προσωπον 69"(εοιτ.!.) 

7. λεγω] αᾶ. δε Ὦ. Ῥγτ.Ονί. (ἀἶσο ε’ρο 

6.) 

----ὁτι] αἀά. ϱαιᾶεί 5αρον δα πιασῖς 35. 

Ἠς]. 

-- εν τῳ ουρανῳ] Ροδί εσται ΑΡΧ. 1. 
τα]. ΓΗ. Ἐ,] Ἰμαυ. Ἀγτγ,Οτί,Εεῦ,δεΗς]. 

Μεπαρῃ. πε, «οίμ. (Αππιι) «40Η. 

6. Τ5. | απίε εσται ἨΒ1.. 98 αἱ υἱά. 
---επι 90.] αἀά. τοις Ἐ. 

---ενενηκοντα ΑΒ.Μαι.ΡΙ,ΧΔ. 1. 69. Ὦ 

ΕΕΗΚΜΡΌΥΤΓΑ. | Τεννεν. σ. 

--δικαιοις] δικαιων Ἀ. 

---ου χρειαν εχουσιν ΟΥνίᾳ. 1. 9193. ΠΠ, 

9941, (εχωσι 1.) | ουκ εχουσιν χρειαν Ὦ. 

8. δραχμας Υα]ς.Οἰ. α.ο. | ὃραγμας ΑΤ, 
ΚΕ, Απι . | δραγχ. 69. ἄτασπηας ὐ. 

ἀσπαγ]ος 6. 

---εχουσα] απίο δραχμ. Ὦ. Ἰωαί. Βγτν. 
Οτι Ρει,δΗσο]. 9η. 

-- δεκα] οτι. 1. 

--εαν απολεσμ] και απολεσασα Ὦ. 

---απολεσφῃ] -σει Ὦ. | αναπυλεση 1. 

---δραχμην Υαὶσ.α. 9γτ. Πο]. (είπιρ. 

ἄπραεσε.) ἀοἴ, Αππι, «δί1. (δραγχην 

Δ. ὅραγμην ΧΕ. πι. Ι; ὃραγχμην 
69.) | οι. Ὦ. (α.)ύ.σ.ε.[] εί. (Θγτν Οτί, 

4. Ἱπνοπίαξ θαπ Οἵ. | δ. Ἱπνοποτίε οαπα 6ἳ. | 
7. Ῥποι. αροεπίο Οἱ. | δ. δα. ἀτασλπιας, οἴο. Οἱ. 

Π 



ΧΝ. 17. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Τα]ς, α. 0.ο. 2 ο! . Ν - 
ο ς Ἡ. οὐχὶ αι ενος καὶ σομὰ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ 
Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. ἑ ε ὶ εὑῥροῦ ζ- αμ, - επιμ. λῶς ἕως ἵ οὗ εὕρῃ» καὶ εὑροῦσα συγκαλεί 

{τε ται τὰς φίλας καὶ "γείτονας, λέγουσα, Συγχάρητέ 

9. συγκαλεῖ ρπθ µοι, ὅτι εὖ πμ... τὸ μοι, αι τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσ οὕτως 
λέγω ὑμῖν, Σγίνεται χαρὰ” ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ 
θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλφ μετανοοῦντι. 

τα δν 106 Ἰἳ Ἐἶπεν δέ, ̓Ανθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς" 

εσο - ερ 5 - ο] 

16. χορτασθῆναι 
ἐκ τ. κερ. 

καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός 
µοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας. ᾖ ὁ δὲ’ διεῖλεν 
αὐτοῖς τὸν βίον. Ὁ καὶ μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας 
συναγαγὼν } Γπάντα" ὁ ὃ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν 
εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως». ᾗ δαπανήσαντος δε ὶ αὐτοῦ 
πάντα ὃ ἐγένετο λιμὸς Ἰ ἰσχυρὰ" κατὰ τὴν χώραν 
ἐκείνην' καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι, ὅ Καὶ πο- 
ρευθεὶν ἐκολλήθη ἑ ἑνὶ τῶν πολιτῶν την χώρας ἐκείνης, 
καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν 
χοίρους. ὃ καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖρου καὶ οὐδεὶς 

1τ 

ΠΊαΠΙ ΠΠΒΤΗ, ΠΟΠΠΘ αοσεπά1ό 
Ἱποργπατη οἱ ογουτῇ, ἆοππππα εν 
ααπονίς ἀἱΗσοπίον, ἆοπος Ίπγθ- 
πῖαιὸ ὃ Ἐὲ οαπαι Ἱπνοπετῖί, 60Π- 
γοσαέ απιῖσας ο γἰοῖπας 4ἱςεῃβ, 
Οοπρτα(α]απιῖπΙ. τοἩῇ, απῖα 1π- 
γεπί ἀτασπαπα απαπα Ῥοτάἶάς- 
απ. οὐ 99, 6) Ίνα ἀῑεο νοῬίβ 
ραιά ατα οτί οοταῖῃ ποσο] 
ἀαῖ 5αῬεΥ απο Ῥθσσαίοτο Ῥαεπ]- 
{επίῖαπα αρεπίο, 

11 (50, 10.) ΑΙ απίοτι, Ἠοπιο 
απἰάαπι Παπ ἀπον Β1ο5, 
11Έι ἀῑκίι αἀπ]εσοεπίίος εκ 
Π]]ς ραϊτῖ, Ῥαΐεν, ἆαἃ παϊΠῖ Ῥου- 
οποια δαηείαπίίαο απαο πια 
εοπΗπςῖ. Ἐί ἀῑνιειε 1115 επὺ- 
εἰαπίίαπι. 1 Ἐν ποη Ῥοδί πππ]- 
{08 ἀῑες οοπρτοραίῖς οπιπίρα5 
αἀπ]οδοσηείος Ε]ῑα5δ Ῥετεριθ 
Ῥτο[οσίας οί ἴπ τορίοποτη Ἰοή- 
σπηπαπα, οἳ 1υἱ ἀῑδειραν]ς επῦ- 
εαπίίατη 5παπη γἰγοπάο Πηπυτ]- 
05ο. ᾖἱ Ὦν ροξί(παπαι οπιπῖα 
οοΠ5ΙΠΙηαςξοί, Γποῖα, οδύ ΓΑΠ1658 
γα]ῖάα ἵπ τορῖοπα Ίἴ]]α, εἰ 1ρ5ο 
οοερ]έ 6σετε: "7 εἴ αθΠτ οἱ α- 
Ἠθβῖς απ οἴνίαπι τορίοπίς ἰλλίας, 
οἱ πι]ςῖς 1]απι ἵπ γή]ατη, «παπα 
πὲ Ῥακοθγοί Ῥοχοοβ, |ὃ Βί οιι- 
Ρίεῦαίς Ἱππρίοτο γεπίγαοπα 5ΗΠΤΗ 
4 εἰ]ᾳ ας 4παδ Ῥοτοί τπαπά11- 
οπραπές 6 παπιο ΠΠ ἀπυαί. 

17. ἔφη ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπεν, Πόσοι 

δεῬεί.) Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. (απαπι εκ εἶς 

α. Ἀγιτ.ΟτΗ,δεῬεί,) 

8. ουχι] ουχ 69. 

-- λυχνον] λυχνιαν ΤΤΙ. 

---σαροι] σαρει 69. 

---ἑως οὗ Ἐ(Τ)(Χ). 1. 98. (έως σου Τ, 

Χ.) | Ἱέως ὅτου 5. ΑΔ. το]. ΓΗ. Ε.] 
| ἑως (απίαπι Ὦ. 69. 

---εὗρῃ] τρει Τ. 

9. συγκαλειται ΑΕ. 1. 69. τε]. [η. Ἐ.] | 
συγκαλει ΒΙΙΧΔΚΤΌ. (νῖᾶ. νετ. 6.) 

---γειτονας] Τριαοπι. τας ς. Α(Τ)Χ. 

χ6]. (τους Μ.) | οπι. ΒΙ, (τας γειτονας 

και φιλας Ὦ.) 

---την ὃραχμην ΒΠ.. τε]. Ὑπ]σ.(Ι. ο. 
(οπι. την, Ὦ. εί Ἰαρεπί δρ. Ῥοδί απω- 

λεσα Ὦ. ο.) | τ. δραγχην Α. τ. δρα- 
γχμην 69. Απιι]; | α4ᾷ. µου {. ΤΙ6Ρ. 
(οπι. 964. ἦν απωλεσα ὐ.1) ἄτασπιαπι 

α.ὐῖ. ἀεπατίαπα ο. 

10. γινεται Πίο χαρα Β.Δ. 95 μέ υἱά. 

(8γττ.Οτέ,δεῬεῖ.) (Η1.) | ροές. Α 
Δ. τε]. Ἀψτ.Ηε]. Τμεῦ. αοἴμ. Ογίᾳ. Ιπι. 

1γ. 4688. | χαρα εσται Ὦ. 69. Τίς. 
Ἆγπι. [ΓΜεπιρα.] (ν1ᾷ.νεν.7.) | αάά. 

εν ουρανῳ 69. (νἰᾶ. Υοσ,τ.) 

-- των αγγ.] πι. των Ἑ. (οοἵατη οπιπ]- 
Ῥα5 αηςε]ς γγ.015.) 

--- επι] εφ’ ΓΕ.] 

11. ειπεν δε] ἀἴοεραε Π]15 Ἱέεγαπα ΑΥΤ. ΟΤΕ. 

δεί. (ρτασπι. “οἱ”. ὃς α.ά. « ἆεδιις” 

Τε.) | οπι. 69. ΓΒ.] 
19.αυτ. τῳ πατρι Υπ]ς. /; Βγτ.Ηο]. τα]. 

[οπι. [Βίαπ.) ΙΙ α.ὐ.οι]δαδαί.) 

Βγνγ.ΟΤέ.δεῬεί. (οπι. αυτων ϱ.ῖ:) 

--επιβαλλον] αά4. µοι Ὦ. Ἱμαῦ. Ἁγι. 

ΟΥΕ.ΡΕΕ.δ.ΗεΙ. (Μεπιρμ. Τμεῦ.) ο{μ. 

81. ῃ. Οοπίτα, τε]. Απ, | (άα τί 
ΠαθισςἹέπίοπι 4ππο οοπ(ἰσ]ξ πμ Ἀγγ. 

Ον) 
--της ουσιας 3γτ.Πς].εἴπισ.ἀγαεσὸ. | ο 

ἄοπιο ἵπα Ἀγτν.Οτί,δεῬί. 

-- ὁ δε δι. ΑΒΙ. Μεπιρῃ. (Τποῦ,) | 

Ἔκαι δι. 5. Ὦδ. τε]. Τα. Ῥγιν.Οτύ. 

Ἔεί,δεΗς]. οίμ. Αππι. 4051. 

-- βιον] αᾷ. αυτου Ἀγττιοττ.Ῥεί.δΗε]. 

μου, (οἱΗ. 
18. µετ᾽ ου ε. | ου µετα Ὦ. (Τ/α8.) 
--- παντα ΒΕΡ. | {άπαντα 5. ΑΙΙΧ. | 

τε]. | οπιπο αποᾶ εοπάπσεβραί οἱ Βγτ. 

Οτιδερει. (Τ]οῦ.) 

--- ψεωτερος] νωτερος Ἐ. 

--- και εκει] κακει Ὦ. 69. α. 
ᾱ-- την ουσια» αυτου] ἑαυτου τον βιον 

Ῥαγ. 

---ζων ασωτως] ἵπ Π]ῖς οἴδῖς απ ποῃ ἆσος- 

Ῥαπέ, παπα ν]γοραί Ῥτοᾶίσο οΙΙΠΙ 1ΠΘΓΕ- 

Οπσίνις. Βγτ,Ογί, (ασωτως] -τος ΕΛ.) 

1 Τη 5ο απίοπι τ6γθιδι5 ἀῑχίέ, 

14. λιμος] λοιµος 693. 

-ισχυρα ΑΡΤ ἨΧπί τίά.Τ,. 1. 

ζισχυρος 5. ΕΊΓΩΒ3Σ. τε]. 

--- και αυτ. ηρξ. ὕστερ.] οι. Ἀγτ.ΟνΙ. 
--- ὑστερεισθαι] ΡΙΕΙΙ. του ΑοὶοΜΒ 

ΤΑ. 

16.των πολ.] οἱ. των Δ. 

--- αυτον] αάᾶ. ὁ πολιτης Λ. 

--- αυτου] οτι. Ὦ). Ἀγττ.Ονὲ.δεἘεί. «ΙΠ. 

16. και 19.] οτι. . 
και επεθυµει] και απεθυµει Δ. | (κα- 

πεθυµει 3.) 

--- γεμισαι την χοιλιαν αυτου ΑΡΩΣΔ. 

το]. ας. α.ὐ.οι]. ΆἈγιτ.ρει,δς Πε]. 
Μεπιρῃ. ΑΤΤῃ. | χορτασθηναι ΒΡΕ. 

1. 69. ει ΤΠπευ. οἴμ.πευῖά. «39Η. 

(πἷᾶ, οαΡ. χνῖ. 90.) | πιππάπσατα ({απ- 

ταπι). 9ΥΤ.ΟΥ6. 

-- απο ΑΡΤΙΕΩΣΔ. τε]. | εκ ΒΡΗΙ. 1. 

Ογίᾳ. 11. 9855. (5 4α” Ταίξ.) 

--- ουδεις] αάά. τις 69. (Οοπίτα, Ογίᾳ. 

Πῖ, 995) 
--- αυτφῳ] τω Ὦ3. 

17. ἑαυτον] αυτον Ἱ.. 

--- ειπεν ΑΙ)ΡΟΦΠ. τε]. | εῴη Β1.. 69. 

| αάά. αρτι .. 

58. | 

--- ποσοι] πως οἱ Χ. 69. 

ΒΥ1.Εεύ, 

Β. οποχγΏῖῦ πι, 

91τ 



ΑΒ Ρ(0)1. 
1ΧΔ, 

1. 98, 69. 
ἘᾷΗΚΜΕΏΤΓΛ. 
17. περισσεύουσιν 
-- λιμῷ Γώδε] 

20, πατ. ἑαυτοῦ 

91. ὁ υἱὸς αὐτῷ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
. / / “3 3 ον 

µίσθιοι τοῦ πατρός µου | περισσεύονται’ ἄρτων, ἐγὼ 
να ος / ο λΑΜΙέ ο -ᾱ λ / 

δε ᾿ ὧδε λιμῷ ἀπόλλυμαι. ἀναστας πορεύσομαι 
ν ν ον ον » - / φ 

προς τὸν πατέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον 
9 νι ; ; ο κ 

εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιὸν σου: Γ οὐκέτι εἰμὶ 
ω ε/ / / ς 9 ω ἄξιος κληθῆναι υἱός σου" ποίησὀν µε ὡς ἕνα τῶν 

κ) 5 κ Ν / 

µισθίων σου. ' καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα 
ο. {/ μ . νν ” / 5 

ἡ αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν 
Δ Ν . / Ν ΔΝ 

αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν 
ΔΝ / 3 - ΔΝ / 

ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν 
ας ϕ ϱἱ ᾗὉ δὲ ο ΓΩ ε/ Π / πό 

αὐτον. εἴπεν δε αὐτῷ ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον 
Ν ” Ν ο αλ / 5 / Αι ΝΑ 

εἰς τον οὐρανον καὶ ἐνώπιόν σου, ! οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος 

κν. τα 

ΩπαπΙ πιογορηπαϊ ραἰτῖς πιθὶ 
αὐππάαπί Ῥαπίδας, 66ο απίοπι 
Ἠίο ΓΑππο Ῥοχοο. |ὃ Θαγσαπα οϐ 
19ο αἆ Ῥαΐγετη ππεπα οἱ ἀῑσαπι 
ΠΠ, Ῥαΐαι, Ῥοσσανί 1Ππ οπθ]απι 
οὗ οογαΠῃ {6, 5 οἱ ΊαΠῃ ΠΟΠ 5ΗΤΠ. 
ἀϊρπιις νοσαιϊ ας {αας: [πο 
πιο βἰοπί ΠΠΙΠΙ 46 ΤΙΘΙΟΘΠΠΗ- 
ας θαἶδ. 3 Ἐς βπγσοπς γοηῖς 
αἆ Ῥαΐοπη δα. Όαπι απίθπα 
αἆμιαο Ίοησο ο5δοῖ, γιά]: Π]απα 
Ῥαΐετ ρείαδ, οὗ πιὶθογίοογάϊα 
πΙΟ(ΠΒ αδί εἰ αοοΙγθης5 οεο]ά1ε 
5αργα οο]]π1η δἷας οἱ οδοπ]αίτις 
εδί επτη, 3ἱ Ὠικίταπο οἱ ΒΙαΣ, 
Ῥαΐογ, ῬεσσανὶΙ Ἱπ οπο]απι οί 
οοταπα {6, Ίπι ποπ βατ ἀἴσπας 
γοσατῖ Β]ς (ας. 3 Ὀἰκῖί αιι- 

Ἱ 5νν. ους, 

99. καὶ ἐνέγκαντες 
/ 3. - 

φαγόντες εὐφρανθώμεν, 
ὃν 5 

νεκρος ἦν καὶ ἀνέζησεν, 

17. µισθιοι] αἀᾶ. ἵπ ἆοπιο Ὑπ]ς. ΟΙ. Ἁγινγ. 
Οτι, ὃς Ῥει, Αππι. 

-- περισσευονται ΑΒΡ. 1. | Τπερισσευ- 

ουσιν π. ΏΘΕΙ.. τα]. | περισσευσιν Ἡ. 
--- ὡδε] απίολιµῳ Β.Βεᾖ.Ρ1Α. 1. Ὁ (κάρτα 

7α5.) Τα. ἈγατιΟτί,δεῬεί, Μοπιρῃ. 

Άππι, «4911, | ὧδε Ῥοδί λιμῳ Β.Ρι]η. 
αι... ϱ. Βγχ.Πςε]. | Ἔοπι, ς. ΑΡΩΣΧ. 

χε]. Τμ68. ο(μ. 

--- λιμῳ] λοιμῳ 693. 

18. πορευσοµαι] -σωμαι Τ. | πορευοµαι Ἡ. 

--- ερω] ερωτω 69. 

19. ΟΠ1. Υ6Υ. 11δᾳ1ιθ αἆ υἷος σου Ἱ. 

-- ουκετι] ΤῬιαστη. και στ. ῬΧοίο, 695. 

αΜ. πι. οἱ. Ἀγιν,Οτί,δεῬει,ᾶς Πε]. 

Άπηι, [οπι. ΑΒΡΩΒΤΙΑΓΕΊΗΚΑΟΥΤ 
Δ. Υα]ς.ΟΙ. αδεια. Μοπιρῃ. 
1ου. οιμ. «401. 

--- υἷος] Ροξί σου 1). 

--- ποιησον µε ὡς....Δᾷ κληθηναι υἷος 

σου νου. 21. Βπ.] οπι. Ὦ (μαβοί α τηαΠ. 
του, ἵῃ ΤΠΑΥΡ. διροτ]οτί.) 

90. ηλθεν ] οπι. ΑΣ. 

--- αυτου ΏΡΩἨπιαπ.τεο.]ιΧ. 69. ΠΚΜ 

Δ.| Γέαντου 5. ΛΒΔ. 15.ΒΕΡΕΠΥΤΓΕίο, 

-- µακραν] Ῥταεπη. ου ἘΧ. 88. 

--- απεχοντος] εχοντος Δ. 

--- ευσπλαγχν. ΤΤΙ] απάά, εαττοχῖέ Ανπη, 
--- επεπεσεν] ενεπεσεν Τ). | επεσεν Ἱ. 09. 

Ατπι. 

--- και κατ.] ΟΠ1. και 3. 

ΦΙ. ειπεν δε αυτῳ ὁ υἷος ΑΡΩἨπιαπ. 6ο. 

5818 

κληθῆναι υἱός σου." 25 

Ἡ 

5 λε Ν κ ον 

εἶπεν δε ὁ πατηρ προς τους 
/ ο Ἀ Χ1/ ”, λ λ δούλους αὐτοῦ, ᾿[ Ταχὺ ] ἐξενέγκατε ὕ στολην την 
/ 3” / » / Ν η) 

πρὠτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς 
Ν - - / ΔΝ / την χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰ τοὺς πόδας" 

φ3 ον / ιά Ν / ΔΝ / ο Ν 
καὶ ' φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτὀν, θύσατε καὶ 

ν Ὡ / 

Σ ὅτι οὗτος ὁ υἱός µου 
5 ος μὴ Ν κας 

ἦν ἀπολωλὼς' καὶ εὑρέθη. 

ἴθπα Ρ8{6Υ αά 56ΥΥΟ5 8108, Ο1ΐδο 
Ῥτοίογίο εἴο]απι Ῥτῖπιαπα οἱ ἵη- 
ἁπῖέο ]]ατα, οἱ ἀαίο απα]απ ἵπ 
ΠΙΒΠΊΙΠΙ οἶ5 οί οπ]οϊαπιοπία Ίτ 
Ῥοᾷ6, 3 εἰ αἀάποῖίο νἱέα]απα 
βαρίπαίαπι οὐ οοσἰά1τα, εί πιαΠ- 
ἄποεσπλας οἱ αραἱοπιασ, 3 απῖα 
Ἠϊο Β]ῑας πποις πποτίατις εγα! ο 
τογϊκίέ, Ῥοετίογαί οἱ Ἰηγοπίς 

τε]. Τμπί6. Βγγ.Ηε]. (οίἩ.) (αυτου Λ.) 
εἰ ἀῑχίε οἱ Βας οἷας Ἁγιν.Οτί,δς Ῥεί. 

«841. ] ειπεν δε ὁ υἱος αυτῳ Β1,. . 

Μεπιρῃ. (Τμοῦ.) | ὁ δε υἷος ειπεν αυτῳ 

Ῥ. ]ο απίοπι ἀῑκῖί ο. [Ι(πατερ εεα. 

ιο οπι. Τ.) 

9]. και ενωπ.] οπΠ. και Ἑ. 

--- ουκετι] Τβταθπι. και 5. ΤΟ ΒΏπιαπ.γεο. 

Χ. τε]. Ῥγον, ΟΥ. Ῥεῦ.δεΗσ]. οἴι, Ανπι, 
ο, | οπι. ΑΒΕΡΙ.. 1. Ι.. Τα. Μεπιρῃ. 
Τ]ιοΡ. ΑππιιΜΡΒΡ. 01. 

-- υἷος σου] σου υἷος Ὦ. |αάᾷ. ποιησον 

µε ὡς ἕνα των µισθιων σου Β)Γ)Χ. 88. 

Ὅ. Το, ααι. πι. Βοαί. Βγτ.Ηε]. 3101. 

Γποτ αἀάαπι ΑΡΩΠ(αῖ Μᾳποί,)Ι, 1. 

χο]. Τια{. τε]. Βγτ.Ῥαῦ. Μεπιρῃ. οἱ]. 

Άππι, (Ἠϊαέ Ῥγτ.οτί) “Νεο ἀῑοΙί οπι- 

ηῖα (11ο ΙαίΠγιπῃ 96 6980 Ῥγοπηϊβογαί 

56 τειθ αἆ ]πά, Νο Απ ἀἴρπις 

γοσατὶ βΠ18 ἴπαβ.. Ἠοο οπῖπι ντ] Ποτῖ 

Ῥ6χ ρτα ατα α1ιο 5ο ΙΠάΙσΠΙΙΠΙ 6556 Ῥος 

πιογῖέα Γαέείαν, Ἀοῃ αάῑξ αιιοᾷ ἴπ 1] 

πιο(Πίαήοπο ἀῑποναί, Έπάπο πιο πἱοιέ 

ππἩπι 4θ πεγσρπαγ15 ἐαῖδ. Όππα οηἴπι 

Ῥβπεπι ποη Ἰαβογοί, γο] πιογοσπατίας 

ε5ϱο οπρῖεραξ: αιιοᾷ Ῥοξέ οξοπ]απι ρα- 

αδ ᾳοπογοβὶβεῖτηο Ίαπι ἀοαϊσπαίαν.” 

«Αι. Ωπαο». Ἐν. Π, 88.4, (Ἐ4. Βαςς. ἵν. 
849.) 

99. δουλους] παιδας Ἱ. 

--- ταχυ απίθ εξεν. Β(Ώ)1,Χ. Τά. ϐγτ. 

Ἠίαν, Μοπαρῃ, οἴ]. Αππη, 1, (τα- 

χεως Ὦ.) | Ῥο5ὲ εξεν. Βστ.Ηε|.Ἐ | Ἔοπι 

ς. ΑΡΩΠ. τε]. Άνττ,β5ι,δς Ηςο].ἰσι. 

ΤΠου. 

99. εξενεγκατε] εξενεγκαντες ΑΕΧ ιέ υἱᾷ, 

--- στολην] Τριαοτη. την ος. ὮΗΧ. τε]. 
Αν, | ο. ΑΡΒΡ"ΡΩΤΚ3. 

--- και ενδ.] οπῃ. και Δ. 

-- την πΠίθ χειρα] οπι. Β Ώπ. Τ/(οοπίτα, 
Μαι. 51]. Ρἱή. Βε]ι.) 

--- ποδας] πάά. αυτου ὮΕΣΕΧ. 69. α. 

γα]ρ.Οἰ. α.ὐι. Ἁγι.Ηο]. Μεπιρῃ. 

Τ]ιεῦ, οἰμ. Αππι. «1. [ο. Ἀγτ.Εεί,] 

| Οοπίσα, ΔΒΟΩΤ7.Β.. τα]. «πι. οι] ο 

95. φερετε ΒΗΗ,Ν. Ἰμαί. Ἀψτγ,Εδί.δς Ηε]. 

Μεπιρῃ. Αππι, 4041. | Τ ενεγκαντες ς. 

ΑΡ(Ω71/’). τα]. άοἴμ. (ενεγκοντες 9 

ΤΓΔΑΝΥ.) | ενεγκατε Ὦ. Τμε». 
ο παν μοσχον τον σιτευτον ] τον σειτευ- 

τον µοσχον Ὦ. ο. (νι. ἴεπι. Τμεοᾶ. 
969.) | (σιτευρον Δ. εί ναι». 27, 50.) 

--- θυσατε] Ῥιπετη. και ὮΧ. Τμαίί. Ῥγν. 

Ἠσο]. Ανπι. «4081, 

--- Φαγοντες ει. ΤΠευ. οἱἩ, | φαγωμεν 
και Ὦ. Υμἱς. α.ὐ.ο[). Ἁγττ.Ῥ είδε Πε]. 

Μοπιρη. Αντι. «91, 

94. οὗτος] Ρο8ί ὁ υἷος µου 69. Τ. 

--- ὁ υἱος] Ροδύ µου Α. 

-- ανεζησεν ΑΡΡΩΊ7.Π. το], Τμαίε. Βγν. 

1τ. Ῥγασπι, Ἱπ ἄοτηο απέε ρα ας Οὔ. | 18. ἀΐσνπα 
αἱ σι. |. 19. οι. εὖ ΟἸ. | 350. 8αρεσ σο]]. 61. | 35. 
ΡεᾷθΒ εἶιβ 61. 



Χγ. 9». 
να]ρ, α. 0.ο,. 

Βντν. (6. Ρ. Ἡ. 
ΠΜΠαΙΗΡΙ., (Τ168:) 
οί], Αστη, 01, 

καὶ ἠρξαντο εὐφραίνεσθαι. 
πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ: καὶ ὧς ἐρχόμενον ἤγγισεν τῇ 
οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορών, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

25 

λεσάµενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί 

ταῦτα. 

90 ο 

τα μόσχον. δ 

μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν" 
ν - [εὰ ε . 

ναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος 
λ 3 ν β “ κ 39 ΑΡ Ν ε «0 { 

νεκρὸς ἦν καὶ ἵ έἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς | καὶ εὑρέθη. { Το}. 

ι 

Ἠσε]. ἄοἴι, «91. Ονίᾳ. πι ἵν. 4855. | 
εζησεν Ἑ. Ἀγτ.Ῥεί. Μοεπιρη. Ατπι. 
(ν1ᾷ. νου. 82.) | 1αᾶἀ. και σ-. Δ. το]. 

Ἀγτγ.Ρεί,δΗς]. οι. 9Η. (νίᾶ. νος. 

99.) | οπ. ΑΒΡΡΩΤΕΓΗΙΙΧ. 1. 69. 
μα, Μοπιρῃ. Αππηι ΟΡίᾳ. ἴπε. ἵν. (1. 
Του.) 

34, ην απολωλως ΑΡΤ. Μεπιρῃ. | Γαπο- 

λωλωςην 5. ΕΧ. τε]. Βγιτ.Ῥει.δΗς]. 

(απολωλος Ἡ. 69. α(ΣΚΜΓΑΡ.Τή) | 

οπη. ην Πίο. 17. 69. (να. νετ. 85.) 

--- εὑρεθη ΒΡΩ ΤΙ. τε]. (1. Ἐ.) | πυρ. 

ΑΡΕΗΥΑ. ᾖῬιασπι. αρτι ὮΤ. 

-- ρξατο 1 Ἠ/ει. 

25. εν αγρῳ] Ῥταθπι, ὡς Μ. 

--- και ὡς ερχοµενος] ελθων δε και Ὦ. 

(ἼἸιοῦ.) | (ὡε] ὁς 1..) 
-- Ίγγισεν] -ζεν Δ. 69. Μ. | εγγισας Ὁ. 
-- τὴ οικιᾷ] Ρταςπ. εν Χ εἷο. 

-- και χορων] οπι. και 1. Βγτ.βεί, (Οοπ- 

ἅα, Ογίᾳ. Π. 6145.) | (χοιρων ΑΝ.) 
πππ]ίοτηπα ΘΥΣ.ΡΕΕ. 

96. παιδων] α4ᾷ. αυτου 51.95. Τμορ. Ἱ]- 

Ίοναπῃ 8. | Οοπᾶα, Εἰ. ΑΒΡΡΩ 
ΤΤΧΔ. 1. 98. 69. ΕάΗΚΜΒΟΠΥΓ 
Δ. ΥΥ. 

τι αν ΒΡΩΊΓΕΣ. 1. 69. α.δ.ε/. | 

τινα ἨΛ. πι ο,[]:ᾳ).ἱ. |. τι (ὅοπι. αν) 
ς. ΑΓ). τε]. Ὑπα]ρ.ΟΙ. 

-- ειη ταυτα] ει ταυτα ΕΕΓΤΙ | ειη 

τουτο ΧΜ. | θελει τουτο ειναι Ὦ. 

27. αυτῳ] οἱῃ, Ὦ. 

5 κ ο ελ . α ε 

Ἠν δε ὁ υἱοφ αυτοῦ ὁ ον 

καὶ προσκα- 
ἂν" εἴη 

' ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει, 
καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν µόσχον τὸν σιτευτὀν, 
ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 
οὐκ ᾖθελεν εἰσελθεῖν. 
παρεκάλει αὐτόν. 

ΔΝ 

ὃ ὠργίσθη δὲ καὶ 
Χ/ Ν ὧν Ν 

ὁ ἳ δὲ” πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν 
90 ε νι Ν 5 . Ν 

ὁ δε ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ 
κ » σα ον ο 3/ / Ν 2ο / 
αὐτοῦ, Ιδοὺ τοσαῦτα έτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέ- 

3 / - Ν 3 ΔΝ / 3/ι 

ποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε έδω- 
καν ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων µου εὐφρανθῶ" 

ὔτε δὲ ὁ ὁ υἱός σου οὗτος. ὁ καταφαγών σου τὸν βίον 

μετὰ τῶν" πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷοὶ Τέκνον, σὺ πάντοτε 

"“εὐφρανθῆ- 

σιτευτὸν 

Ῥι εοεροναπί αρα]ατ]. 
5 Ένα απζοπι Β]ας οἵτβ 5οΠΊΟΣ 
Ίπ πστο: οὗ οτι γοπ]τθί ο 8βρ- 
Ῥτορίπαμαχοί ἀοπηα, αμάϊνίε 
5γπηρ]οπίαπα οἱ «ποταπι, 35 ο 
γοσαν]ΐ πΠπη 4ο βοτνίς οἱ Ἱπ- 
τογγορανίῦ απαςο Ίπθςο. οββοηΜ, 
3 Ίκαπο ἀῑκίς ΠΠ, Ἐταίος ἔπιις 
γομµῖί, οἱ οσσἰᾶΙς ραΐος (πας 
νια]απα. αρἰπαίαπη, απία ε.]- 
ναπη 1λαπα χοσθρί!, 3ὃ Ππάῖρπα- 
{18 οδύ απίεπα οὗ πο]εραι Ἱπ- 
ἀοίτο, Ῥαΐον ογρο Π]ίαβ οργθς- 
815 σοορῖέ τορατο 1η, ἳ ΑΔί 
Ἠ]ο χοβροπάσης ἀῑκίί ραπ] επο, 
Ἔσσορ {οί αππῖς εογνῖο ΕΙ οὐ 
ΠΙΕΙ πιαπάαίαπα παπι 
Ῥγασίενγῆϊ, οἱ παπι(παπι ἀσά]διι 
πημῖ Ποάπα τας ουπι απιῖοῖβ 
πιοῖς 6ρπ]αχου: ὃν δοᾷ Ῥοδίαπαπα 
ΗΜΗΡ πα5 Ἠΐο απ ἀαγοτανῖς 
αυδίαηύίαπα δΗαΠη ΟΠΗ ΤΙΘΥΟ- 

ἑπ]απα εαρπα Μπ], δ Αί 1ρεο 
ἀῑκῖς 111, ΕΠΙ, ἔπ 6ΟΠΙΡΕΥ Τηο- 
οαπη 65, οἱ οπιπῖα πιθα ἴα βαπΠί: 
δβερα]ανί απίοπι αἳ ραιάοτο 
οροτίοραί, απία (αίογ πι Ἠῖα 
πΙοτίΙ5 ογαί εί τογ]χ]ΐζ, Ρογίθ- 
τή οἱ Ἰηγοπίς ο8ί, 

97.Τον µοσχον τον σιτευτον] τον σιτευ- 
τον µοσχον Τ). |. 84ἀ. αυτῳ Ὦ. (Τπεβ.) 

98. οργισθη ΧΤ/.Η. 
--- ηθελεν ΒΔ. 1. 958. τε]. πρ. ύ.οι[. 

Ῥγττ.Ῥ5ί,δΗς]. | Ίθελησεν ΔΡΩΤΊΒ 

1/Χ. α.σ,[-ἳ. 
--- ὁδε ΔΒ.ΒΙΙγ.Μαι.ΏΗΤιΧ. 1. 98. α.ὖ. 

ο, {]. (Βντ.Ῥειι) ΜεπιρΗ. «οίμ. 
Ανγπι. (29141.) | {όὁουν 5. ἘΩ ΤΙ τε]. 
γμ]σ. Ἀγτ.Ηε]. ΓΤΠερ.] 

-- παρεκαλει ο. | ηρξατο Ὦ ἄγ. | οοερῖέ 
χοσατο (Ταί6.) 

99.τῳ πατρ. αυτου ΔΒ.ΙΠΙΙΥ.Βει.ΏΕΏ. 
69. ἄΛ. Τμ. Ἀγτιβεί. Μοπιρῃ. Τµοῦ. 

(τ.π. αυτῳ Δ.) | Ἐοπι. αυτου 5. Ῥαρ. 
Μαἰιϱ ΤΕ 1.Χ. 88. τε]. Ἀγτ.Ηο]. οἰμ. 

Αππι, 
---δου] οτι. Χ. | Οἶα, Τετί. 4ο Ῥαά]ο, 8. 

--- εντολην σου παρηλθον Ἀγτ. Πε]. 

(Τετί.) | παρεβην σου εντολην Τ). ο,[. 
Βγτ.Ρ5{. 

--- εµοι] οτι. ΚἨ. μοι Ῥοδί εδωκας Ὦ. 

Τμαί6. (οχο, οι/:) Ἀνν.Εεί. Τπερ, (Οοι- 

τα, ΘΥΥ.ΗεΙ. Μεπιρ].) 

--- ουδεποτε] ουκ Ἡ. 

--- εριφον] εριφιον ἩἙ. 

Ῥ. Μοεπιρῃ, Τ168. 

--- ευφρανθω] αριστήησω Ὦ. 

80, ἷο ἵπ Ὦ τῳ δε υἱῳ σου τῳ καταφα- 

γοντι παντα µετα των πορνων και ελ- 
θοντι εθυσας τον σιτευτον µοσχον. (ε-) 

(8γτ.Ρου. 5οᾷ « ροββορείοποπα ἑπαπι.”) 

|αάά. εξ αιγων 

90, ὁ] οπι. Ὁ. 

--- σου] Ῥοβί τον βιον 1. 

-- τον] οτι. Ἑ. 

--- των (ΑΠίο πορνω) ΑΡΩΤΓΗΤ. 

Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. | ὂοπι, ς. ΒΡΧ οἷο, τα]. 

--- τον σιτευτον µοσχον ΒΡΩΠΗΙ. ε | 
Ἔτον µοσχον τον σιτευτον 5. ΔΕΓΧΔ. 

1. 98. το]. (Τια(6.) 

81. ὁ δε] αἀά, πατηρ ϐ9. 
(«ΕΗ1:) 

-- αυτῳ] οτι. Ἑ. 

--- τεκνον] οτη. Ὦ. α. (οΠ1. Ιποχ παντοτε 

ο.ε.) 

99, δε] δει 69. Ἡ. 

--- και χαρηναι εδει Ὑπ]ς. 0.0.1. Βγτ.Ηε]. 

(εδει] δει ΤΗ. ὐ.ο.[ι[) 1. ΤΠΕΡ,) | εδει 

και χαρηναι Ὦ. α.οιΓ. (Ῥγν.Εεί.) | εδει 

και αγαλλιαθηναι ἹΚσὶο. [α. «ἄθι.] 
-- ὁτι] ἵη Α αάά.ὶ, 
--- εζησεν ΒΗΤΙΔ. Βγν.Ῥεί. Μεπιρῃ. Τ160. 

Άππι, | Τανεζησεν 5. ΔΕΡΡ. τε]. Τμα{ΐ. 

Ῥψτ.Ηςε]. οἴμ. {941. (νά. γεν. 94.) 

--- Και απολωλως ΑΒΡΗΤ,, τα]. Ῥγττ.Ῥεῦ, 

δΗε]. «οἱ, «Δ9ίΠ. (-λος Ἡχ. 69. 

ΚΤΙΓΜΊΤΓ.) | οπι. και ὮΧ. 1. 69. 

Ἰμαίς ΜοπαρΗ. παρ. Αι. |ήααά. 

ην σ. ἘΔ. τε]. Ῥγτ.Εεί. | οπι. ΑΡΡΙ 
1:Χ. 1. 98 μἐυίά. 69. Αππιιεᾶ. 

--- εὗρεθη ΒΡΗΒ,. 98. τε]. | πύρεθη ΑΡ 
ῬαΠγΥλ. 

(Βυτ.Ῥεί.) 

26. αι] Ἠαθο 6ἵ, | 29. Ῥταείετὶνί 6. 
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ΑΒΡΡΕΗΕ. ΝΗ’ 
1ΧΔ, 

1. 98. 69. 
κτλ. 

ΧΥΙ. 

3. δυνἠσψ 

ορ - 

4. οἵκ. αὐτῶν 

δ. κυρ. αὐτοῦ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ Δ Ν λ λ / 3 

106 Ἰ Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς µαθητάς |, Αν- 
/ 5 / Όν ᾗ / 

θρωπὸς τις ἦν πλούσιος Ὁς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ 
Θ / ο ο νε / Αχίς 

οὗτος διΕλήόη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων Τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτοῦ. Ὅ καὶ φωνῄσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο 
ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας 

8 σου: οὐ γὰρ ἵ δύνῃ΄’ ἔτι οἰκονομεῖν. ᾗὉ εἶπεν δὲ ἐν 
ς . ς 3 / / / [ή ς / / 

ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμον, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριο µου 
Σ ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ 

/ - / / δ. / 

ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. ' ἔγνων τί ποιήσω, 
τν / αο Ἡ / ο) / 

ἵνα, ὅταν μετασταθώ ᾽ ἐκ" τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί 
Ν / ον ῃ 7. 

µε εἰς τοὺς οἴκους περ ὃ καὶ προσκαλεσάµε- 
οὰ ὰ ο . / 

νο ἕνα ἕκαστον τῶν ᾿χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου 
ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεια τῷ μα 

6 ν; 
μου; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. 1ὁ δὲ 

5) 
εἶπεν αὐτῷ, Δέξάι σου ἲ τὰ γράμματα” καὶ καθίσας 

/ ιό 

Ταχέως γράψον πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, 
Σὺ δὲ πὀσον ὀφείλείς; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους 
σίτου. Ἰ λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου ἓτὰ γράμματα” καὶ 
γράψον ὀγδοήκοντα. ὃ καὶ ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν 
οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίµως ἐποίησεν, ὅτι οἱ 

αντ 

1 Ῥϊσεραξ απίοπι οί πά ἀῑκοῖ- 
Ρπ]Ο5 51105, Ἡοππο αάαπα ογαῖ 
ἀῑνος ααἱ Ἠαβεραί γή]Ποιπα, εί 
ϊο ἀΙβαπησία5 οξύ αριά ]απι 
απαςί ἀἰδίραξδοί Όοπα 1ρβίΙ5. 
3 Ἡι νοοανΙς Π]απι οἱ αἲί 11, 
Ωπίά Ίου αιιά1ο ἆσ {ο τοᾶᾷο 
ΤΑΙΟΠΟΙΗ γη]οα{Ιοπ]5 {παθ: Ίαπι 
οπῖπα «ποἩπ. Ῥοϊοτῖ γνΙ]ίσανα. 
3 ΑΙΓ απίοπι γ]]οις Ιπίτα 86, 
Ωπ]ά {ποῖατα, απία. ἀοπιῖπιας 
1Πθιι5 ἁπ[ογοῦ α πο γΙ]]σπ[ο- 
ποπιὸ Γοᾷστο ποπ γα]σο, πιοπά]- 
οατο 6πγα"θβδσοο, 3 Ῥοίο απῖᾶ 
Γαοἱαπῃ, τὸ ΟΠΠ ΑΠΙΟΙΠ5 {16ο α, 

/ νηϊοαίῖοπο τεοιρίαπί πῃο 1Π ἀο- 
1ΠΟΡ 5145. 5 Οοπνοεαίίς Τέαηιιο 
εἰησι]ῖς ἀορίονῖῦας ἀοπα]πί βἲ 
ἀϊεσραί Ῥχίπιο, Οπαπίιπα 4εῦος 
ἀοππίπο ππεοῦ ὃ Α: 1] ἀῑκῖε, 
Οεπίαπι σαᾶος ο]εῖ. Ὠϊκίέαιθ 
111, Αοαῖρθ οπΠΠΙΟΠΘΠΙ παπα ϱὔ 
5οζο οἵίο βοτίρο απἰπαπαρ]ίπία, 
7 Ώεϊπᾶο αἰίο ἀῑκίε, Τα γονο 
απἉηίαπι ἆομρο «ΟΩπὶ ας 
Οεπέαπα οπογος ἐ]Ιοῖ, Αἱί πι, 
Αοοαῖρο Πίογας ἴπας οἳ εοτίθα 
οοιορ]πία, ὃ Ἐν ΙαπάανΙς ἀοπιῖ- 
πας γἰ]σαπι ἀπίαπϊίας, απία 
Ῥτπάσπίος Γοοίδδεί: απία ΠΙΗ 

ν 

1. δε και] οπι. και 69. ΘΥ. δ.ειἱ, (ντ. 

Ἔει) Μαπιρῃ. «οίμ. Αππ. «41. 

(Οοπία, Θντ.Ης].) οἱ ἀῑκίι ραγαβο]απι 

Βγτ.Ρεί, 

--μµαθητας] ] αάά. αυτου 5. ΑΡΧ. τε], 

(μας) Ἀγον.Εεί,δεΗς]. Μαπιρῃ. οἱ. 
8ίΠ. [ οπι. ΒΙΗΤ,. 69. 6. Ατπι, 

--- οικονομον] -μους Ὦ3 11. ήαι. 

--- αυτῳ] ο. Ατπη. 

-- ὑπαρχοντα αυτου] ὑπα ἰαπίιπα ΒἨικί, 
11. 

9, αυτον] οπι. Ὦ γ. 69. Αππι, | αἀά. 
ἀοπιίπας εα18 ᾱ.(ο.) Ἀγν.Εδί, 

---οικονοµιας σου ὮἘΧΔ. 98. το]. Τμα6. 

Μοππρη.βεἩνγ. τε]. | οπι.σου ΑΏΡΗΙ, 
Ἐ. Μεπιρῃ.Ίη. 

--δυνῃ ΒΏΕ. 1. (69 δυνει). ει. 8γτ. 

Ῥει,δ.Ηε]. άοἵμ. | Ίδυνηση σ. ΔΗΙΙΣ. 

95, το]. (1μαί{.) | δυνησει Λ. 
Ὁ, ἑαυτῳ] αυτῳ Δ. 

--- την οικονοµιαν] Ῥοβί απ᾿ εµου Ἡ1.. 

γα]ρ. ὅ.οῇ-αἱ. Ἀγτ.βδι. | Οοπαα, Α. 

ΒΡΡ. τα], α. Ἀγτ.ΗΠς]. Μεπιρῃ. άο{μ. 

[.Έήι.] (µε της οικονοµιας 1.) 

-- απ’ εµου] µου Ὦ. Αιπι, | οπι. 6. 
-- ἐπαιτειν] ἨῬΙΔΕΙΙ. και Ῥ. ΒΥτ.ΡΕί. 

Μοπιρη. {. | Οοπαα, ΑΏΡΗ. τε]. 
Τιαΐΐ, ΘΥγ.Πς]. τοι. 

920 

4. εγνων] εγνω 1.. | εγνοι» ὮἨ. 
---µετασταθω] αποσταθω ϐ9. 

--εκ της Β.Ρ1ἱή.Βοι.Ὀ. 1. 69. Ἀντν.Εεί. 
ὃς Ἠε]. Μοππρη. «9Η. | απο της 1Χ. 
(985.α....) Ναἱρ. ύ.σ.οι[ι[-ιι. (4ο α.) | 

Ἀτης (πι 5. ΑΡΗ. τε]. (Βαρ. 

ζμαἱ,) 

--- δεξωνται] -ονται Χ. 69. 

--ἑαυτων ΒΕΗΒΧ. | αυτων 5. ΑΙ. 
το]. 

5. χρεοφ. ΑΡΊΓΡΕΗΙΧΔΕΕαΗΚΜΒ 

ΥΓΑ. | Ίχρεωφ. 5. Β.Μαἰ. ἰ5. 699. Ὁ». 
--ἕαυτου ΑΒΕΗΙ,, τε]. | αυτου ὉΧ. 1. 

60. ΕαΜΛΑ. 
-- ελεγεν] ειπεν ΙΚΜΕΟίο. (εί ἀῑχιί βγττ. 
Ῥεε, ὃς Ἠσ].) 

6. βατουςο Ἀντ.Ησ].παρ.ν. (α.)(ὐ.)ῇ/ | 

καδους Ὦ3. πρ. ο. / καβους Ὦ". 
/βαδους Τμ. ΟΥἱᾳ. Πῖ, 69503. (Υ85ο08 

ο.) | βαττους 69. 

--ελαιου ΟΥγί. ΠΠ. ᾗ ελαιω 69. 
---ὁ δε ειπεν 905. ΑΡΤ, 69. (οἱ) Μεπιρῃ. 

Γἆκαι ειπεν σ. ἘΧ. τα]. 6οἵμ. «01. 
Γ ειπεν δε Ὦ. α. δει. [Ῥγντ.Ῥ5ί.δ.Ηε]. 
Άττη,] 

---αυτῳ] οπι. 1. Μεπιρῃ. 

---τα γραμματα ΒΡΙ,. ὐ.ο[]. Μαπρη. 

αοίμ. | Έτογραμµα 5. ΑΡΙΔ. 1. 98. 

το]. 6. Άγττ.Ῥαί.δεΗσ]. Αππιι «001, | 
το γραμματειον Χ. οπα[ίοποπι Ὑιρ. 

αι]. 
6. καθισας ταχεως] οπι. Ὦ. (νἷά. νου. 

7.) 
---ταχεως] Ροδί Ύραψον Ἑ. (ποπ 88.) ο. 

Ὀγτ,Ης], Αππιι 491. | απίο ΑΡΗΙ.. 
τε]. 

7. επειτα] οπι. ΘΥΤ.Τ86. 
οι”. 1. 

---ἕτερῳ] Ῥταθτη, τῳ Ὦ. 

---συ δε ποσ. οφ. ὁ δε ειπεν ] οσα. Ὦ (ν. 
---οϕειλεις] |αάἀ. ἁοπιῖπο Π1εο α.οι[]. 

Ῥγτ. οι, ἄ9ι, 

---κορους ΟΥίᾳ. ΠΠ. 69505, | κοσους Ἐ. 
---σιτου Ο)ἱᾳ. ΠΠ. | σιτων 693. (οουτ.!.) 
--λεγει] Τρίποπι. και 5. ΑΕΧ. τε]. 

ΒΥΣ,.Ης]. ἀοἵμ. Αππι, 4001. [ οπι. ΒΗΤ. 

69. Ὑπ]ς. ὅ.σε]. Ἀντ.Ῥε. Μεπιρῃ. 
[051 | Ῥτασπι, ὁ δε Ὦ. (α.) 

---τα γραμματα ΒΡΗΒΙ.. 1. Υπα]ρ. ὁ.οιιῇ- 

Μοπιρῃ. ἄοιι. Ορἱᾳ. ἴπί. 11. 965, | Ἔτο 
γραµµα ο. ΔΡ. το]. ϱ. γι. Ε8ἱ,δεΗ ο. 

Διπι. 401, το γραμµατειον Χ. οπιι- 

Μοποπι α. (το γραμμαν Λ.) 

ΐεγαπ Ατπῃ, 

9, αιοχί ο. [7. ο 6. 

1νν 



ΧΝΥΙ.Ι15. 
να]ρ. α. 0.ο. 
Βνττ, Ῥ. ΗἩ. 
ΠΠεπαρη. 

οἴἩ, Ασπι, 01. 
9, Ἑαυτοῖς ποιή- 

σατε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς 
τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἶἰσιν. ο) ἡ 
ἐγὼ" ὑμῖν λέγω, Ποιήσατε, πι φίλους ἐκ τοῦ 
μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ' ἐκλίπῃ΄ δέξωνται 
ὑμᾶν εἰς τὰς αἰωνίους σκηνᾶ». Ὁ ὁ πιστὸς ἐν ἐλα- 

καὶ 

Ἠαΐς 5αοσπ] Ῥγπά επίίογος ΠΗ18 
Ἰποἱς ἵπ εποτα[ίοπο δια βαηῦ, 
δ Ώιε οσο νουῖς ἀῑσο, {αοῖίο γοῬίβ 
απηϊοος ἆο ππαπποπα, Ππ]φΙ(α- 
{ἱδ, αἱ ομπη ἀο[εσαγῖ[ῖς τοσιρίαπ6 
γος8 1π αποίοπα Γπογπασι]α. 
1ο Οἱ βάθ]]ς οδ ἵπ πηπίπιο, εί 
ἵπ ππαϊοτί βάο]ῖς οβέ, οί απὶ ἴπ 

χίστῳ καὶ ἐν πολλφ πιστός ἐστι καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ 

ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἀδικός ἐστιν. 

ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς 

ὑμῖν πιστεύσει; 3 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίφ πιστοὶ οὐκ 
ο ος / {δώ / 
ἐγενεσθε, το υμετερον τίς ωσει ὑμῖν ; 

αΜαί{.6:91. 

νήσει» 

10Τ 19 5 Οὐδεὶς οἰκέτῆς δύναται δυσὶ κυρίοις δου- 

λεύειν" ῆ γὰρ τὸν ἕνα μισήσευ, καὶ τὸν ἕτερον ἆγα- 
πήσει: ὴ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου. καταφρο- 

οὐ δύνασθε 
ο Ἴκουον δὲ ταῦτα πάντα | 

θεῷ ο καὶ 

ος ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 

εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώ- 
πιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὺς γινώσκει τὰς καρδίας 
ὑμῶν, ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγµα ἐνώπιον 

τοῦ θεοῦ | 

ἳ εἰ οὖν ἐν τῷ 

μαμωνᾶ. 
οἱ Φαρισαῖοι, φιλάργυ- 

1 

πποβῖσο Ἱπίαπ5 θδί, οἱ η πιβ- 
1ου Ππίαπις οδί.  Βἱ ογρο ἵπ 
Ἰπίαπο ΠΠΝΊΠΟΠα. Πάσιε ΠΟΠ 
Γαθεῖδ, απο. γογαπη δι ας 
ογοᾷ οί γουίς2. 13 Βέ αἱ ἵπ αΠεπο 
Βάσος ποπ ΠΠΙ5{ἱ5, αιιοά γεδ- 
ααπι οδὲ αιῖς ἀαδίί νουῖς 

19 091,5.) Νεπιο βοτνα5 Ροΐοςύ 
ἀποῦας ἀοπι]πῖς εογνίτο:. ας 
οπῖπι απιπι οὔῖοίι εί αἱίογΠ 
4ϊ]σεε, απὸ απῖ αἀλογουίί οί 
αἰζογατα οοηἰεπιηθί: ΠΟΠ Ῥο- 
{οφεῖς ἆσοο 5ογν]το εἰ ΠΙΑΠΙΟΠΗΘ. 
14 93, 109) Απάῑεραπς αίθίη ΟΠΙ- 
πία Ίασςο Ῥ]ατίκασϊ, απὶ οναπί 
ανα, οἱ ἀατάσραπι απ. 
15 Ἡς αἲι ΠΠ, Ὑος ορ απ 
Παββσα{ίς νο οογαπι Ἰοπηϊπ]- 
Ῥα5. ἀαιι5 απίοπα πογΙς οονάα 
γορίνα: απία αποά Ποπιπῖρας 
αἰέαπα ορ αὐοπιπαθίο οδί απίθ 
ἀπ], 

καὶ 

7. γραψον] Ῥασπη. καθισας 1. ο. Ἀγτ.βΕί. 

Ἆππι, ἀλλ, Οτίᾳ. ἴπι. Π. |. Ῥτασπι, κα- 

θισας ταχεως 38. (γ1ᾶ. γεν. 6.) 

Β. επηνεσεν] επηνησεν Λ. 

--ὁτι 20. Υπ]ς. {(0:) | διο λεγω ὑμειν 

Ῥ. ἁῑκίε απίθιη αἆ ἀῑκαῖρια]ος 5ος α.ὐ. 
ο,(ε.){. 

---οἳ] οπ. ΛΤ. 

9. καιεγω ΒΗΒΙ.. 1. | Ίκαγω 5. ΑΡΡΣΧ. 

1]. 

--ὑμιν] Ῥοβί λεγω ΡΜ. α.ο[]α.. 
Ῥεΐ, 911. 

---ἑαυτοις Ροξῦ ποιησατε ΑΡΡΣΧ. 58, τε], 

μαι. Ἀγττ,Ῥεί,δεΗοΙ. Μεπιρῃ. ο{1, 
Ἂνγπι, 9]. Ίγεπ.268. Οἶρπι. 949. ΟΥίρ. 

1πί. Ἡ. 1635. 988, 6663. Τετ. 4ο Έπσα. 

18. (ἑαυτους Ἡ. ὑμιν Οἶσπ. 955.) | 

ΒΠίο ποιησατε ΒΗΙ;. 

---µαμωνα της αδικιας Ίγεπ. 9208. Οἶεπι. 

942. 955. Ογίᾳ. Ίπι. Ἡ. 888. Τετί. 

αἄν. Ματο, ἵν. 88. | αδικου µαµωνα Ὦ. 
α. Οτίᾳ. ἴπί. Ἡ. 1695, 606. (νίἀ. γοτ. 

11.) | της αδικιας του µαµωνα «Ἠείῇι. 

(αρ. 170) 
---εκλιπῃ Ὦ3ΠΙ, ΜαΙ.ΏΒΤι. Ἱ. εκλειπῃ 

ΑΒ. Β1ἶγ.(ἶπ οοἰ1.) Β]ο. ("181 Ηαἰ)Χ. 69. 

α.(οι) Ἀγιν.Ε5ί.δ:Ἡσ].πισ. ΜοπιρΗ. Αππη. 

2501, |. Γεκλιπητε 5. ῬΕεῦ». γι]ρ. 

Βντ. 

ὀ.ο.ῇ-οἳ. Ἀγν.Πο]ίκί. ἄοιμ. Ἠήι,α. 

1γοπ.268. Οἶεπι. 949. 958. Ονἱᾳ. Ππι. Ἡ. 

ὀἱ5, Λ4είΠ.(αρ. 11.) |. εκλειπητε Ἐείοα 

ἨΗΚΜΒΘΥΤΓ. | εκλειπειτε Δ. | εκλειπετε 

Λ. 

9. δεζωνται 1. δἱ5. | -ονται 69. 

--"σκηνας] αάᾶ. αυτων ἘἙ. Ὁ. ΒΥΤ.ΕΕί. 

2011. (Οοπίσα, Ίγεπ. Οἱοπι. ὐἱ9.) 

10. πιστος 355.] πιστον Δ. 

--- ελαχιστῳ 399.] ολιγῳ ὮῬ. Ι. 

(Είο 19 ο,/:) 

--- εστιν 95.] γεινεται Ὦ. 
11. µαμωνᾳ] µαµονα 3. θ9(εί εαρια). 

--- εγενεσθε] εγινεσθε 69. 

δ,σ.ει/. 

--- πιστευσει] -σῃ 65. 

19. ει] οπι. Λ. 
--- εγενεσθε] εγιν. 69. 

--- ὑμετερον ΑΡΡΗ. τε]. Ὑπ]ς. α.οι- 

οἱ. Ἁγιτ.Ρεί.δΗοΙ. οίµ. Ονίᾳ. Ππί. Π. 

198ε, 1ν. 6754. αἰφετίο. (31ρΥ.340. Βπιιπι 
2981. | ἧμετερν Β1,. Ογίᾳ. ΠΠ. 1681. 
πηθιπι οι. Τετί, αἲν. Ματο. ἵν. 958. | 

(..κκνον 95 μὲ υἱά,. Ῥαληθινον 6 Υο. 

11.) 
--- δωσει απΠίο ὑμιν ὮΗΒ.. 98. ΥΠ]ς. α.ο. 

ο /:6ἳ. Ἀνν.Ῥεύ. «ἄν. Ονίρ. Π. 1685. 

617. | {γροεῖ 5. ΔΒΡ. το]. Ῥγτ.Ηε]. 

οίμ. Ανγπι, (ὕμων 69567.) 

τπτ 

18.ου δυνασθε....μµαμωνα] οπι. Ἑ. (µα- 

µονα 3.) 
14. παντα κ κρο 1, 96091. 61/ρτ. 241. ] 

οσα, Τ. {. ἆδιι. Οτίᾳ. ΠΠ. 4905. | απία 

ταυτα τς) γμ]ο. Ἀγτ, Πο].(οίτα, Ε5{.) 

--- οἱ φαρισαιοι] Ί Ρταθπι. και 5. ΑΕΣ 
αἱο, τα]. Βντ.Πε]. ἄοἴἩ. | οπι. Β.1αἱ. 

ΤΗ, Τμ. Ἀγτ.Ῥεί. ΜοτρΗ. Αππι. 

3ιπ. Ορίᾳ. Π.δί. 1ρ).941. | αἀά. 

οἱ Δ. (ριαεπι, οΠ1ΠεΡ 4901.) 
-- ὕπαρχοντες Οτίᾳ. Π. 3690. |. ονυτες 

69. Ονίᾳ. Πλ, 4905, 
-- και εξεμυκτ.] οπι. και Λ. Αππι. 4941. 

| Οοπίτα, τε]. οὐ 58. ΟΥίᾳ. Η]. δἱς. 6397. 

24]. 

16. αυτοις] προς αυτους Τ. 

-- εν ανθρωποις] -πῳ ή 1]. ἡΤαἰ, 

--- του θεου] κυριου Ἑ. | Οοπία, ΑΡΕΗ. 

το]. Τετί. αἲν. Μαχο. ἵν. 38. «37. 116. 
[ἠ-αἀᾶ. εστιν 5. ΧΕ. τα]. ΒΥτν.Γ58. 

(ΦΠςΙ.) | ο. ΑΒΡΡΗΙΙΔ. 1. Κ3Υ”. 
οΐι. «ιπ. (Ἰιαρεπί απίε Ὑπ]ς. α. 

(ὀ.σιαιπι. Μοππρα,δίο. Απ. Τετ 

ὤρ). 

11. ταβΙΙΟΠΞΘ πι. | ογεᾶἰὲ πι. | 19. ἁιαῖε 

4ππ. 3 
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ΑΒ Ρ(Ρ)(Β). ϱίγ 
1ΧΔ, ε 

1. 989. 69. 
ΕΕΟΗΚΜΘΌΝΓΛ. 

ρᾳὸ 
Εξ ΤΊοΡ. ε 
υ Μαίί. 11119, 19. 

σε ρῇε 
εΜαίΐ.5:18. β 
α Μαϊς. 5:95. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
16 ε / ε - / / 

108 1993 Ὅ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἡ µέχρι 
4 ι) / / Ν / ς αμ . . » / 

Ἰωάνου ' ἀπὸ τὀτε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελί- 
- ΔΝ Α 3 ΄ 

ζεται, καὶ πᾶς εἰς Ἱ αὐτὴν βιάζεται. “ εὐκοπώτε- 
/ ΔΝ ] Ν ΔΝ - - Ἀ 

ρον δέ ἐστιν τὸν οὐρανον καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ 
- / / - . ς / 

τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν. ' ἃ πᾶςν ὁ ἀπολύων 
Ν - 3» - - κ / 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει’ καὶ | 

ΧΝΙ. 16. 

15 059,5.) Τιεκ εί Ῥτορ]οίαθ 
πδααο αἆ ΤοΠαππεπ: οκ ϱ0 
τοσα ἀεῖ εναπσε]σαίατ οί 
οπιπΙς Ἰπ Π]ιᾶ υίπι {αοῖθ, 
1 051,5.) Ἐαοϊ]ῖας οδί απίοτη 
οπο]ιπι αἱ ἴογίαπι Ρργαείείτο 
απαπι 4ο Ίσσα πηπα αρίοετη 
εαάστνο. 15 (95,3) Οπιπῖς απ 
ἀἰπηϊτηε ακοτοπα επαπα οὗ ἀποῖε 
αἰίογαπα ππορυµαίας, οἳ αι ᾱἷ- 

19: 9. 
Ματ. 10: 11, 19. 

19. ορ. τη, ͵ 

ρος 
21 

22 

Τρ 

Ἱ «ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ Ἡ 
καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ [τῶν ψιχίων τῶν 

πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου" ἀλλὰ 

καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ᾿ἐπελειχον΄ τὰ ἔλκη αὐτοῦ. 

ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ! 

ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 
109 1 Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδι- 

δύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ 
ἡμέραν λαμπρῶς. 

ΔΝ 1 

πτωχος δέ τις 

ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη. 

τῷ ἄδῃ «Ἵαρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. ὑπάρχων ἐν 
Βαπανοις, ὁρᾷ 

/ / 

ὀνόματι Λάζα- 
ε / / 

ειλκὠμένοο; 

Αβραάμ” 

πηἱδδατη α ντο ἆποῖς πιουσµα- 

1 ϱ56,10) Ἠοππο απἶάαπα ογαῦ 
ἀϊνες, εἰ Ἱπάπεθαίατ ρασραγα ο 
Ἠγεεο, οἱ εριαὐαίας εοιϊᾶτε 
εΡ]επάίάο:. 3 6ἐ οταί απ] ἆαπα 
πηοπάἶσις ποπαίπο Ἰμασανας, απῖ 
Ἰασεῦαῖ α Ἱπππαπα οἵτις π]οσγῖ- 
Ῥα8 ΡΙεηΗς, 3] επρίεης βαπτατϊ 
4ᾳ παῖοῖ5 απαο οπάεραπί ἆθ 
Ίπεηξα ἀῑνηϊς: τοὰ οἳ 6ΔΠΕΒ 
γοπῖοραπί οἱ Ππσεραπί ποσα 
αἵας. 3 Εασίαπα ο απίοτη πέ 
πιοτογείχ πιοπάίσας εἰ Ῥοτία- 
τοῦπγ αὖ απηοε]]ς Ίπ ἵπαπῃ Αὔγα- 
Ἰαε:. πποτίπα5 οδί απίοπι εί 
ἄῑνοας εἰ βερι]ί5 οδί πι ΙΠ{εγπο. 
3 Ἐ]οναπς απίεπῃ ΟΟΠΙΟ5 5108, 
ομπι εςδοέ ἵπ 6ογπιοπ/1ς, γ]άσραῦ 
Αὐταματη α Ίοησο εἰ Ἱναπαταπι 

Ν ᾽ 

και εν 

/ ἸΑβραὰμ ἀπὸ µακρόθεν καὶ Λάζαρον 

16. µεχρι ΒΗΤΙΝ.1. 69. Οἶεπι. 679. Οτίᾳ. 

ΠΠ], 4699, | Τέως 5. ΑΤΡ. τα]. Οτίᾳ.ἵν. 
1165. (ντα. Μαϊ, κ. 19:) 

--- Ἰωαννου] αἀά. επροφητευσαν Ὦ. νῖᾶ. 

Μαΐί, (ἡ μεγνεπεταπ{” απε ΤΠΕ.) | 

Οοπία, Ογίᾳ. Π1. ἵν.. Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. θ493. 
Τουί. αν. Ματο, 1ν. 98. 

-- τοτε] τε 3. 
--- ευαγγελιζεται] -ζονται Λ. 

«βιαζεται] οτι. ᾱ. 
-- εις] τις 1. 69 εἰς, 

17. δε] οπι. 69. 

-- μιαν] Ῥοδί κεραιαν» Ῥ. Θγιν.Ρεί{.δΗς]. 

Τ]εῦ. ΓΜοπηρΗ.] | Οοπίτα, το]. Τουί. 

πάν. Ματο, ἵν. 88. | (µια κεραια Ε.) 

18. µοιχευει 15.] µοιχαται ΧΚΜ. τνίᾶ. 

Μαι. χὶκ. 9. οί Μαν. κ. 11. (4 µοιχ. αἆ 
µοιχ. ΟΠ1. 6.) 

-- ὁ απολελ.] ΤΡβταεπι.πας 5. ΑΡΤΗΧ. 

Βγττ,Εεί.δΗε]. οἵἩ. | οπι. ΒΡΙ, 69. 
ἸμΗ. Μοππρῃ. Τμεῦ. Ανπιι (2911:) 

Τετί. αν. Ματς. ἵγ. 98. 

--- απο ανδρος Ἰμπέέ. Βγγ.Π6]. Μοπαρῃ. ος. 

ΤΜΕΡ. (2511.) Του. | οτι. Ὦ. Βγγ.Ρε!. 

Μεπιρ]μ.αρ. 11. οἱἩ. Αππι. (νίᾶ. 
Μα. κκ. 9.) | Ροδί γαµων Χ. 

--- µοιχευει 95.] µοιχαται Ὁ. νιᾶ. Μαέ, 

Χὶχ. οἱ Μαν. χ. 19. 

19. αὐ Ιπ,] πάά. ειπεν δε και ἑτεραν 

922 

π καιπας... 

παραβολην Ὦ. ΒοαᾶΙ. (ἡ Ἱτοῦ πλουσίου 

καὶ τοῦ Λαζάρου περιοχὴ παραβολή 

ἐστι καὶ παραβολικῶς εἴρηται, εἰ καὶ ὁ 

εὐαγγελιστὴς μὴ προσέθηκε ταύτην τὴν 

προσηγορίαν τῷ διηγήµατι ολο]. αΡ. 
Μα (]λααῖ οἱ Τίς.) 

19.δε ΑΒΡΙ,. τε]. ο,ῇ)-ἷ. τε]. | οπι. ΏΣΔ. 
Ὑπ]ς. α.ὐ.ει. Αππιι «4011. 

--- πλουσιος] αἀά. οπ]αδ ποπποπ ογαί ἸΝΙ- 
πονο ΤΗος. (εὗρον δὲ τινες καὶ τοῦ 

πλουσίου ἔν τισιν ἀντιγράφοις τοὔνομα 

Νινευὴς λεγόμενο» Ῥεμο]. αρ. ἨΓιεί, οἱ 
Μαιιμαςῖ.) 

--- ενεδιδυσκετο] ενεδυδισκετο Τ). 
--- ευφραιν.] Ῥνασπι. και Ὁ ὤγ, 

108.) Βγτ.Ῥεί, οί], 1ο. 999. 

90. τις] Ταάά. ην 5. ΑΡ:ΤΙ τε]. (Υα]ς.) 
(ὁ.)(ο.)ίυπι, Ἀγττ.Ῥ5{.δεΗ ο]. ΤΠεΡ. οίἩ. 

[οπ. ΒΡΡ31Ι,Χ. 38(πέ νίᾷ, ο 5εφιιοπί]- 

Ῥτ8). α.οι[. Μαεπιρι. Αππι, 2ΕΙΗ, Οἶοπι. 
255. 

--- λαζαρος Ἐ]οκζαγας ο. | ]αᾶά. ὁς 

5. ΑΡ. τε]. Ὑπὶρ. 2. πι. Άγτν.Ῥεί.δε 

6]. (οὔμ.) | οπι. ΒΡΙ,Χ. 98. α οί. 

ΜοπιρΗ. Τμ6ῦ. Αππη. «91, Οἶεπι. 238. 
--- προς] εις ΡΓ ΤΙ. 

--- ελκωμενοςυ ΑΒΡΡΗΧΔΕ(ΡΟ(ΠΟ(Λ). 

 Φἠλκωμενος ασ. 1. Ι. ται. Οἶοπι. 

(λκ. ᾱ.) | εκομενος 69 562. 

ένια. 

91. επιθυµων] επεθυµει Χ. Τµος. 

--- των ψιχιων Α(Ρ)ΡΤΗ ΣΧ. τε]. Υπ]ρ. 
α. οἱ. Θγον.Ρετ,δςΗο]. Μεπιρ].ἹΨ. ἄοιΗ. 

Άγπ. 21. |. οπι. ὮΙ, ύ.οε[]-ίῖπ. 

Θνν. Ηίου. Μοπιρῃ. ΒεΠνγ. (οί αρ. ΜΠΙ.) 

Τμοῦ, Οἶεπι. 955. (νά. Μαϊ, αν. 97. 

Μαν. νΗ. 98.) | των Ψιχων Ὦ. (των 

πιπτοντων ψιχιων 1.) 
--- πλουσιου] αάά. και ουδεις εδιδου αυτῳ 

69. Υι]σ. ΟΙ. σι. Ἀψτ.ΗΙθνΠΠαΥᾳ. 

--- επελειχον ΑΡΙΙΧ. 98. | ελειχον Ὁ. 1. 

| απελειχον ο. Δ. τε]. (απελιχον 

ῬΤ{ | απολειχον Ῥαρ. Κπε(.) 

99, δε Ονίᾳ. ἵν. 4383. | οπι. 69. Αππα ε. 

--- ὑπο των αγγελων] Ῥοδί Αβρααμ Ὁ. 

Γσοπία, ΟΥίᾳ. ἵν. ΟΥνἱᾳ. Ππί. Π. 9881. 
-- Αβρααμ] Τριαεπι.του Ὁ. 69. | οπῃ. 

ΛΒ.Μαἰ. ΏΡΙΙ/ΧΔ. 1. ΒΕάΑΠΚΜΡΟΝΥ 
ΤΑ. Ογίᾳ.ἵν. | αάᾶ. αἱ Ίξαας εί 1αεοῦ 

ΤΠεὺ. 
99,25. και εταφη. και εν τῳ ὧδη επαρας 

ὄ, οἳ εορι]έις οδί ἵπ ΙΠ[ουπο, Ἐ]εγαπβ 

απίσπη Ψπ]ς. ο-(ε.)(0.)(οἳ.)Ι. Ἀγτ.Η1εν. 

πῃς. οἱ 5ερα]ίιι ο5ῦ αριῖ 1Π[εχος. Τὲ 4θ 

18. αἰίογωπι ἀιιοῖς ΟἹ. | 19. ἀῑνος απὶ Ἱπάπεῦ. 
οἱ. |. 21. ἀῑνΙί5, εἰ ποπιο 1Η ἀαρας 6, | 38. 
νιαις ο. 



Ἁγ][. ο1. 
νι]σ.α. 0.ο. 
Βυττ. Ρ.Η. 

ΠΜεπιρῃ. [Τ16ῦ.] 
(6οῦ1,) Ασπι. 01. 
Ἡ 6ο, 

3 -- / ε] - 

εν τοῖς κολποις αυτοῦ" 
/ ) / τν 4 / Ν / / 

Πάτερ Αβραάμ, ἐλέησον µε καὶ πέμψον Λάζαρον, ππήκογογο πιοῖ οἱ πηῖ(το Τμαζαγαπα 
τα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατον καὶ αἱ απησααξ οκίγεπαπα αἷσια 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 
2 δν / 

καὶ αὐτὸς φωνήσας Ἱ 
5 ο... : : 

εἶπεν, ἵπ κἴπαπι οἵιπς, 3" εἰ Ίρο εἶα- 
1ΠαΠΑ ἀῑκίι, Ῥαΐοτ ΑΡταµαπῃ, 

επ 1η αθ παπι αἱ το]σοτο Πίπ- 

καταψύξῃ τὴν γλὠσσάν μου» ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ Έπαπα πάθαπι, απία, οξΠΟΙΟΣ' Ίπ 

Φλογὶ ταύτη. 
ο /' 

σθητι ὃτι ἀπέλαβες | 
ΔΝ 4 ς / λ / - Ν 

καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά' νῦν δὲ 
ο) Ν ΝΔ ω { 

καλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 

ἡμῶν καὶ 
ς - 

ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι 

απ ΤΙΟΡ. 
26. ἐν πᾶσιν 

μεταξὺ 

’ 

δύνωνται, 
ωτ 

20 

/ / 

1 ἔνθεν 

{ ὧδε' 

ν ενας λ 
προς Όμας μῖ τποανα, 

Ν ε - ν εἳ ον «ν Β{6Υ. ἴτει ἷ ον μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν προς πμας διαπερῶσιν. αμάν μα Ἅλλά ]ς 

ἔχω γὰρ Ἠππο ΕΟΥΠΙΕΠΙΟΓΗΤΗ, 

πέντε ἀδελφούς" ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ 

καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιω εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασά- "'Αἲ Ἠλο ἀῑκίε, 

Ἠπο Παπππα. ᾗ Ες ἀῑκις ΠΙΙ 
εἶπεν δὲ ᾿Αβραάμ, Τέκνον, µνή- ᾿Αὐναλαι, ΕΠΙ, γοσοχᾶατο φ μία 

τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, 
χοεθρίςῖ Ῥοπα ἵπ νυἰία ἵπα οἱ 
Ἱμαπατας βΙηΙΠίες πιαία: παπα 
απίστα Ἠ]ο σοπβο]α[, πα γετο 

παρ ογασίανῖς. 35 Ἐν η Πῖς οπιπΙβιΒ 
6 καὶ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις ΙΠ{6Υ ΠΟΣ 6{ Υο» 6808 πιαρη απ 

Ητπιαζαπα οδί, αἱ ΠΙ απῖ γο]από . / / 3 / 

ὑμῶν χασµα µεγα εστΏηρικται, Ἰῖπο ΙαΠ6ΙΤΟ αἲ Υο5 ΠΟΠ Ρο8- 
δἶπῖ, Ἠσύπο Ἰπάς Ὠπο {Τ8Π8- 

π Έπ αἴί, Ἠορδο 6160 

πα Ῥασῖς πιαῖ, 33 Παῦθο οπἶπα 5 ο τΈ ο. : ο. τ]] 
ρα δέ, ὩΒρωτώ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς απάπαπο (Γαΐτος, πί ἰοδίδίις 1115 

98 

αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου" 
πο οἳ 1ρ5ῖ γοπίαπί ἵπ Ἰοσππι 

39Έη αι 
Ἠαῦοπί Μοξοπ 
αιθ]απί ἴ]ος. 

ἌΝοπ Ῥαΐος 
Αὐγαβµαπη, 54 5ἱ απῖς εκ ΤΠΟΙΓ- 

Τμ Αὕταμαπ, 
ει Ῥτορ]ιείας, 

ορ 4 λέγει ρε. [αὐτῷ | Αβραάμ, ᾽ Ἔχουσιω : Νωυ- ταῖς ἰοεῖς 605, Ῥασπίοπβῖα πα 

σέα” καὶ τοὺς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ςς 
80 « ασοπίι. δ Αἰ απίοτα 1, Ῥί 

δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ' ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ 
νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, µετανοήσουσιν. ἵη εἶπεν 

Π{εΥΠο εἶοναπς α.(1.) ο 5ορα]έις οδί 

Ἰπ Ἱηπίεγπατη. Ἐέ εἰεναπς πα. 

95. ὑπαρ. εν βασ. Ογίᾳ. Π. 4983. |. οπι. 

Βγτ.ΗΙοΓ, 

-- Αβρααμ] ΤΡτασπι. τον 5. Α. 58. τε]. 

Ογιρ. ἵν. 95653, | οπι. ΒΡΙΙΣ. Ονίῃ. Π. 
4985, 

--- εν τοις κολποις 3Υτ.Ης]. Ονίᾳ. Π. ἵν. 

]εν τῳ κολπῳ αγ. Τις. 

Μεπιρῃ, ΤΠεΡ. Τετί. αἀν. Ματο, ἵν. 94. 

4ε Τᾷο|. 15. 4ε Απ. 7. 9. 

--- αυτου] αάᾷ. αναπαυοµενον Ὦ. ύ.ο.ο. 
πι. Αππη. | οπι, ΟΥγίᾳ. Π.1γ. 

94. φωνησας] ενφωνησας Ὦ ἄ}. | Φωνης 
1,. (α4ά. γοςο ο ΒΥτ.Ε5{.) 

-- καταψυξρ] -ἔει Χ. 69567. Ἑ. 

-- ὅτι] οπι. ΑΛΑ. 

--- οδυνωμαι] -ναμαι Τ.. | -νομαι Ὦ3Ε. 

26. ειπεν δε] αἀᾶ. αυτῳ Λ. Ὑπ]ς. α.δ.οι[. 

Ὀμωίσα, Ῥσεν.Ἐςε.δεΗεΙ. Τμευ, Αππῃ. 
4811. πο ε. Μεπιρ]., 

-- απελαβες] Τα44. συ σ. (Α)Σ. τε]. ὅ. 

Ἀγγ.Ηε]. ΟΥίᾳ. Ιπί. Π. 9619, 9814, 6585, 
[οπι, Ἑ. αι... 69. 4Η. Τα. Ἀγν. 

Ῥνι. Μεπιρῃ. ΤμεΡρ. Ανπι. 1. Ονίᾳ. 

ἀπι. Π, 1615. (1. 8558. ΠΠ], 8963, | Ροδὲ 
αγαθα σου Δ. 

--- σου 15.] οπι. Ὦ. Ὑπ]σ. α.δ.οει[. 

Ορἱφ. Ιπί. , 1615. 9615, 8813. 668ε, 

ΒΥΤ.ΡΕί. 

(6/7. 995. 
[101] 

95. όὁμοιως Ἀγτ.Ηε]. | οπι. Βγγ.Ρεί. | -ος 

ται 

--- ὧδε ΑΒΡΙΙΧΔ. 69. ἘΕάΗΠΚΜΡΟΥ 
ΤΑ. Ἀγιτ,Εεί.δΗΕΙ. Μεαιρα. Τπου. 

Άνγπι, «1. | Τόδε ας. 1δἱα. Πίο Τα. 

6ργ. ΠΠ. (συ δε εκει Δι.) 

96. και 15.] οτι. Δ. 

-- επι ΑΙ)ΧΔ. 1. τε]. | εν ΒΙ,. Μεπιρῃ. 

--- ημων] ὑμων Ἐ. 

--- ὅπως] ἵνα . 

--- διαβηναι] Ῥο5ί ενθεν 69. Ὑμ]ς. α.ὖ,[. 

θυ Ῥγτ,Εεί.(ποη Ἠς].) 

--- ενθεν ΑΒΙ/ΧΔ. 69. ΕΕάΗΠΜΡΌΥΤΓΑ. 

Ι Πεντευθεν 5. 1. Τ.. | οτι. Ὦ. ο-ειπι. 
-- δυνωνται] δυνονται Ἀ. 69. ΕΗ. 

--- μηδε] µητε Ὦ. 

--- οἱ απία εκειθεν ΑΤΙΧ. 98. τε]. Μεπιρῃ. 

Άγπη, | οπι. ῬΒ])(νῖά. 5ος.) 

--- προς ἥμας διαπερωσιν ΑΒΧ. τε]. 7: | 
πρ. ἡμ. διαβωσιν Ἡ.. | ὧδε διαπερασαι 
Ῥ. (Ται{) πι. | (ἡμας] ὑμ. Β.) 

97. σε απίοε ουν ΑΒΕΟ. 69. Ἀντ.Ης]. | 

{ροβί ς.. 1, τε]. (Τμαἱ1.) πι. Αὐπι. (85. 

Ῥει.) (οπι. ουν ε./. Μεπιρῃ. «Ιι.) 

--- πατερ] αάά. Αβρααμ ὉΧΝ. 

--- αυτον Νας. { { οπι. α.θ.ο-ι[ εν]. 
ΜαιπρΗ. (Ἠ]οαποταπα 4811.) 

ΗΠ. 9965, |. Οοπίτα, τε]. 98. διαµαρτυρεται 69567. 
--- ἵνα Ονίφ. 1. 953, |. οτι, Ὦ. (Οοπία, 

98:) 
--- τον Ονίᾳ. 1. | οπι, 1. 

--- τουτον] ΟΠ1. Λ. | απίθ τον τοπον Ὦ. 

γπ]ς.Οἷ, α.σιει[] σι. |. Οοπαα, πι. 

ὐ./: το]. Ονίᾳ. 1. 
99. λεγει] ειπεν Ὦ. α.πι. 

-- δε ΑΒΡΙΙΧΔ.1Ι. ΕΚΌΥ. α. ἈγτΗς]. 
Μεπιρῃ. Αππι. | ἄοπι, 5. 69. Ἐ,. τε]. ο. 

Ἀγτ.βοῦ, «εί ” απίε Ψμἱς. ὁ.οιι[.οἱ «τι. 
πι. 31. 

--- αυτῳ ΑΤ άγ.Χ. τε]. | οπι. ΒΙ,. Ατπι, 

--- Νἴωυσεα ΒΡΤ.Ν. 989.(Κ αρ. 1 εοὰ απ.) 

Ῥ, | Ι Μωσεα 5. Α. 1. τε]. 

--- αυτων] αυτον Ε3. 

90, πατηρ Ὁ. 

--- αλλ] αλλα Ὦ. 69. 

-- απο 6. | εκ Ὁ. 1. Ἐ. Τιαε. Ίγεπ. 151. 
-- νεκρων] ΡΙαθΙ. των Λδίο, | αἀᾶ, ανα- 

στη και 69. πι. 

--- πορευθ. πρ. αυτ.] 5ιπγοεκεν]έ α.(ὖ.ο.) 
ο (εξασς. ὁ.ο.) 

--- μετανοησουσιν] -σωσιν ΧΜΓ. Ῥτασπι, 

Ῥογ5ια ουΙέ 11ος σα. 

205. Ίπ αἶπιι Οἵ. | 24. παίπραέ σι. { 36. νο οἱ 
ΠΟΒ πι. | 38. Ἠπιιςο Ιοστα σι. 



πο δὲ αὐτῷ, 5 ἡ Μωυσέως” 
1.496.  ἀκούουσιν, : οὐδ 

ΕΕΟΗΕΜΘΌΥΓΑ. 
σονται. 

χνιι. ορ 110 - Εἶπεν 
/ 

ο Μαϊ:, 18:7,6. ο. τν ἐστιν 
Ματ. 
ρα 8 ἐπλὴν οὐαὶ δι 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 

9 3 
ου ερχεται. 

καὶ τῶν προφητών οὐκ 
ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθή- 

” 5” α/ 

αυτοῦ , 
μη τ / Ν - 4 

τοῦ Ἱ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν", 
2 κος υ) ο ὰ Γ 
λυσιτελει αὐτῷ εἰ 

π / ιν ΔΝ ΄ .] - 

λίθος μυλικὸς΄ περἰκειται περὶ τον Τραχηλον αυτοῦ 
πο πο κος ἐῤῥιπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 

η τἜ 

ἸἼορεη εἱ Ῥτορηείας ποπ αἲ- 
ἁἴαπέ, πεφο 5ἱ απῖς οκ πιοταῖς 
βυγΓγοχοχ]! ογοάςηῦ, 

151,3.) Ώϊ αἲ ἀῑξεῖρα]ος 5ποβ 
ας, Πηροξδίθί]ο οδὺ τί ποή Υθ- 
π]αηί εοππάα]α, γαρ αιέεπα 1] 
Ῥ6γ 4ποπ γαπίπε: 3 πὐ ις ορ 
Π]1 ϱἱ Ἱαρίς πιο]ατῖς Ἱπροπαίας 
οἶτοα οο]]άπ οἷας οἱ Ῥτγοϊοϊαξις 
ἵπ 186, 41 πί 5οαπάαΙσος 
πηπμπη 46 Ῥρηβί]]]5 1εῖς. ὅ 58 9. ἕν 5 : 6 5) Αιιοπά1ίο γοῦῖς. Βί Ῥεσσα- 

ἳ μα. τς ρῦη τῶν μα πα ένα. “προσέχετε ἑαυτοῖς.) νοεῖς βταίος Ἠπας, ἵποχορα, Π]απι, 
ἃ ος εί 5ἱ ρασοπίοηΏίαπη δρογῖέ, ᾱἷ- ἐὰν | ἁμάρτῃ 

Ε Του. 10:17. τος καὶ ἐὰν αοσεν ἄφες αὐτῷ. 

-- ἡμέρας Σἁμαρτήσῃ” εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ᾿ ἐπιστρέψῃ 

ΓΙ ὁ ἀδελφός σου, ἕ ἐπιτίμησον αὐτῷ" 
Ν « / 

΄ καὶ ἐὰν ἑπτακις 

Σπρὸς" σέ, λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 
η } Μαϊέ 17:90. σ 

8119 
δἈ Καὶ { εἶπαν' οἱ 

/ 

Ί]ροσθες ἡμῖν πίστιν. 
ἀπόστολοι 

6 

/ 

τῷ κυρίῳ, 
5 μ ς / 3 

εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Εἰ 

παϊμέο ας 3 99,5.) ϱἳ ϱἳ εορί]θς 
Ίπ ἀἱα ῬεσσαγογΙέ Τη {6 ε{ 5οριῖθ8 
Ίπ ἀῑο οοΠγΥοτεας [ποτ αᾱ {6 
ἀἶσσῃπς, Ἐαθηϊίθς πιο, ὀΙπι]σίο 
1. 

5 (00, 5.) Ἡε ἀῑκοτιιπε αροίο]ῖ 
ἄοππῖπο, Αάαπσε ποὺῖς Πάετῃ. 
5 Ῥικις απίοπα ἀοπιῖπας, 

8]. Μωυσεως ΡΤΙΧΜ. | ΣΜωσεως 5. ΔΒ 

Πίο. το]. 

-- των Πίο προφ.] οπι. 69. 

--- ακουουσιν] -σουσιν Ὦ3. 

-- ουδ ΑΒΏ. | Ίουδε Ἔς. Τι εἰς [εἷο, 

τε]. 

-- εκ] αάά. των Υ. | απο των 69. ο. 

--- αναστῃ Υαἱς. Γι. | επ 1]ος Ἱαν]ί 

α.()Η-Ι. απ 1ος αὐϊονῖπι ὐ,(1) αὐῖ- 
οηἵέ ε. |α44. και απελθῃ προς αυτους 

Ῥ. Ιγει.9229, 3 

--- πεισθησονται (-σωνται Μ.) | πιστη- 

σωνται 69. | πιστευσουσιν Ὦ. | αἀᾶ. 

αἱ σα. «311. Ίγεπ. 

1. ειπεν δε πρ. τ. µαθητας] οπι. 3. 

---αυτου ΑΒΡΤΙΝ. 69.ΕΜΌΟ. Υπ]. α.ὐ. 

οι. γιν.Εδε.δεΗςΙ.Ἠ τε]. | Ἐοπι, ς.. 

Δ. 1. τε]. ο. Βγτ.Ης].ἰσχῦ. 

--- του Ῥοδί εστιν δἱ.3. ΑΒΡΙΙΧΔ. 1. 

69. ΕΕἄάΗΚΜΡΌΥΤΑ. Οτίᾳ. ΠΠ. 6013, 
ΓΓοπι. Ε]η. 

---τα σκανδαλα απίο µη ελθειν ΒΤ,Χ. ο. 

Γάρορδίς. ΑΓ. 1. (69.) τε]. Ὑπ]ρ. α.ὖ. 

ο.[. νν. τε]. Οἱ. ΤΠ, (νῖᾶ. Μαιε, 
αν]. 7.) (διελθειν 69.) 

--πλην ουαι Β)Τ.. 1. 95. 69. α.δ.οιε,β.ι. 

ΒΥτ. Ησ].πηρ, (οί οοᾶ. Βαγς.) Μεπιρ]ι. 
(αγ) (σἷα. Μαϊ κνῖ], 7.) |. ουαι δε 

5. ΑΧ. τε]. Υπ]σ. {. γιν.Ρεί.δΗς]. 
{κί. Ατῃη, 

9. λυσιτελει 6. | συνφερει δε Ὦ. Ὑπ]ς. 

πΏ]ῖας εδ απίοπα «(απίοπι Πιεναί 0.) 

111 πο παδεστοίας ααί Ἱαρῖς α.δ.οιβ. 
Ἡ] 
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3. λιθος µυλικος ΒΡΙ.. 1. 69. Τμ. Ῥντ. 

Ἠσ].πῃρ, (αρ. ΑάΙον) Μεπιρι. Αππι. 

Τετ. πάν. Ματο, 1ν. 55. | Ἔμυλος ονικος 

ς. ΑΧ. τα]. Ὀνττ.Ε5υ.δ.Ηο].ίκι. πμ. 

(νιᾶ. Μαϊέ, πνη], 6.) 

--- περικειται] οπη. 1. | περιεκειτο Ὦ. 

(α.ε.) 

--- ερριπται] εριπτο Ὦ3. | εριπτετο Ὦ”. 
ερρυπται ϐ9. 

---ενα Ῥοδί τουτων Β1.. | ζαπίο τ. µικρ. 

ς. ΑΕΧ. νε], νν. (ν]ά. Μαιῖ, κν]Π. 6.) 

Ὁ. ἑαυτοις] -τουςο Τ. 

---εαν (εαναν Ἰμ. εαν δεεαν ΑΞ.)] Ταἀά. 

δε 5. ΑΔ. 1. τε]. Ῥγχ.Ης]. | οπη. ΒΙΙ, 

Χ. 58. ἸΤμαΐ, πι. Ῥγτ.ρεδ,. Μεπρη. 

ἄοἴἩ. Αππιι Οι. επι. 906. 

---ἅμαρτῃ ΑΒΙ. 1. 58. το]. Οἶεπι, | -τησῃ 

ὮΝΔ., 69. (νίά.νογ. 4.) | Ταάᾷ. εις σε 

ς. ὮΧ. τε]. Υπ]σ.Οἰ. οε. Ἀγτ.Ης]. 

(οοᾶ. Βατς.) ΑππιιὈςο. (νουῖς «ἄ9ιμ.) 

ν]ᾷ. γεν. 5εᾳ. εἰ Μαι. κνΏ. 16. | οπι. Α. 

1, 1. Απιι α. δις πι. Θγαν. Εεί. 
δ.Ης].οᾷ. Μεπιρῃ. «οΐμ. ΑππιιΖζοῃ. 

ον 

---αυτῳ] αυτον Τ. 

---εαν 90.]αν 1. 

μη 1. 
---μµετανοήσμ] -σει Ἡ. 

4. ἑπτακις της ἧμερας ἁμαρτ. εις σε και] 

0Π1, Ὦ, 

-- ἁμαρτησῃ ΑΡΒΡΤΙΧΔ. γα]. ση. | 
Ἰάμαρτῳ -. 15. Ἰ. τε], Οἶεπι. 806. 
Οτίᾳ. 1. 9545, (ν1ᾷ, γον, 5.) | αναστησφ 

09. 

|αἀά. µεν Α. | αάά, 

4. εις ΟΡἱᾳ. Ἱ. | προς Χ. | (οπι. εις σε 
Ψπ]σ.ΜΡ.αρ.ἀὐ. ἱ. «32Η1:) 

--ἑπτακις 39.] Ῥϊαετι. εαν ΑΚ. ὐ. | 

Ῥχαθτη, το 1). «ἶεπ. | 1πάᾷ. της ἡμε- 
ρας 5. Α. τε]. Υπ]ρ. /οἱ--πι. Ῥσττ. 

ἜῬετ,δεἨΠςσ]. «οἱἩ. «δι. |. οπι. ΒΡΙΙΧ. 
α. 0.ο-ἴμί. Ἀγτ.Πϊον. ΜοεπαρΗ. Ανπά. Οἶεπι. 
906. ΟΥ1ᾳ. 1. 9544, 

---επιστρεψῃ ΟΥίφ.Ἱ. ] -ψει Χ. 69567. ἨΓ. 
--προς σε ΑΒΡΙΙΧΛ. ὙΥπ]ρ. α.ὐ.ο. 

Άγιον, Εδ{.δἨσ]. Μεπαιρῃ. Ανγπιι ϐἶεπι. 

906. | Τεπισε ς. 15. (1. 98.) | οπι. Δ. 

69. ΕΕαΗΠΗΚΜΡΟΥΣΡ. Γῶπ, «οἱα. 

«ή. ΟΡ. 1. 

--μετανοω (Οἶσπ. ΟνίΦ.Ἱ. (οπι. λεγ. µε- 

ταν. 311.) | -νοήησω Ὦ3. | αἀά. ἴσποςσε 
πϊμῖ ΒΥτ.ΗΙου. 

--αφῆσεις ΑΡΙ. 989. τει. Ἀντ, Πε]. 

Μεπιρ].Ἠ7.δε Θεμνν. ΟΥτίφ.Ἱ. | αφες Ὁ 
Ἠλ. Υπ]. α.ὐ.ο.ει [πι Βγτ.Ῥεῦ. Μεπιρῃ, 
Μ». σι. 

δ. ειπαν Β)ΡΙΙΝ. | Τειπον 5. ΑΔ. τε]. 

6. ειπεν δε ὁ κυριος Ψι]ς. 7; Ἀγτ.Πς]. | 

ὁ δε ειπεν αυτοις Τ). (ε.) |. απδαξς Π]α 

ἀικιί α. αἀῑσιίι 115 Ἀγγ.ρει. εἰ ἀῑκιε 

Π]19 .οι[).ἱ. 

---ει] εαν Μ. 

-- εχετε ΑΒ. Μα ΤιΧΔ.1. 53. 69. ΕΚΤ 
ΥΤΓΑ. | Τειχετε 5. ΏΕςαςΗςΒ». Τι11. 

ΓΙ εχητε Μ. (νά. Μαΐι, κν, 90. κχῖ. 
91.) 

81. ποδαχτεκεχί{ 6. 
1. αἲξ αἆ ἀῑδοῖρ. 8105 Οἵ. | 8. Ῥεσο. ἵπ ἔε 6ἵ. 



12. 
Τα]ς. α. ῦ. ο, 
Βυτχ. Ρ. Ἡ. 
ἹΠοπιρῃ, 

[αοὔπ,] Αππι, 011. 
σα θαλάσσῃ 

/ 

συς 
9. διαταχθέντα: διαταχθέντα |» 

Γούὺ δοκῶ]. 

: Τ έσμεν: 
Ξ' 112 

ρείας καὶ Γαλιλαίας. 

νο Ἡ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἵ ἔχετε᾽ πίστιν ὡς κόκκον σινάπεων, ἐλέγετε ἂν τῇ 
συκαμίνῳ ταύτῃ» Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ 

καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 
ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριώντα. ἢ ποιμαίνοντα, ὃς 
εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ 
θὼν ἵ ἀνάπεσε”: 

10 

Γτίς δὲ [έε] π 

αὐτῷ, Εὐθέως παρελ- 
8 λλ᾽ οι . . - .0 / 

ἀλλ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἠτοίμασον 
/ / Ν / / ᾳ 

τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάµενος διακόνει µοι ἕως 
ΔΝ ο / / 

φΦάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι 
9 Ν 4” / / - ὃ / τα ε) / Δ 

μη | ἔχει χάριν τῷ ούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ 
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε 

πάντα τὰ διταιῶ ντος ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί 
ὃ ων) / 

ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαµεν. 
1 Ες μην ᾿ -ν / 9 Ν Γ 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι | αὐτὸν } εἰς 
ε ; Ν ο νν δ ; ὃ κ... / / Σ 
Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς διῆρχετο δια ἶ µέσον Σαμα- 

9 / »  -ᾱ 
1" καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς 

ὖ πή [αὐτῷ ] δέκα λεπροὶ ἄνδρε τινα κώμην, ἀπήντησαν | αὐτῷ | δέκα λεπροὶ ἄνδρες, 

Ἠαβαγοιῖς βάοπι εἶοιί ϱγαππα 
βἰπαρί», ἀῑσσγοίϊς Ἰπῖο ατοουϊ 
ΠΊΟΓΟ, Εγαάίσατο οἱ (γαπδρ]απ- 
ίαγο Ιπ πιάτο, οἱ οροθᾶ1τοί νο- 

1 691, 10.) 115 απιέοπι νος- 
παπα. Ἠαβοπς 5οΓνΗπῃ αγαΠίΟΠΙ 
Ἁπί Ῥαδοσπίοπη, αἱ τόργοβεο ἆς 
Άρτο ἀῑσοι 11, Ῥιαήτα ἰχαπβῖ 
1οσπῦο ὁ ὃ οι ποπ ἀῑσοι οἵ, 
Ῥαχτα αποά σσποπῃ, οἱ ργαρσίησα 
(ο οὐ πηϊηϊξίγα πα]Πῖ ἆοπος πηΣΠ- 
ἀποσπα οἱ Ῥίραπι, εί Ῥοδύ πες 
αππαπάπσαδ]ς εί Ρἱρο52 ὃ Ναπῃ- 
απῖα οτα απ Ἠαβας 5οχνο 11, 
απία. Γεοῖ πας 51ΡΙ Ιπιροτανρ- 
χα 0 Νοπ Ῥαίο, Ῥίο οἱ νοβ, 
οσα [οσθτ]θ5 οπιπ]α 4πδθ Ῥγ4θ- 
οορία επί νοῬῖβ, ἀῑοῖία, Ῥοτγί 
Ιππί]]ο5 Βαπη5:. αποά ἀεριῖ- 
Ώ]15 {ασθγο {οοίπηΙ15. 

11 Ἐν Γαοζαπα οδ ἆππι Ἰγθε ἵπ 
Ἠϊογαδα]θιη, ἐγαηδίοῦαϊ Ῥογ πιο- 
αἶαπι Βαπισπίαπα οἱ (ααΠ]αθαπῃ. 
13Ώ5 οππη Ἱπρτοοτοείαγ ᾳποά- 
ἅαπα οαδίο]]ατη, οοσμιτογΠ{ οἱ 
ἄοσστα νΙτὶ Ἱαρτοβί, απ βἰείο- 

6. ελεγετε αν] αάά. τῳ ορει τουτῳ, µετα- 

βα εντευθεν εκει, και µετεβαινεν' και 

Ῥ. (νίᾷ. Μαϊ, κνῆ. 90:) 

---ταυτῃ] ΑΒ. τε]. | οπι. ΏΙ,Χ. Μεπιρῃ. 

---εκριζωθητι και] οπι. Ὦ. 

--ϕφυτευθητι α.6. | µεταφευτ. Ώ. Υπ]. 
2.οι 14”. 

--εν τῇ θαλασσῃ] ει; την θαλασσαν 

--αν (απία ὑμιν)] οπι. Α. 

7.εξ ΔΒ. τε]. | οπ. Ὦ 1, Τμαίέ. 

--ὑμων δουλον] Ῥοβί εχων Ὦ ἄγ. | νας- 

Ώππα Ἠαβοης ογναπι Ὑπὶς. α.(ὐ.)ο.ο. 

(3) «ἆρ).519. 

--η ποιμ.] καιποιµ. Χ. 

---εισελθοντι] -τα 69. 

---ερει] Ῥνασπη. µη Ὦ. ε.ἰ. Μεπιρῃ. 

-- αυτῳ ΒΡΤΙΝ. 1. 69. Τμαίε. ἈγιτΒ5ί. 

δΗΕΙ Μαππρα. Αππιι δι, | Ἔοπη. 

5. Α. τε]. Βγγ.Ηςσ].ἰκί. ΕοἱἩ. (2. 

---ευθεως Ὑπ]ς. σ-οιῇ. | οτι. Χ. ἆ9ί. ὅ. 
«ΕΙ. (απίο ερει α.ῖι) 

---παρελθων....ερει (γεν. 8.)] οτη. Ἑ. 

ΒΡ. 60”. ΕαΗΕΡΒΌΥΛ. | 
Ίαναπεσαι π. ΑΔ. 15. 88. 693. Μ. | 
ανπεσαι Ιω. | αναπαυσαι Χ. | αναπε- 
σον Τ. 

δ. αλλ’ ουχι Ὑπρ. (03) Βγν.ΠαΙ. | 

αλλα Ὦ. α.δ.ο).β.ΕΙ. Ἀγν.ρει. 6ρ). 
819. [αλλ΄ ουκ 13. | αλλ΄ ουχ Δ. | απάᾷ. 
πηαρῖς ΒΥγ.Ης61.3 

---ἑως] πἀά. αν ΑΙ,Χ. 58. ΧΜ. | Οοπίτα, 
ΒΕ. τε]. 

---πιεσαι] εσαι Δ. 

---αναπεσε 

[αάά, και 1. 

8. συ] Ροδί φαγ. Ὦ. ε. (απίθ φαγ. Υα]ς. 

α.δ.οι. ντ. Ῥεῦ. 6011.) 

9. εχει απΠίο χαριν ΒΡΙ, α.ε. Μεπιρῃ. 
«Διµ. (1ρ7.8519. | Τρο5δί 5. ΑΧΔ. 98. 

εἰς, τε]. Ὑπ]σ. ὐ.οιι[. 3γττ,Εεῦ.δς 
Ἠσ]. (οἱ1.) Αντι (εχη Ἀ.) 

--τῳ δουλῳ] Τα4. εκενῳ ς. Δ. 1. 98. 

χα]. Ὑπ]ο. δι. Ἀγτ.Ηε]. ἄοίμ. Αππις 

(ΕΗ.) 69ρ). { οπι. ΑΒΡΤΙΝ. α.ὐ.οι[]. 

1. Μεπιρῃ. | Ῥτασπι, Ι. Ἀγτ.Ρεῦ. 

---εποιησεν] αἀά. παντα 69. Απ. 

---"διαταχθεντα] Τα44. αυτῳ σ. ὮΝ. 69. 

(Ψα]ς:) α(δ(οΥ//(0(”4) Ἀγε. 
Ῥεί, Μεπιρῃ, «δι. (601/.) | οπ. ΑΒ 
1:Δ. 1. ΕΕςΗΚΜΡΟΌΥΤΑ. ο. Ἀγτ.Ης]. 
(οί, Ατπῃ, 

---πᾶ Απ.] Ταᾶά. ου δοκω στ. ΑΟ. τε]. 

(1 αι1,) Ἀγτγ.Ε5ε.δΗς]. οἴἩ, [ οπι. Β 

1. 1. α.ε Μεπιρῃ. Αππι. «ΔΑῃ. 

6). 

10. ποιησητε] ποιησεντε ΔΑ. 

--- παντα....ὑμιν Ο)ίᾳ. Π. 6655. Ονίᾳ. 
Ππί. Π. 43759, Ἱν. 6794, | ὅσα λεγω Ὁ. 

--- παντα Ὑμ]σ. ο | οπ. α.ὐ.ει[]-τῖ 

|αάά. ταυτα Α. | ὅοπαα, Ογίσ. 1. 

Ο,1ᾳ. Ιπί. ἵν. 6794. (Ἴαοο οπιπία 647. 

98.) 
--- διαταχθεντα] διαχθεντα Μ. (δει. 

ὑμιν] οπι, α.ὐ.ο. | Οοπία, Ὑπ]ς. ,/.) 
--- ὅτι (ροδῦ λεγετε) ΒΡΗ,. τε]. /:. Ονίς. 

1], Ογἱᾳ. Ιπί. ἵν. 6793. | οπι ΑΝ. 1. 
Ὑπ]ς. α.ὐ.οιει[. (ργ. 98. 

--- αχρειοι] Ἠῖο Ονίᾳ. Π. 59οὺ. 1, ΟΥγίᾳ. 
Ππῖ. ἵν. 60τ0. 619. ()ρ2. 98.819. | απίς 

δουλοι 69. Ὁ. | Ῥο5ί εσµεν Ὁ ἄγ. Βγτ. 

(οπα, «401. αρ. αἰιοπ. |. Οοπίτα, 
Ῥ]αις,) 

10. ὁ] 1ρΥαοΤη, ὅτι σ. ΧΔ, τε]. ΘΥΥΥ.ΡΕΒ. 

δΗσ]. | οτι. ΑΒ. 1. Τα. Μοπιρ]ι, 
Ἆππι, 41. ΟΥγίφ. 11, Ονγίᾳ. Ππί. ἵν. δἱς. 
67. 98. 

--- ωφειλομεν ΑΒΊΡΤΙΝ. (69.) Όστς, 

1μαΐί. Άγιτ. οἴἩ. οφειλ. Β"Π(. ἡΓα:. 
Δ.1.ΕΕάΗΚΜΒΥΛ. ΟΥίᾳ. ΠΠ, ]-αμεν 
Ἐ3. ] -ωμεν 69. 

11. αυτον ΑΙ Χ. τε]. | οτι, Β1. | ειπα 
Ῥγτ. αι, | (άαπα Ἰτοπί 9.) 

-- και αυτ. διηρχ.] οπι. Χ. | οπι. και αυτ. 

Ἰμαίΐ,εκο. α.ε. (διερχ. ΔΑ.) | και αυτος 
ην διερχοµενος Μ. (απηβίογαπί 281.) 

--- δια ΑΡΙ.. τε]. | ανα 1. 69. | οπι. Ὦ. 

--- µεσον ΒΡ1.. 1. 69. | Ίμεσου 5. ΑΧ 

Δ. 98. τε]. 

-- Ῥαλιλαιας] αἆ αΠ]ασαπι Βγτ,Ρεί, 

Ιαάἀ. οἱ Ζείσ]ο α..σ.ει[]...Ι. |. Οοπαα, 
γπ]ς. οἱ. 

19. εισερχοµενου αυτου] εισελθων Χ. α. 
--- τινα] τηνανα Ἱ.. | την Λ. 

--- απηντησαν αυτῳ Ὑμϊρ. } | ὅπου 
6. | οἳ εοοο α.ζ.οι[εῖ. | 

(πηντησαν Ἱι. 1. 69.) Ἰαυτφ] οπι. 
ΒΗ,. | Οοπία, ΑΧΔ. 1. 98. τα]. 

---λεπροι] Ροδί ανδρες Ὦ. Ἱμαιί. Ἀγυτ, 
Ῥαι,δεΗς]. 

ησαν ὮὉ. 

6. Παδαετίς 6Ἱ. | ἀῑσοιῖς 6. | οδεᾶτεί 6. | 
τ. ἀῑσαί 6ἱ. | 8. τά. | 9. απαο αἱ Οἳ. | 11. ἑαπρί- 
μα Οἱ 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΥΠΙ. 19. 
ΔΝ / ο ια ΔΝ 5 ΔΝ / ΑΗ μοῦ ἔστησαν πόῤῥωθεν, 15 καὶ αὐτοὶ ἦραν φΦωνῆν λέ- παπί α Ίοηρο, 13 οἱ Ἰογαγοτιη 

τρ 4. αρκει γοσθπι ἀἰσοθηίθς, Ίθδι Ῥταθεορ- 
1. 98, 69. μον Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶν. πα ἰδὼν {ος, τηῖσοτοτο πΠοδίτ. Τ Ωποβ 

Ε(ΡΑΗΚΜΡΒΟΌΝΥ Π θέ δὲ, πέ γἰαῖς αῑκίε, Πίο οδεοπᾶἰέο νος Λ. εἶπεν αὐτοῖς, ορευ έντες ἐπι είδατε ἑαυτοὺς ποῖς ο βοβιης ης ποσα 
ᾗ ῥὀρῃ- ἅππα Ἰτοπί πιιιπάαξὶ εαπέ. 

τε ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, λα 15 λα θιίοπ τα 11115 πέ γιάΙέ 
θαρίσθησαν. ες δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη, απία. πιαπάσίας. ο8ξ, ΓθαΥοΕςΙΒ 

ὃ θεό οδί οιπι ππασπα γοσο πιαση]ῆ- 
ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆν μεγάλης οξάζων τὸν ΕΟΝ, εως ἄοιαι, οἱ οοεῖᾶ[ε νι [ν- 
16 οἶεπα απίο Ῥεᾷες εἶας σταῖα5 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αν τοὺς πόδας αὐτοῦ, ολλ. ος ο οι πας 

εὐχαριστῶν αὐτῷ: καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἱ: ἄπο- πα. 7 Ἐοδροπᾶοης απίοπι Το- 
χ ς κε ση αμ. 5 δα » ος η. ᾽ ; λα5 ἀῑκίι, Νοππο ἆθοθπι ΤΠΠΗ- 

µ κριθεὶς δε ὁ Ιησοῦς εἶπεν, ος οἱ δέκα ἐκαθαρί- ἀπ κιπεὸ οἳ πονοπι αδί βιιέὸ 
σθησαν:; οἱ [δέ] ἐννέα ποῦς 

στρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς εκ κωὲ 
εἶπεν αὐτῷ, 

9 ν 
οὗτος; καὶ 

/ 
πίστις σου σέσωκέν σε. 

Τὸ Ὁ ᾿Ἠπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων. πότε 

15 Νοπ ορὲ Ἰπγοπίας απἲ τοίχος ε) ε / ε 

έν εὑρεθησαν υΠΟ”- οἱ ἆατει ρ]ογίαπι ἀθο πϊκὶ Ἠϊο 
1 ἒς αι ΤΠ, 

Ῥμχςδο ναάο, απῖα Πάςες πα το 

᾿Αναστὰς πορεύου" ἡ. »αἵνιιπα {οοῖς. 

30 (005,5.) Τπ{ουγοσα ιβ απίοπα 
α Ῥατίκασϊ5 απαπᾶο γαπ]έ τερ- 

ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ παπα ἀᾳῖ, τοδροπά1{ οἱς εί ἀῑσίε, 
ἌΝοη. γοπῖς τορπαπι ἀοὶ οτι 

εἶπεν, Οὺὐκ ἔρχεται ἦ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρα ομβοσγαβοπο, 3 πε(πο ἄῑσοπί, 

91. ἢ Γἰδοὺ] ἐκεῖ. τηρήσεως, 
3 λ φ 

δΕ ἰδου 
ΔΝ ς / ω .ν ο) Ν ε . 2 / 

γαρ η βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. 

οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοῦ ὧδε ἡ ἴδου εκε τα κκ μις 
οπίπα τοσΏη απ ἀοἱ 1ΠίΓ8, ΥΟΡ ϱβ6. 

19. οἱ Υπαὶς. Γῇ. Ῥγν.Ηο]. 31. | και Ὁ. 
Ῥγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ,ΜΘΒ. | οπη, α.δ.ο-. 
ἐ]. 

-- εστησαν ΑΓΤ,. τε]. | ανεστησαν Ὦ 

Β. 
18. αυτοι Ἀψτ.Ης]. το]. | οπι. Ὦ. Τμαίς. 

Ῥντ.βεί. Αππι ζΡίμ. 
--- Ίραν Φωνην λεγοντες] εκραξαν Φωνῃ 

µεγαλφ Ὦ. ε(αἆᾱ. ἀῑοσπίςβ). 

14.ιδων] πάᾶ. αυτους Ὦ. 69. 

Ἀγτ.Ῥαίύ,(ποπ Ἠς].) Αππι. 041. 

-- αυτοις] πάᾷ. τεθεραπευεσθε 3. (-πευ- 

σθε Ὦ”.) 

--- τοις ἱερ.] βαοετᾶοΙΙ ο, Μεπιρῃ. 491. 

--- και εγενετο] εγενετο δε Ὦ. (οπι. εγε- 

νετο ΛΑ.) 

--- εν τφ] οπι, 1. 

--- εκαθαρισθησαν] -θερ. ΑΝ. 
16. εις δε] πάά. τις Δ. 

--μαθη α.ο.οι[]ω. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Ατπῃ, 

| εκαθαρισθη Ὦ. ὙΥπὶς. ὁ,[ί. Βνγτ.Εεί. 
αοΐμ. αἲ γιὰ, «41. 

--- φωνής] Ροδί µεγαλης Ὦ. Υπ]ς. ὅ.ο, 

Μεπιρῃ. | φοβου µεγαλου Τ. 

16. επι προσωπον] οπι. 69. Λ. [1 
--- παρα] προς ὮὉ. 

(αιαίέ.) 

-- αυτου] αυτῳ Λ. | ἄθρι γν.ΡΕί, 
2841, 

--- ευχαριστων αυτῳ] οἵ. Τ). |οπι. αυτῳ 

Λ, Ὑπ]ς. α.ο.ε,{[].ἱ. | Οοπίτα, ὁ. 
--- και αυτος ηΝ] ην δε Τ). 
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17. αποκριθεις δε] και αποκρ. 1. | οἵΠ. δε 
Αι 

-- ειπεν] αθά. αυτοις Ὦ. 

--- ουχ οἱ δεκα ἙῬ. Β1[η. Βε].Τ. (ζουχι οἱ 

δεκα 5. Ῥαρ.Μαϊ. Χ. τε.) Υιὶς. /. 

Ονίᾳ. Ππί. ἵν. 4988. ]. ουχι οἱ δεκα οὗτοι 
ΑΔ. (Ατπι.) | οὗτοι δεκα Ὦ. α.ὐ.ο.ει[]-ῖ. 

--- εκαθαρισθησαν] -θερ- ΔΙΙΛ. 

--- οἱ δε Β1ιΝ. τε]. Ἀντ.Πο]. ου. μέ υἷα. 

[εἰ (Υαἱςσ͵) {0 ζδαδαι.). δι. | οπι. 

δε ΑΕ. α.ὐ.οιβ(Βίαπ.)... Ῥγτ.βεί, 
Μεπιρῃ, ΟΡίᾳ. Ππί. ἵν. [Ατιη.] 

--- που] απου Δ. 

18. ουχ εὗὑρεθ..... δουναι] εξ αυτων ουδεις 
εὑρεθη ὑποστρεφων ὁς δωσει Ὦ. α(ὐ.) 

(ο.)( (4). (οπα. εὑρεθη ὀ.οιβ)..) ποπ 

οξύ Ἰηγοπίτ5 αά τεδ]τοί εἰ ἆατει Ψαἱο. 
(ο) Ονίς. Ππί. ἵν.( εἰ ρταίἶας ασο- 

χοῦ”).. παπιηπίᾶ ἀοσοβκθτιπί τας γεπῖ- 

τοπί εἰ ἀαγεπί 9Υτ.Τ 50, 

19. πορευου] αάά. ὑτι Ὦ. Ὑπ]ς. α.ὔ.σ.ει]. 
0. Αππιν {οτη, ἐς, 

- Ἡ πιστις σου σεσωκεν σε Τενί. αν. 
Μανο, 1ν. 95. | οτι, Ὦ. | αάά. πορευου 
εις ειρηνην Χ. (νἰά, ΥΠ, 48.) 

90. απεκριθη] Ῥαετη. και Β. 

--- του θεου 20. Τεγί. αἲν. Ματο, ἵν. 55. | 
οτη, Ἰ,. α. | (τ.θεου 19. οπε]οταπι «404Η11.) 

--- παρατηρησεως ΟΥίΦ.1. 258. | παρρη- 

σιας Τ. 

91. ουδε] οἱ δὲ κὶο θ9. 

91. η ιδου εκει ΑΤΧ. τε]. Ψιιἱςσ. α.δ.οι. 

Ῥγν,Ηε]. (Μαπιρ!,) οί, δι1. Οτιᾳ. 

1, 9983, Ἱν. 9945, ΟΥγίᾳ. ἴπι. η. 9760. 
(νἷᾶ. νου. 29.) | οπι. η 69. Τον. κάν. 

Ματς, ἵν. 385. | οἱ εοσθ 1]]]ο Θγτ.Ῥοι. ΠΠ]. 
495, | οπη. ιδου Β1.. ια. Αππι. | 
Οοπία, 5πρτα οἳο, ( οδι” Μεππρη.) 

Τεν. Ἠί. ]α4ᾶ. µη πιστευσητε Ὦ. 

(ωιᾶ. Μαΐέ. παίν. 95. Μαν. κ, 91.) | 
Οοπαα, Ογἱᾳ. 1ἵν. Τον. ΠΠ]. 

--- του θεου Ονίᾳ. 1. ΠΠ. 4590 ἀἰφεγία, 5805, 

ἵν. Τετί. Ο4Ρ). 919. ΠΠ, 495, . των ου- 

ρανων ΟΥίᾳ. ΠΠ. 248:67. (είγ. Αἶεη. 
Ῥουί]. ἵν. 99.) | αἀά. εστιν ο ἨἨ. 

Ῥείγ. 4ἶεν. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. 1. 11. 4599. 

Ίν. Τε. Ο1ργ. ΠΠ. 

99, δε 6. Ὦγτ.Πς]. το]. (εἰ αἰί πρ. α.δ. 
ο. Ἀγν.Εοῦ.) | ουν Ὦ. 

--- µαθητας] αάᾷ. αυτου ΑΝ. ὙΥπ]ς.ἰ. 
α.δ.ο. Μεπιρῃ. «911. | οσα. ΒΙΗΤ.. το]. 

Απιι αι. οἱ. ΑΔυπῃ. 
--- ὅτε επιθυµησετε] του επιθυµησαι ὑμας 

Ῥ. 69. Αιπι. [ὁότε] όταν 1. | επιθυ- 
µησετε] -σητε 1. ΜΛ. 

--- μερων (απαπι ἀἴεη Τιαίς.) | αἀά. 

τουτων Ὦ. άο{µ. 
--- 1δειν] οσα. Ὦ. | Ροδί επιθυμ. Ὑμ]ς. α. 

ὀ.οιῇ. Ἀγν.Ε5ί. | Οοπίσα, ε.ἷ. 

20. τοβροπάος οἵς ἀῑχις ἳ. 

ο [Γολι 



ΧΝΠ. 29. 
Τα]ᾳ. α. ᾖ.ο. σγ 322 

Ἀσττ,[0.15.Ἡ. ι 
περα. 
οὐ]. Ασπη. ΑΗ. 
1Μαί{.9:93-97.σὸ 
Ματ πιο ο - 
ὃ δυτ.οτί, . ορ 

σε διώξητε. 
ε 

απαμσος ἐκ τῆς 

21. [ὲν τῇ ἡμέρᾳ 
αὐτοῦ.] σσ 

3 ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 

αΜαΠίο:97-90. ε 

ΝΔ 

και 

27 

. . 

εν παις 

Ν 

καὶ θεῖον ἀπ 

Ε ὑπὸ τὸν΄ 

νὸν λάμπει, οὕτως ἔσται 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
9) Δ Ν Ν / ι) / , / 

εἶπεν δε προς τους µαθητας, Ἠλεύσονται ἡμέραι 
ο » / / α ε . - ε.α . 

ῦτε ἐπιθυμήσετε µίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ε / Γ -. Ν . ./ 

ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ο αάς 
» Ν  } ω Ἱ 

1δου ἐκεῖ 

205 1 

ἰδοὺ ὡδεῖ. 

Τ 

Ἂν 3 / ” - ε / υ . ο / 

καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ' Νώε, οὕτως έσται 
ες / 

ἡμέραις 
ἤσθιον ἔπινον, ἐγάμουν 

ἡμέρας εἰσῆλθεν Νώε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ «Ἴλθεν ὁ 

ση κατακλυσμὸς καὶ 
4 ή 3ο ώς α ο) ε / / 3 θ 

καθὼς᾽ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ' ἤσθιον 
. / εν / 3 4 3 / . 

νου, ἠγόραζον ἐέπωλουν, ἐφύτευον ᾠκοδόμουν 
δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν 

τοῦ 
. / / 

 ἐγαμίζοντο, 

ἀπώλεσεν ᾗ πάντας. 

οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν 

29. ουκ] ουχ Α. 

925. και] καν Τ. ΒγΙτ.ΡΦΕ.ΔΠΕΙ.Γ Ατπη. 
---δου εκει ιδου ὧδε Ίου οτᾶ. (Ἠ)1.. 

(Μεπιρῃ,) | Τιδου ὧδε Τη” ιδου εκει -. 

ΑἩ. τε]. (εί Ἆοο ογᾱ. ὉΧ. 88. 69. Κ.) 

α.οις'. Ἀψτ,Ηε]. οΐμ. Απ 291. 

Ἔγις. ΤΠοΟΡΗ. 194. (νᾷ. νου. 91.) |οπι. 

η Ῥ.ΒΙῖη.Βελ.Ὀ ἄγ.ΙΣ. 38. 69. Κ. 
πι 6. | Οοπαα, ΑΒαρ.Μαί. εἰ Γοἶπ. 

Ἠ. τε]. | και Μ. Ὑπ]σ.ΟΙ. ὀ1β.. Ἀντ. 
Ἐεί. | (ιδου ὧδε µη διωξητε η ιδου εκει 
1.) εκει] α.ά. ὁ χριστος 1. ΚΜ. 

Ῥντ.Ης]” (πίᾶ. Μαΐέ, κχὶν. 98. Μα, 
κ], 91.) 

-- απελθητε µηδε ΑΤΏΕΙ.. τε]. γτγ.ΟτΕ. 

Ῥεε.δ.Ηο].ίσι. τε]. (εξελθ. µηδε Έι». 
ΤΠαορΠ.) | οπι. Β. 69. Ατπι. (νῖᾶ. Μαιε, 

εἰ Μαν.) | πιστευσητε (οπῃ. µηδε διωξ.) 

1. Βγτ.Ηο] της. (νά. Μαΐΐ, κχῖν. 28, 96. 

Μα5, κ]. 91.) | (πε γος εαὔιισαπί πθο 

οχοαίῖς Ὀντ.Οτί,) 

--- διωξητε Ἐκ. ΤΠΕοΡΙ. | -ξετε 1, 69 

6». ΔΑ. (οπῃ. µηδε διωξητε Βγτ.Ρ5ί.) 

94. ἡ αστραπη] οτι. ἡ Ἑ.Βε],(οίνα, ἡαί. 
Β1η. ἵπ οο[{.) 

-- ἡ αστραπτουσα ΑΡΗ. τα]. | οπι. ἡ 

Ῥ. ΒΗ]ψ. (πι σο]1. Τοπ. ΤωΧ. 1. 69. ΤΙ 
ΑΣΠΙ, 

-- εκ της....ουρανον Ὑπαἱο. (0.1) | 
ὑπο των επ᾽ ουρανων 69. | α Ρηϊπεῖρίο 
σαθ]1 οἱ πδᾳπο αἆ (ετππίπαπα οἶις Υτ. 

καὶ ἐροῦσιν 
μὴ ἀπέλθητε, 

ών ὥσπερ γὰρ ἦ ἀστραπὴ [ή]. ἀστρά- 
οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ' οὔὖρα- 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ 

ὃ πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν 
-σζ καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

ιά αν - ) ΑΛ. 

υἱοῦ τοῦ ανθρώπου" 

ἄχρι ἦν « 

ὃ ὁμοίως 

33 08, 10.) Ἐῃ αἲι αἲ ἀποῖρα]ος, 
Ὑεοπίαπέ ἀῑα ᾳπαπάο ἀθεῖάστθ- 
ας γ]άστο απ ἀῑεπι ΠΙΠ Ἰο- 
πη]πῖς, οἱ ποπ γἰάουϊμς, 3 691, 
3) Ἑιτ ἀῑσοπί νουῖ5, Έσσο Ἠῖς, 
εεσο 1ία: πο]ῖίο Ίτα, ηθᾳιοθ 
Βοοζοπαῖπϊ, 33 605,5.) Ναπι εἶσαῦ 
Γπ]σου σογαδεαπς 4ο 5πῦ οπε]ο 
Ιπ ος 4παθ 5πῦ οπο]ο επί Ε]- 
δεῖ, Ἱία ον Β5 Ποππϊηϊς Ίπ 
ἀἴσ δια, 3 ἀ0σ 3.) Ῥπίππιπι α- 
οι οροτίεί ἴ]απα πππ]ία ρα 
εἰ τορτοβατῖ α ϱεπεταῖοπο Ἠαο, 
35 (01, 5.) Ἐν εἰοιί Γποίαπα οδὲ ἵπ 
ἀϊορας Νοε, Ἱτα ογΙς αἱ ἵπ ἀῑς- 
Ῥας ΒΙΙ Ποπιϊηῖς: 37 εἀεραπί οί 
ῬϊροβαΠε, πχογνος ἀποουαπε οὐ 
ἀαραπίαγ αἲ παρίίας, πδᾳιις ἵπ 
ἀῑσπι αιια ἱπαντί Ἀοο ἵΠ αγσαπῃ, 
εξ νεπῖς ἁπνίατη οἱ ῬρεγαΙάϊς 
οΠΊΏ65. 35 608, 10.) πα] του εἷ- 
οτὲ Γποίαπα οδέ ἵπ ἀἴεριις ΤοῦἩ: 
οάεραπε ος Ῥιροραπί, οπιεβαπί 
εί νεπάεραπί, Ῥ]απίαθαπί εἴ 

ἐπι- αοδϊβοαραπι: 3 απα άἱο απἴοπα 
ο 6 ΕΧΗϊ Ίου α Ἀοᾷοπιϊδ, Ῥ]αῖε 

Ἡ} Ίσποπι εὖ εα]ρίνα ἆο οαε]ο οί 

πὂρ 

μηδὲ 

391 καὶ 

: πάντας’ ο 

Ον. ἆς οπε]ο 66 οπ1πθ ᾳποά 5αΏ οπο]ο 

οξί ]απιῖπαί Ώγτ.Ῥεί. (46 οπε]ο ε. 

Μεπιρη.) [οπι. πἆ λαμπει α. | οπι. εις 

την ὑπ) ουρ. /: | οπι. εις την....λαμπει 

ο. 
94. ὑπο τον ΑΒΡΗ. 98. Κ. | {ὑπ ς. 

Τ,Χ. χε]. (ὗπο Ε.) 

--- εις την ὑπ ουρανον] οτη. Ὦ. (α.οιει. 

. εαρτα.) | Ἱπῆα οπείαπι Μεπιρῃ. | 

Ροδί λαμπει Δ. (0.) 

-- λαμπει] αστραπτει Τ. 

--- εσται] αἲά. Τκαι ο. Ὦ. Ό.οιε. ΑἴπΠΙ, 

3. (να. γεν. 96.) | οπι. ΑΡ.Λαἱ. 
Β1]η.Α.ΒΙ/ΧΔ.1. 69. ἘάΗΚΜΡΠΥΤΑ. 
γπ]ς. αι. γι. Οτ.Ρε{.δςΗσ]. Μεπαρῃ. 

οἴΠ. (οπῃ. και οπτη 5604. [.) ἀῑος ΕΠ 

Ποπιϊπίς Θγγ.Οτέ. (αἀγοεπίας ΕΠΙ Ποπηί- 

πῖς ο.ἷ. επάεπι Ῥιαετη. {: νά. Μαϊ. 

πχὶν. 27.) 

--- εν τῇ ἧμερᾳ αυτου ΑΗΙ,. 58. τε]. 

γαρ. {;. Ἁγιτ,Ρεί,δεΗσ]. Μεπιρῃ. ἄοίἩ. 

Αππι. (.... Γοπι. ΒΡΕ. α.θ.ο. 
οι. ΑΡΗ1. 

35. αυτον] ο, Χ. | Ροδί πολλα παθειν 

ΑΕ. ε. 

--- πολλα] Ροξί παθεν ἩΤ. | Οοπίᾶα, 

Τεγί. πἂν. Ματς, ἵν. 55. | οπη. 69. 

96. και] ποπ οἵπ. Λ. 
--- Νωε] ΤΡίβεπι.του 5. 19. | οπι. ΑΡΒΡΓ 

ἨΙΧΔ. 69. ΒάΗΚΜΡΌΥΓΛ. 
-- εσται και] οπι. και 69. Τ. ὐ. Θγιτ.ΟΤ6. 

αυτου 55.) 

ὄνρεί. Μεπιρῃ. | Οοπίτα, (Τμαΐς.) Βστ. 
Ἠς]. τε]. ὴ 

96. εν ταις ἡμεραις] εν τῃ ἡμερᾳ 69. Απιι. 

{Γ1π αἀνεπία Ἀγτ.Ηο].πιρ. (5εα. του 

οἱ. 9. οπι. Εσ.) 

-- αᾱ Βπ.] αἀά. εν γαρ ταις.... 98. (νἱᾶ. 

Μαι. κκῖν. 58.) 

97. εγαμιζοντο ΒΡΤΙΧ. 693 Υ. | Τεξεγα- 

µιζοντο 5. ΑΗ. τε]. 69πιφ. (νά. Μαέ. 

πχὶν.) 

-- ηλθεν] εγενετο Ὦ. ε. 

--- ὁ κατακλ.] οπι. ὁ Ὦ. 69. 

--- παντας ΒΡΙΙΧ. | Γάπαντας 5. ΔΗ 

Δ. 98. 69. τε]. 

98. καθως ἙῬ. Μαι. 1. 69. Ῥπ]ς. { 
Βττ.ονί, | οτη. ὀ.ο.[]. (εν [ασέαπι εδί α.)| 
ακαιὼς 5. ΔΓ).το]. Ίγεπ.978. Οεπι. 688. 

--- ωκοδοµουν] οικοδοµου ὮἙ. 
99, δε] οπι. Ὦ. α.ε. Μεπιρη.ΜΒΘ5, [8γ5, 

οτι] 
--- πυρ και θειον ΒΒΙ.Χ. 58. τε]. Υπ]. 
ο. Βντ.Ἠ5ι. τε]. | θειον και πυρ ΑΓ. 

69. ΚΜ. Βντ.Ηο]. |. « Ιρπεπι (απίππα 

α.δ.ειβ. Ἀντ.ονί Ίτεπ. 918. | Ῥταεπι, 

Ῥοπιῖπιις 97Υ.Ρ54. 

-- απ᾿] εξ 69. 

--- παντας ΒΡΤΙΔΛ. | Γάπαντας 5. Α 

ἘΧ. 69. το]. 

90, ἀἱβαῖρ. 5195 61. | 38. Ἠ]α ος 6σσο ϱἹ. | 26. 

ποτ 
π ἀῑς πι | 28, 29,92. Τιοῦ 



ΑΒΡ[Ω]8Β. 90 
1ΧΔ. 

ρρ] ) 

1.990). σθ που ἁποκαλύπτεται. 
ἘάΗΕΜΡΌΥΓΛ.β 
κ Μαιΐ, 94:17,18. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Δ 4 λ ή 3 ον « / ς ελ 9 / ῳ 

κατα Ἰ τα αυτα εσται Π πρ. ους που ̓  ανθρώ- οπιπος Ρογᾶ]α1ί, 
91 κ} 

εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς έσται τογο]αδίέαν. 

ΧΝΠ. 90. 

50 Βοουπά τη. 
Ίαεο οτῖέ απα ἀῑο βΗας Ποπι]ηῖς 

91 (209, 3.) Τη α]]α 

Ίογα απὶ Εαοτῖό 1π ἐθοίο δί γαδα, ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη ο. ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ οἷας ἵπ ἄοπιο, πο ἀρδοσπάαε 

καταβάτω ἆραι αὐτά" καὶ ὁ ἐν ! ἀγρῷ ὁμοίως ἐπι- ἴοῖενο Ί]α, οἱ αιιῖ ἵπ αρτο κἰπαῖ- 
β γρςα ὴ 30 (910, 

Ἱσαρ. 9:54. σια κὺς Λώτ. 3 1 ὃ 
Μαν, 8:35. γ 

Μαϊί, 19:49. 

7ο. 19:36. σι ζωογονήσει αὐτήν. 
δα ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, 

καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 
θουσαι ἐ ἐπὶ τὸ αὐτό, [ή] μία παραλημφθήσεται, ! ἡ δὲ 

μια Καὶ ἄποκριθεντες λέγου- αποίας. 55 419,5.) Ἠεεροπάσπίος 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 3 

α Μαί{, 4:40, 5ες. 9 
95. δύο ἔσονται 

ε 
η Μαί{. 9:28. 

σι στρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 

/  » / » / Ν ἃ 

ποι]σασθαι ἀπολεαει ας και ὃς 

σι ἑτέρα ἀφεθήσεται. 

σιν αὐτῷ, Ποῦ, κύριε; 

99 

4 λἈ 

Τ 

3 η ὰ / 

ἂν απολέσῃ Γι 

"Ἅ λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ομπ. 

ΐεγ ποη τοᾶεαί Υ6ίΓΟ. 
μνημονεύετε τῆς ας μς 10.) ἨΤαπιοχος αρ[οίο μκοτῖς Γιοίῃ, 

55 (911, 5.) Ωἵοαπιφιθ απιαεξῖεγ]έ 
ὃς ἐὰν ζητήση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἅπερι- απίπαατη 5παπω βα]γαπι {ασσγς, 

Ῥεγάοί Ἰ]απι, εί αποππιαπε 
Ῥετάιάστϊ απ, υἰνιβεαδΙε 

ὃν αι5,.) Ώ]ορ νοῦῖς, 1]]α 
ποσίο ογαπί ἆπο 1π ἴοοίο ππο, 

εἲς παραλημφθήσεται, πΏτς αβδιπησίαχ οἱ α]έος τε]ίη- 
απείας: ὃὃ ἆπας ογαηί ππο]θπίθς ου τη {3 μω 

έσονται δύο” ἁλή Ἰπ Ἱπατ, ππα αβειπποίασγ ος 
Ἀἰέοτα τοἩπαπεῖασ: ἆπο ἵπ αστο, 
ΠΒ αδβαπΠσίΙ οἱ α]ίοι το]ῖῃ- 

ο ἀἰσππί ΠΠ, Ὀ0ἱ, ἀοππίπα 5τ0 1 
Όπου αἰκίε οἷς, Ὁρίοπππαπαο Γιθιῖε 

οοχρ!5, πο οοπρτεραδιπίας 
απ πῖ]ας, 

ο ο ὁ Ν/ ε 3 ον κά / 
τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ αετοὶ ἵ ἐπισυναχθήησον- 
ται. 

Όθ,τα αυτα ΒΡΧΚ. Ἀγτ.Ηε]. εἰπη]ίαυ περιποιησασθαι) Ἁγγ.Ηε]. | θελησῃ ζω- 
α. Ἀγιτ.Οτί,δεὮεί, Μοεπιρῃ. 291. Ῥς. 

Ἱπ πο. 195. {(ὁ ο. Ίτεπ. 978.) | 
αυτα ἩἙ. | Ίταυτα ες. ΑΤ, τε]. 

Ἠαοο Ὑπὶςρ. ὅ.ο-ει. |. 5εοππᾶππι Ίος 
οι, 

-- ᾖᾗ ἡμερᾳ.... α.(ε.}/. 
| εν τῃ ἦμερᾳ τοῦ υἱου του ανθρωπου 
1} Ὦ. (0.)ο/-.Ι. [811.] 

--- αποκαλυπτεται ΑΗ. τε]. | -λυπτηται 

Ῥ. | -λυπται Τ.. | αποκαλυφθῃ Ὦ. 
91. εν] οπι. Τ). 

--- ημερᾳ οι]: | ὦρᾳ ας. α.διο,[]αἳ. 
-- ὁς] ὁ Τ.. | ὣς Τ. 

--- επι] απο 69. 

-- καταβατω] -βαινετω Μ. (απ 5πρα 

{εοίαπι Πιθχίς πο ἀοσοσπᾶαὲ τα ἴο]]αί 

γαδα, 5πα ο ἆοπιο ἈΒγτ.οτέ, γΙᾷ. Μαΐς, 
πχὶν. 17.) 

-- και ὁ] οπι. ὁ 69. 

-- αγρῳ] Τρταεπ. τῳ σ. ΑΡΗ. τε]. 

(νά. Μαι, κχῖν. 18.) | οπι, ἘΙ,. 69. 

αοιη. 

--- ὁμοιως] οπι, ΘΥΤΣ.ΟΥΕ.δεῬεί. 3ΡΗ1. 

--- επιστρεφατω] -στραφητω Ὦ. 

--- εις τα] οπι. Ἑ μέ υἱά, | ὁμοιως οσἱο 
69. 

89. Λωτ να]σ.Ο{. α.ο.ει. Ἁγιντ.ΟΥΕ.ΡΕΙ.δς 

Ἠε]. Οἶσπ. 889. Έα, ἵπ Τπιο, 194. | 
Λωθ Ὦ. Απι δι. Έῆι, Οτίᾳ. Ππί, Ἡ, 

4855, (5ἱο θ]απι ΒΠΡΓΕ Υ6ΙΓ. 28.99, οτο, 

Ῥ.) 
98. εαν] αν Τ) δί9. 

-- ζητησῃ την Ψυχην αυτου σωσαι (5. 

998 

ανθρωπου Υα1ς. 

ογονησαι την ψΨυχην αυτου Ὦ. ΒΥ1. 

Οπ0,δεῬεί, 
98. ζητησφ] -σει ἨΤ. | ζητη Ὁ. 

--- περιποιησασθαι Β.. | Ίσωσαι 5. ΑΔ 

Ἠδ. τε]. Ὑπ]ρ. α.οιειῇ. (νά. Μαΐς. 

γΙ. 95. ΜαΣ. γΙΠ. 86. Ίμιο. Ις. 24.) | 
Ἡήεγατο ῥ.ο.ἳ. 

-- απολεσει] -ση ἘΗ. 

-- και ὃς ΑΏἩ. 1. 958. τε]. νΥ. (ὁς ἴ8η- 

σππη Μεπιρη.) | ὁς ὃ ἨΠ,. 69. (πιᾶ. 

Μαιί. κν1. 925. Μαν. γΠ, 95. Τµιο. ἱπ. 94) 

Γζκαι ὃς αἆ βΠ. γογ. οπι. Χ.) 

-- αν ΒΡΙ. 69. | εαν 5. 

τε]. 

-- απολεσῃ ΒΓ). 98. τε]. | -σει ΔΗΤΙΔΓΑ. 
Ι1αάᾷ. αυτην ϱ5. ΑΙΧ. τε]. Τα. 

Βψτγ, Ε5ί.δς Ἠς]. τε]. | αἀά. την Ψψυχην 

ΑΕ. 1. 88. 

αυτου 69. Ἀγτ.Οσί, (νιά. Μαΐς, χνι. 956. 

Ίππο, 1π. 94.) | οπι. ΒΡΕ. 1. 58. α. 
Άπτπι. |Ῥοδί αυτην αθά. ἕνεκεν εµου 

Δ. ύ.σ.6.].[) τι. οἰἩ, «Αι. (νιά, Μαϊε. 

οἵ Μαν, οἱ Ίωπς, 15.) 

-- ζωογονησει] ζωοποιησει Ὑ. | σωσει Ἱ. 

69. Αιπι. 

84. λεγω] αἀά. δε Λ. εσὶ. Ἀντ.ονς, 
--- ταυτῃ] Ῥϊπστη. εν Ὑπ]σ,Οἰ. οι. | 

οτη. «πι. α.δ.ει]. | αὑτῃ 1. 
-- δυο] Ροδί εσονται ΒΙ,Χ. τε]. Τιαῖί. τε]. 

| απῖο εσονται ΔΕ. 69. ΚΜΌ. γι. 
Οπί,Ῥεί,ξ Ἠσ]. ἄοΐμ, 1. | Ῥοδί µιας 

Ῥ. 
--- µιας] οτη. Ἑ. ο. 
--- εἶς] Τῃτασπ, ὁ σ. Ῥ.Μαὶ, 15. 695, 

Μεπιρῃ, Εκ. ἵῃ Τωαο. 195. | οπι. ΑΤΒΤ, 

ΧΔΕαάΠΚΜΡΠΥΤΛ. Αυτη, 
84. παραλημφθησεται Ες. ἵπ Τμ1ο, 1985. | 

-λαμβανεται Ὦ ἄ).αΚ. ἄοιμ. (νιᾶ. 

Μαι, κχὶν. 40:) 

--- αφεθησεται Έλις. ἵπ Ταιο, 1950. | αφιεται 

ῬΚ. ἄἀοίμ. (νά. Μαι(.) 

90. αὐ 1π16.] και εαν Ατπῃ. 

-- εσονται] οτι. ὅ.ο.ει[]. | απίο δυο ΒΡ.. 
α. Ἀγτ.ιονί. Μεπιρῃ. [ Γροδί ς. ΑΘΠ. 

το]. α]ς. 

--- επιτο αυτο] εν τῷῳ µυλωνι 3. (νιά. 

Μαίί, κχῖν, 41.) (ρταεπη. 1Π τηο]α 357. 

Οτι, «01:) 
-- ἡ µια Ες. Ῥ.Μαί.Ὀ}. 1.69. εππρῃ. 

ΒοΠ. | οπι. ἡ δἱ.5. ΔΩΤΓΓΧΔΕαἄαΗΚ 

ΜΡΌΝΓΑ. Μεπιρ]μ.Ἡ. Ασπι, 

--- ἡ δε ΒΗΙ,. 69. ΈΕις. ἵπ Ίμο. 195. 

ΓΜεπιρῃ.] | ἕκαι ἡ 5. ΑΡΩΊΤΥ. 98. 
(νιᾶ, Μαϊ, κχῖν. 41. οἱ νεν. 94.) 

|οπι. ἡ 8. 

36. δυο εσονται εν τρ αγρῳ ὁ εἷς παρα- 

ληφθησεταικαι ὁ ἕτερος αφεθησεται ΕΣ. 

δί.4. (Ρ0.) (αι) Άντι ΟτίΕαί.δς 

Ἠσε]. Δυπῃ. (και εαν αὉ Ππ]{.) | εσονται] 

οπι. Τ). Ἱμαῦέ, | τφ] οπη. Ὦ. | ὁ εἷς] οτη. 

ὁ Ρῦ. | κ. ὁ ἔτ. αφ.] οἵι. 6. (νά. Μαιΐ, 
πχὶν. 40.) |οπι. οἱ. 5. ΑΒΩΗΒΙΧΔ. 1. 

Βδείο. θ98ἱο. ΕάΗΚΜΡΒΘΥΤΑ. οἱ ἔ(αι 

ν]ᾷ,). Μεπιρ]., ἀοίμ. «4001. 

94. Ίπ Ί]]α ποσίο 6, | 5τ. ἀῑκίε Π]15 6ἵ,. | εἰ 
ααπῖ]αο (. 

ανν 



ΧΝΤΙ. 8. 
Τα]8. α. ὀ. ο, ΣΑ’ 
Βύ1τ. 0. Ῥ.Ἡ. σιὃ « 

ΠΜεπιρῃ. ι το 
οί, Ατπι, 111, 

ΧΥΤΙΙ. 
4 
| ἐγκακεῖν» 

ο 

Σ οὐδὲ ἄνθρωπον” 

με 

΄ 

νυκτος, καὶ 

97. και αποκρ.] οτι. Βγτ.Οτύ. 

--- αυτῳ] οπι. Ὦ. 

--- αυτοις] οπι. 1. ο. 

-- σωμα [ιδ ἵπ Τα1ο. 195. ὕπου, φησί, τὸ 

σῶμα, ἢ τὸ πτῶμα κατὰ Ματθαῖον. | 

πτωµα 69. Ε4Η. ο. Βγτ.Ηε] παρ. «11. 

(νά. Μαις, κκῖν. 28.) 

---- επισυναχθησονται Ῥοβί και οἱ αετοι Ὦ 

(30). (69.) Διτι. (συναχθ. 69.) | 

όσυναχθησονται ἈπΠίο οἱ αετοι 5. ΑΤ 

Ἠ, ται, Ἰα. Ὀγττ. Οσί. Ἐ5ί, ο ς]. 
Μεπιρῃ. Ες, ἵπ Ίωμπο. (νἷὰ. Μαιξ. κκ!ν. 

98.) | οπι. Λ. 

-- και οἳ αετοι Β1,. 69. Ὁλ. γΥπἱσ.οι, 0. 

ΒΥτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Αππι. Ες. Ιῃ Το. 

ΓἈοπι. και 5. ΑΡ(.ΟΙΓΝ. τε]. 
Απις α.ο.θιζι. Ἀγττ. ΟΤΕ, ὃς Ῥευ. ο!ι. 

2811. (νιᾶ. Μαϊ. κκὶν. 28.) 

1. και ΔΡΩΤΙΓΕ. τε]. Ὑπ]ς, εφ, 

Ὀγιτ.Οτί.Ε5ι.δεΠς]. οἴμ, Αππη, [Οτίᾳ. 
οἳ. 9155.] | οπι. ΒΠ,. 69. Μ. α.δ.. 

ΜοππρΗ. τί νά. «ἄνΠι,αι νά, Οτίφ. ΠΠ. 
6505. 

---δειν] δει 1. 

---αυτους ΛΕΒ. Β1ἱγ. Μαϊ ΤΓΗΤΙΧΔ. 69. 
ΚΜΗΟΝΥΤ. (α.) Μοεπρῃ. Αππιι ΟΥ. 

11,  οπα, 5. Ὦ. 15. ΕΗΒΕΛ. οἱ]. 

Οτίᾳ. 1. 9155, Ες. ἵη Το. 196. 

---εγκακεν ΑΡΒΡΩΊΤΙΕΙΔ. 69. ΗΚὈΌ. 

(ενκ. ΑΡΊΡΩΤΊ 69. ΠΠ.) | Τεκκακειν 

5. Ἠ. τε]. Ονίᾳ. 1. 11. Ἐς. ἵπ Τωμαο. 

9. λεγων 3γχ.Πε]. Ογίᾳ. 11. 6505, |. οπ. 

Ῥ. 1. Ῥγττ, οτε, Ῥευ. ΟΥΙᾳ. 1. 9155, 

-τινι ΑΒΩ 17.1, τε]. Ονίσ.1. ΠΠ. { τη 

ὁ δὲ θεὺς οὐ μὴ ᾖ ποιήσ κο ση. 
ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων 

./ 
ἕ μακροθυμεῖ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

114 1 Ἔλεγεν δὲ [καὶ ] παραβολὴν αὐτοῖν πρὸς 
δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι 

λέγων, Εριτήν τις ἢν ἐν τινι πόλει τὸν 
θεὸν μὴ φοβούμενου, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενοο. 

"χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς 
αὐτὸν λέγουσα, πο µε ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου 

3 καὶ οὐκ ἡ ἠθελεν” ἐπὶ χρόνον" μετὰ 
ο εἶπεν ἐν ἑαυτῷ; Βὶ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι 

ὃ διά γε τὸ παρέχειν 
μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα 
μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 

κύριος, ᾿Ακούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει’ 
τὴν ἐκδίκησιν τῶν 

αὐτοὺς" 

ἐντρέπομαι; 

” ) ε) - 

επ αυτοις» 

ΔΝ 

και 

6 Ἠΐπεν δὲ ὁ 

Σαὐτῷ ἡμέρας καὶ 
ς 8 / ο 

λέγω υμιν 

1 (1 10.) Ώιϊσσραίς α πίστα οί 
ῥαταβο]απα. α 1195, (ποπίαπα 
οροτίοίς 5οπιρος οχατο οἳ 110Π 
ἀθβοσνο, 3 4ἴεσῃς, Ταᾶᾷοκ απῖ- 
ἆαπι οταί ἵπ απαάαπα οἰν]ίαίο, 
απὶ ἆουπι πο. Επιορας οἱ Ἰιο- 
αΠΙΠΟΙΑ πο τογογοναξατ. ὃ Υἱ- 
πα απίοπα απαοᾶαπι ογαῦ ἵπ 
οἴν]ταίο Ί]]α, οἳ νοπῖοῦα! αἆ οἵΙΠΙ 
ἀῑσομς, Ὑπάῖσα 1πθ 4ο αἀγοι- 
βαπίΟ Ἰηθο. 3 Ἐν ποϊοραί Ῥει 
πηπ]έαπι. οππρις.  Ῥοδ Ἠπθς 
Απιζοπι ἀῑχίε Ἱπίγα βο, Ε5ί ἀθιιπα 
ΠΟΠ Εππθο πθο ΠοιηΙποια Υ6Υ6- 
1οοῦ, 5 απποη απῖα ππο]εδία 656 
π]μῖ Ίαου νιάπα, νἰπάῖσαρο 
Ἠ]ατα, πο 1π πογΙβδίπιο Υ6ΠΙΘΗΒ 
βασα]]]εί πιο, 5 ΑΙ απΐοπα 40- 
πΙΙΠΗ5, Απάῑιο ο. Ίπάςςκ Ἱπ]- 
αιπέαιῖς ἀῑοῖν: ᾖἸ ἀ6α5δ απίθιι 
πο Γαοῖοί νἰπάΙοίαπα οἱοσίοτιιπὶ 
βποτΙπα οἸαπιαπέίατη απ 5ο ἀῑα 

ας ποσίο, εί ραἱοπίαπα Παῦαβ{ς 
Ίπ 1192 8 Ὠῖοο νοῦῖ5 ᾳπία αἶίο 

μὴ 

ταῦτα 

ΤΙ,Σ. | τινιτῃ 99. | οπι. Ηἱρρ. Απ, 

56 (27). 
8. δε] α.ά. τις Εϊ.. 1. ΑΤ. (1ας.) 

Ῥγτγ.Οτ1.δεῬεί, Μειπρα, Αππιι «441, 
Ηἰρρ. Δπίι 56 (27). |. οσα. δ. 5. ΑΒΡΓ 

ΩΤ{ΗΒΙΙΔ. 60. ΕάΠΚΜΡΟΌΥΤ. ο. Ἀγτ. 

Ἠσ]. ἄοιμ. 
4. ηθελεν ΑΒΡΩΒΙΙΣ. 1. 98. 69. Λ. Τιαῖῦ. 

Ῥγτγ.Οτ.δεῬ5ί.δε Ἠο]. Μεπιρῃ. Ατπῃ, 

ΠΗἴρρ. Απ, 56 (57). | 4ηθελησεν 5. Δ, 

χο]. 

--χρονον 5ἴπο αᾶ. α. τε]. Ηἱρρ. | αάά. 

τινα Ὦ. | Ῥτασπι, τηπ]ύαπι Ὑπ]ς. ὁ.οι]. 
-Ό- Αππη, Ίοπρο ϱ. | (ἴπ γετ. Ρηοτί επι 

χρονον Ἀγτ.Ονί.) 

---δε Ῥοδέ ταυτα ΒΡΟΩΤΊΙ.. Ὑμὶς. αι. 

(ρορίσα απίεπι 6. ΒΥτ.β5ί.) | Ταπίο 

ταυτα 5. ΑΡΗΧ. τε], Ἀγτ,Ησ]. | οπι. 

9ο. [Ῥντ.ονί.] 
--- ειπεν εν ἑαυτῳ ἨΠρρ. | ηλθεν εις ἑαυ- 

τον και λεγει Ὦ. (3001.) [αάᾷ. 1]ο 

Ἱπάεςκ Ἀστ.ογί. 
--ει και Ἀγτ.Πς]. ΠΗὶρρ. | οπι. και Ὦ. | 

εἵ α.ῦ.οιβ-ἰ. Ἀγιν.ΟτίιδεῬεῦ. 

---ουδε ανθρωπον ΒΙΧ. Υι]ς. α.ὐ.ο-ει]; 
ΙΙ. Ηἱρρ. Απ 56 (97). | Έκαι ανθρω- 

πον ουκ 5. ΑΡΩΠΒΗ. 98. το]. (....ουκ 

εντρ. κτλ. 95.) 

δ. δια γε] δια δε Χ. 

--μοι] µε 689. 

---κοπον] κοπους Ἡ. 1. 69. Ἐ3α. 

--χηραν] -ρα ΧΤ.ΡΧὈ. | (αἀά. ἵπ οπι- 

ηί ἴοπιροτο 9ΥΥ.Ο1.) 

--- εκδικησω] Ῥαθπι. απελθων ὮὉ. 

σοὸ 

δ. ὑπωπιαζῃ ΑΒΡΩΤΙΔ. 19. 63. | ὑποπ. 
ἨΧ. 88, 69. ΕΑ"ΗΚΜΡΌΥΤΤΙΓΛ. 
(ζει 69.) 

6. ειπεν δε Ἀγτ.Ηε]. | και ειπεν Ἱ. . 

Ῥγτγ.Οτί,δεῬοι. «401. 
---ακουσατε] οπη. ΑΧ. | Ἰκουσατε 11. 

ε. 
7. ποιησῃ ΒΡΩΤΓΧΔ. 55.69.αΜΟΥΤΓ, 

| -σει 5. ΑΙ.. τα]. (16) -σι Ἡ. 
{αοῖς ϱ. | ΡΙΒΕΠΙ, µαλλον τν. Ονί.δς 

Ἐεύ. 
--των (απίο βοωντων)}] οτη. Ὦ. 
--αυτῳ Β.Π. ε. | αυτων Ὦ αγ. | 

Ἔπρος αυτον 5. ΑΧ. 98. τα]. Μεπιρῃ. 

αἱ υἱα. Ίγεπ. 9205. α 5ο Υπ]σ. ο: αἆ 

εστι Τεγί, α”ν. Ματο, 1ν. 36. | οπι, α.δ. 

ΕΙΑΡΑ 
---ἦμερας και νυκτος Ίγεπ.205. | νυκτος 

και ἧμερας Ὦ. 
---και µακρ. Ψα]ς. οι”. τε]. | οπι. και 

-69. α.ὐ.οι[).ι.ῖ.. ναι λεγω µακρ. 6». 
-μακροθυμει ΑΒΡΩΝ ΤΗΝ. 1. (Υα1ς.) 

ε(/)(ᾳ3) Ἀνσ.ονι. ολα νἷᾶ. (Λι) 
| άµακροθυµων ο. Ῥ μὲ πλ υἱᾳ. ΑΔ, 69. 

το]. α.δ.οι[ι. Ἀγττ.Ε 51.8 Ης]. 
--επ᾽ αυτοις] εν αυτοις Ἠ άν. Ἱμαῖε. | 

επ᾽ αυτους 69. 

Β. αὖ Ππί.] Ῥτασπ, ναι αΜ. Μεπιρῃ. 

Αππι. (άΐεο επῖπι /:) | ποη Μαρεπί ΑΒ 

ΤΦΙ.. το]. Ίτεπ. 905. 

--λεγω ὑμιν ὅτι] οπη. 69. 

Τ. ἃσ 859 41. 

929 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ Ν Ε) / ον Γ / 

ΤΧΔ. Ότι ποιησει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. ΑΕΤΡΙΤΙΙΓΡΊ(ΟΧΒ). ο 

1. 88. 69, 
πεβπκποῦνς ον ο ος 

9 ἐπ : [Ετ. Ῥαπᾶ.] ο αμ» 
δππον. 358 
9, ἐξουθενοῦντες 

115 9 φ 5 Δ Ν / Ν / 

Ἐίπεν δε καὶ πρὸς τινας τους πεποιθὀτας 
5η -ε - ος . Ν . νο) ω α 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ὅτι εἰσὶν δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς Ἱπεά οἱ βαροτπαΡβπίας ορἴοσοῦ 

λ ; ) ) την. 1 "Ανθ δύ οιπους, τὴν παραβολην ταύτην νθρωποι δύο 

ΧΥΠΙΠΙ.9. 

πλὴν ὁ Ιαοῖος γϊπα(σίαπα ΠΠοναπι. Ψο- 
ΤΠ ἴππιεη Πας Ἠοπιπῖς Υε- «Ν - » ” .) Ν ω « / Ν ῤ 

υἱος τοῦ ἄνθρωπου ἐέλθων ἄρα εὑρῆσει την πίστιν πίοης Ῥιιαο Ἰπγομίοι βάοπι ἵπ 
{θιγα 

5 ῬϊκΙέ απίοπι οἱ πα ᾳποξά ατα 
απῖ 1π 5ο εοπβάσΡραπέ {απΙ(ΠαΠΙ 

Ῥαταβο]απα Ιδίαπα, 10 Ώπο Ἰο- 
πΙΊΠΟΒ α5οσπ(ογιιη{ ἵπ ἑοπρ]άπα 

Μος Ν Ν / Ὡ . . 

ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ' εἷς Φαρισαῖος τὶ οναχοηί, υπιις Ῥμαπίκβοιις ο 
ΔΝ ε σ 

τε και ο ετερος 

11. πρὸς ἑαυτ.ταῦ- { 
τα 

δ Ἐν, Βαπᾶ. 

τελώνης. 
- Ν ε Ν /“ / ε / . 

ταῦτα προς έαυτον προσηύχετο, Ὁ θες, εὐχαρί- τι εἰοιέ 
- σα . “ Ν . / ή 1] Ἡ ἤ 

στῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ Ἰ ὡς' οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, "3Ρίοιος, πεις, πα π]ιοτῖ, γα] 

αἰίον ρυΠσαπτις, 1 Ῥ]ατίδασιις πτιε - ν 

ὁ Φαρισαῖος σταθεὶςο εἴωη Ίπεο αριᾷ 96 οπαῦαῖ, 
Ὠοι5, σταΜία5 αΡο ΜΟΙ αι]α ΠΟΠ. 

οείονῖ Ποπαίπαπῃ, 

εἴαπη Ἠ]ο ρα Ῥ]{σπηιΙς: 1” 16ἵΠΠΟ 
φ α 3/ ολ ΔΑ. « 9 ᾳ / οσα . 

αρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, η καὶ ὡς οὗτος ο τελώνης" Βἱ8 ἵα καὐβατο, Δοοῖπηας 4ο ΟΠΙ- 
ΠΙΠΠΙ 11 Ῥορδίάσο, 5 Ἐν ραὺ- 9 ; Ν ω / » ω / ο] 

γη/στευω δὶς του σαββατου. ἀποδεκατώ παντα οσα Πσοσπιδ α Ίοηπσο είαπς πο]εαί 
« δι ον ὥ / ε Ν Γ 3, 13. ὁ δὲ τελ. κτώμαι. ' καὶ ὁ τελώνης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἦθε- 

Ἱ Εν. Βαπᾶ. 
. ι 3, 

ἀλλ᾽ ἔτυπτεν | 
πθτοες ο ςσ / /ϕ - ε ω) 
σιε δΡ '. ἱλάσθητί ὃ µοι τῷ ἁμαρτωλφ. 

δ Ἐν. Ῥαπᾶ, ε 

πος Ο6ΠΙ08 α οαο]απι Ίενατο, 
5ος Ῥετομβσναί Ῥοσίιδ βππα 

Δ Ν Ν - Ν / / Ἡ ς τε] 

λεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἱ } ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, «ἴσοι, Ῥοις, Ριορίια οειο 
πα] Ῥεσσα[οι. 14 Ὠῖσο γοῬῖς, - - / 

τὸ στῆθος Ἰ ἑαυτοῦ. λέγων, Ὁ θεός, ἀοκοσιᾶῖε Ἰίο Πιφήβοβίις ἵπ 
ἀοπηππι παπα αρ 11ο: (315,5. 14 λέ ο εαν / 

εγω υμιν, κατέβη απία οπηπίς αά 5ο οχα]ίαί Ἱι- 
αι ν Ν - λα. . 

14, ἡ γὰρ ἐκεῖνοο. οὗτος δεδικαιωµένος εἰς Σ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἕπαρ ἐκεῖ- 

8. ὁτι] οτη. Τ). 69. . 0.οι[).1. Ίγοπ, 9605. 

---έλθων απίο ὁ υἷος Ογίᾳ. ΠΠ. (ον. ΟΥίᾳ. 
πις ΠΠ. 9773. Εις, Ἱῃ Ῥ8. 8988, ἵπ Τπιο, 
196. ΠΠ, 1915. 6,Ἡρτ. 141. (Οοπία, 
902.) 

---αρα] απίθ ὁ υἷος Ὦ. Ἀγν.οιι. (να. 

έἶσα. 558.) | (απίο ελθων Έις. ἵπ Ῥ. 
Ἱπ Τας.) |. Οοπίσα, Ονίᾳ. ΠΠ. 1444. 9041, 
ἵν, 1985, (οπι, ΟΡίᾳ. ΠΠ. 568::) 

την πιστ. (Ογίᾳ. Π. 1445, 904), ὅθ8ἱ, 

ἵγ. 1985. Εις. 1η 5. ἵπ Ίο, | ο]. την 
Ῥ. Αιπι, 

9. και 15. ΒΡΩΒΙΙΝ. 1. 98. τε]. γα]ς. 

αι. (Ανπῃ. οι, δε.) | οπ. Α. 69. Ἐα 

ΠΤΓΚΡΟΥΓΤΙΓΛ. διοεῖ. Ἀγον.Οτέ, 

Ἐεί. δὲ Ἠσ]. Μεπιρῃ, Τμεῦ, (οίμ. 
(1) 

---προς τινας τοις πεποιθοσιν Μ. | προς 

τινας των πεποιθοτων 69. 

---ἑαυτοις] έαυτους Δ. 

---ειαι»] οἱ συν κἷο 69 ἐσί.(οοΥΥ. ΠΡ.) 

---εξουθενουντας] -τες Ἑ. (νν. απος.) 

---λοιπους] αάά. ανθρωπους Ὦ. | πππ]έος 

Ὀντ.Ονε. Αππι. | οΠ1ΠΟΡ Ἰοπιίπος ἈγΧ. 
Έει. 

ΤΗΝ παραβολην ταυτην] οπι. Ὦ. | 

ΒΠί6 προς τινας Ἁγντ.Οτί,δῬει. ΤΙΟΡ, 

10. ανθρωποι] Ρορί δυο Ὦ. (Τμαίί.) Ἀγιν. 

Οτι,δεβεί. {δι { Οοπία, ο Ἀγν.Πε]. 
Ογίᾳ. ἵν. 1943. (0.905. | (ανθρωπου 
Δ.) 

990 

10. εἷς] Τριασπι. ὁ 5. ΔΩΠςΙΟΤ,. 98. το]. 

Ὦγτ,Ησ]. Μοπιρῃ, ΤΗεΡ. Αππι. Ογίᾳ. 1ν. 
[οπ. ΒΤΓΧΝ. 

--- ὁ ἕτερος Ο21ᾳ. ἵν. | εἷς Ὦ. ο.ει/. 6ηργ. 
905.  ἍἸ](φαρ. εξ τελ. ἴπε. α.δ.οιβ-ῖ. | 

Οοπίτα, Υα]σ. ο,/:) 

11. ὁ] αάά. δε ΩΧ. Μεπιρῃ. (Τμευ.) | 

Οοπίτα, «ργ. 905. [ΓνννιΟνί,Ε50. δν 
Ἠσ].] 

--- ταυτα προς ἕαυτον Β(Τ/). 1. Υπ]. ο. 

(Μοππρη.). Άνπι, Ορίᾳ. ἵν. 1943, 61). 
9050. (αυτον Τ..) | Ἔπρος ἑαυτον ταυτα 

σ. ΔΩΧΔ. το]. α. Ἀγιτιοτί,Ρδί.δΗς]. 

οί], | καθ’ ἑαυτον ταυτα Ὦ. | - εἰσ” 
ἑαπίπα ὅ.α,ι[) «ει. | «Ἠασςο”. Τμευ. “εί 
ἀῑκιι”. Ῥοδῦ προσηυχ. «61. | Ῥτασπι. 

«βο]ις””. Αυπη. 

- προσήυχετο Ογίᾳ. ἵν. | προσηυξατο 

Δ. 1. | προς ἰαπίαπι Τ, 

-- ὡς 19. ΏΩ1,. Ογίᾳ. 1. 4905, Π1, 1453. Τν. 
| Ἰώσπερ 5. ΑΒΧ4 εἷο. τε]. 

--- οὗτος] Ροδῖ ὁ τελωνης ΑΙ. ϱ. (1). 

906. | Οοπίτα, ΟΥνίφ. 1. ΠΠ. ἵν. 

19. αἲ ΠΠ, αλλα Θγιγ.ΟΥΙ,δεΡαί, Αππι, 

--- αποδεκατω Ονίᾳ. ΠΠ. 1405, |. αποδεκα- 
τευω Ἑ. 

19.καιὸ ΑΡΩΧΝ. 1. 98. τα], (Τια{1.) ντ, 

Ἠς]. Δππι, | ὁ δε ΒΙ,. 69. . ο. Βγν. 

Ον δεί, Μεπιρῃ, Του. ή, 6). 
205. 

--- επαραι απίεεις τ. ουρ. Β091,Ν. 98. ὅ.ο, 

(Μεπιρῃ. ΤΠοΡ.) ἄοΐι. (01.) | Τροδέ 

ασ. ΑΕ. το]. (Τιαίδ.) Αγτν Οτο ευ, δεΗ σε]. 

Απ. ϐηργ.9050. νὰ. Ονίᾳ. 1ν. 5123. 
97ου, 

13. τον ουρανον] τους ουρανους Λ. | οπι. 

εις τ. ουρ. ἐι[. 

-- το στηθ.] ἸῬιαθπι. εις ασ. Α. τε]. 

Βγτν.Οτί. Ῥεί, ὃς Ἠσ]. Μοπιρῃ. Τμεῦ, 
ἄοιμ. |. οπι. ΒΡΩΤΙΧ. 1. 58. Ι. Ταίί, 

Απ, ΟΓἱᾳ. ἵν. 5793. (1ρΥ. 905. 
--- ἑαυτου Ἑ. ἶή. (1 Ίρεα σο]].) ἡζαί.Ω. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 6ργ. 905. | Ταυτου 5. ΑΤ 
1.. τε]. | οιπ. Β.Βομ. 1. 

- μοι] οτι. 3γτ.ΟΥ 6, 

14.λεγω] αἀά. γαρ Λ. (ὐ.οι[:) 

--- ὑμιν] αάά. ὅτι ΩΝὈ. α.διοιι[ι1. 

Ἀγττ,Ονί, Ρε{,δςΗο]. Μεπιρῃ. Περ, ΕΠ. 

4114. | Οοπία, ΑΒΕ. 55. τα]. Ὑπὶρ. 6, 
4041. (9). 205. 

--- εις τ. οικ. αυτου] οτι. Ὦ. Τμου. | 

Όοπία, ΟΡίᾳ. 1. 4903. (1ν. 1943). 6). 

2050. 

-- αυτου ΟγίΦ. Ἱ. | ἕαυτου ὮΤή. (οπι. 

Ογίᾳ. ἵν.) |αἀάά. μαλλον Ὁ. (Ονίᾳ. 1ν.) 

(7.505. { Οοπίαα, ΟΥίᾳ. Ἱ. 

ἔ-- παρ’ εκεινον Β1)1.. 1. Μεπιρῃ. Τ]ερ. 

Ογίᾳ. 1. 4906. 4 παπα απἰάστα 1]ο (οἴμ. 
40 Ἰ]ο Ψπ]ς. | η γαρ εκεινος ΔΡΩΝΔ 

ΒαάΗΚΜΡΟΥΓΛ. Ἀγν,Ηο]. | Τη εκει- 
νος ϱ. 69. Απ. | αάά.τον φαρισαιον 

Ῥ. Θγτ,ξε. (1). 906. Ῥϊαο ]απαι 

μμ ὐκκ 



ΧΡνΙΙ 21. 
Τα]ς, α. 0.ο. 
Βγνν. 6. Ρ.Η. 

Μαπρῃ, [ΤΠεΡ.] 
οἴΠ. Αππι, ΑΕ. 
9 68Ρ. 14:11. σις 
Μα(ΐ,ρθτ1ο. β 

ωει 
δ᾽Τ 
{5 Ἐν, Βαπᾶ, 
ᾖ πλου, 
16. προσκαλεσάµε- 

γος αὐτὰ εἶπεν 

σιζ 
ΡΙΜαΜΕ.19 19-15 
ΙΜαν. 1ο:13-16. 

τα 

ΞΤ΄ σιη 
απ] Μα{{.10:16-96.8 
Μαν. 1ο: 17-07. 

τ κο. 90:19-16. 
Ὥουί. 511617. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Ὁ σα οσα ες αι αι τε ν΄ ῴα / Ξ 

νον. ὅτι ' πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ' ταπεινωθήσεται, ὁ 
δὲ ταπεινῶν ὃν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. Ἱν Ὥ 

αι λ α 
116 δν Ρ]Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα 

Φον εφ / λ ε ος 8) / 

αὐτῶν ἅπτηται: ἱδόντες Ἱ' δὲ οἱ μαθηταὶ ἵ ἐπετίμων 
3 ω) 16 « ο.) κ ξ νο / μήνα / 

αυτοί». ὁ δὲ ]ησοῦς  προσεκαλέσατο αὐτὰ λέ- 
“ λ / 9/ / Ν Ν 

γων, Άφετε τᾶ παιδία έρχεσθαι προς µε, καὶ μὴ 
/ . / « 

κωλύετε αὐτά: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία 
ο ο ο δεν / ο ρίρι ο ν.μ λ / 

τοῦ θεοῦ. ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται 
Ν / - νά. / 2 Ν 3 Ἅ 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὧς παιδίον, οὗ μὴ εἰσέλθῃ 

εἰς αὐτήν. 
11τ 1 1 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, 

΄ ε / / / Ν 9 

Διδάσκαλε ἆγαθέ, τί ποι σα» ζωην αἰώνιον κληρονο- Ἰ 2 πε Ἱ ην 
/ 

µήσω: ' εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί µε λέγει 
ἀγαθόν; οὐδεὶν ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεό. Ὁ τὰς 
» 5 / 

ἐντολὰς οἴδας, ΣΜΗἠ κµομχεύσῃς μὴ φοεύσης' μὴ 
κλέψῃς' μὴ ψευδοµιαρτυρήσης" τίμνα τὸν πατέρα, σου 
καὶ τὴν μητέρα". "' ὁ δὲ εἶτν, Ταῦτα πάντα 

πα λ]ίαν, οἱ απ 8ο Ἠπηϊ]]ας 
οχα]ια ία», 

15 016,3.) Α[ογοραπέ απτοπι 
/ αἱ απ οἱ Ἱπιπίος τί 608 ἵπῃ- 

σοτοί: που οαπα γ]άσγοπί 4ἱβ- 
οἴρι]1, ἱπογαραβαπέ 11108. 191ς6- 
8115 αΠ{ΟΠΙ 6ΟΠΥΟσαΠΕ 1]]ος ἀῑκις, 
ΒΙπΙ{ο Ῥπογος γοπῖτο πιά πια, οἱ 
πο]ῖτο 6ο5 νοίατο: {αλππι οξί 
οπίπι γορηαπι ἀαῑ. (ΙΤ, 39) 
ΑΊΠΕΠ ἀῑσο νοῬῖβ, απίσπππ(πο 
ΤΟΠ αοσορετῖί τορπαπῃ ἀαῖ βἶοις 
Ῥιος, ποἩ Ιπίχαβίέ ἵπ Π]]ιά, 

18 415, 5.) Ἡς ΠπίοττοσανΙέ οιπα 
αιΙάαπι Ῥπίπσθρς, Μαρίςίου 
Ῥοπο, απῖά [ποῖεῃς γΙέαπη αοἴοΓ- 
παπα ῬοββΙάορο» 1 Ὠικίς ατι- 
{πι οἵ Ταρι5, ΟΩπιά πο ἀῑσῖθ 
Ῥοπιαπῃ  ποππο Ὀοπας Π]δΙ 5ο15 
ἀαιι. 3 Μαπᾶαία ποβ, Νοπ 
οοσ1ᾷ65, Μοπ πιοροπαβοσῖς, Νοπ. 
Ραγίαπα [αοῖο», Νο {αἱδιπ] {68- 
Επποπίαπα ἀσος, Ποπογα Ῥαΐτεπι 
ὑπαπι οὐ ππαίτεῃ, 3 Οπἵ αἲς, 

Ῥματίδαθαπα α. 

1ἴφασιις (6.)οιο (1.1. | οπι. ΒΥ). 

16. αυτοις] αυτους ΔΊΓ. 

16. προσεκαλεσατο ἩΒΠ. α. ὮἈγτ. ΕΡί. 
πιαρῖς απαπῃ 1]]ο Τηα- 19. ειπεν δε αυτῳ ὁ Τησους] ὁ δε ειπεν 

αυτῳ Ὀα. 

Ουσ, τα]. Ογίᾳ. 1. 
14. ἑαυτον ΟΥίῇ. 1. ΠΙ. 1995, ἵν. |. αυτον 

1θλ 
- ὁ δε Ἀγτ.Πςσ]. Μεπιρῃ. Τμερ. Αππι. | 

καιόὸ Δ. 1. Ἰωαῦ. Ἁγον.Ονί,δεῬει. 91. 
64Ρ7.301.905. (νἷᾶ. αρ. κἰν. 11.) 

--- ὑψωθησεται] ὑψωθηται Ὁ. 

15. προσεφερον] προεφερον Ὦ3. 

--- και Υαἱς. ο.ει. Ἀγττ.Οτί Ρε. ΜΡΡ.δς 

Ἠσ]. Αιπη. ΟΣΙᾳ. ΠΠ. 6653. | οπι, Τ. α.ὐ. 

ΒΥτ.Εδίπιρτ. Μοπιρῃ. οΐμ, (01) 

(νιὰ, Μα. κκ. 19. Ματ. κ. 19.) 

-- τα] οτι. Ὦ. 18. 69. Αππιι Οἱ. Η. 
6654, 

-- βρεφη Ονίᾳ. ΠΠ. 6695 αἰπετία. 6658, ] 

παιδια Ὦ. (παιδ απίε τα βρεφ. Β3.) 

γ]ά. Μαι. οἱ Μαν. | βρεφοι 69. 

--- αυτων} οπι, Β3 1]. ηζαἱ. 
--- ἁπτηται ΑΒΡ(ΙΡΩ. 58. τε]. Ογἱᾳ. ΠΠ. 

6595 ἀἱκογίε. 6643. | ἄψηται Ἐ(Χ). (νιᾶ. 

Μαν. κ. 19.) | ἅπτεται 69. (Ῥεπεβ]οστοί 
Βγγ,Οτί.) | απίο αυτων ΙΧ. (νά. 

Μαν) 

--- µαθηται] αάᾷ. αυτου Μ. Άγιν.Οτί,δε 
Ῥειε, πι. 

-- επετιµων ΒΡΤ.. 1. (69.) -α. (Τιαιε)) 

Βγτν.Οχ6.δεἨσ]. Μαππρῃ. νυν]. Ματ. κ. 

15. (-μουν 69.) | Ἰ-μησαν 5. ΑΠΡ. 

το]. 6. ΘΥΥ.Ε ΑΜ. (νἷά. Μαἰέ, κὶςκ. 19.) 

Μεπιρῃ. (α4ά. και Ἀγν.Εεῦ.) | προσε- 

καλειτο Ὦ. 1. ᾱ. {(οπ. Όντο.) | 
Ὑπροσκαλεσαμενος 5. ΑΠΕΧ. 98. τε]. 

(ααίε.) Ἀγτ.Ησ]. 

-- αυτα] οπι. Ὦ. Βγτ.Οτί, 
--- λεγων Ὦ),. 1. (ᾱ. α. Μεπρῃ. | 

ειπεν 5. ΑΙΠΙΕΡΧ. 98. το]. Τιαί. (νιᾶ. 

Μαιἡ, χὶκ. 14. Μαγ.κ. 14.) | λεγει 693. 
.ελεγεν 693. [αἀα. 115 Ἁγτν,Οέ.Ρεε, 

δ.Ης].3 
-- κωλυετε] κωλυσηται Ὦ. 
--- τουθεου πο. οι. Βγτ.Ηε]. | των 

ουρανων ΑΛ (οοττ,!, της.) α.δ.ο. ΥΤΗ. 

ΟπδεῬεί. (νιά. Μαις,) 

17. αμην] πάά. γαρ Ὁ. | Οοπίτα, Ογίᾳ. 1, 
66085, 

-- αν ΒΡΤΙΝ. 69. | Τεαν 5. ΑΠΙΡ. τε]. 

ΟΥέᾳ. ΠΠ. 6635. 6645, 
18. τις] Ῥοδί αυτον 1. 69. α. Υπ]ς. α.ὖ. 

σ-6ιι)ε. Βγττι Οτέ. Ἐ ει, δε Ἠε]. «οίμ. 
Αππι, 11. 

--- αρχων Ναἱς. ο. | οπι, α.δ.ε.[]-1. (νῖᾶ. 

Μαι(. κὶκ. 16. Ματ. κ. 17.) |αᾶά. Ῥμα- 

τ1δαοογ τη ΘΥ1Υ,ΟΥΕ.δεῬεί.ΜΟΡ. 

--- λεγων Ὑπ]ς.ΟΙ, Τωαῦε, ῃ οπι. Ὦ. «πι, 
(πιά, Ματ.) Ἰαᾶά. αἱ Ἀντν.Οσί.δε Ρε. 

8η, 

-- ποιῆησας ΟΥίᾳ. Π. 7975, Ποπι,ΟΙ. κνΠ], 
8. | ποιων 1. 

--- αγαθον] πάά. εἰ 4παχο Ιπίαγγοραδ ΤΘ 

46 Ῥοπο Ὀντ.Οτί, (νά. Μαιΐ, κὶκ. 17.) 

--- ὁ θεος] οτι. ὁ Ῥ"Μαἰ. | αάά. ὁ πατηρ 

Αγπηιοᾶ, Ογίᾳ.1. 9795. Ογίᾳ. Ππί. 1. 895, 

90. αἲ Ππίε.] Ἐν αἲξ 1 ἆ/οβις ο. 

--- οιδας] α4ᾷ. ὁ δε ειπεν, ποιας; ειπεν 

δε ὁ Ίησους, Το Ὦ. (ε. οπι. ὁ Τησ.) νἷά. 

Μαιί, αχ. 18. | αά. αἲξ 4ππο α. | αἀά. 

βἱ υπ ία ἵῃ γΙίαπα Ιπίχατο Υ.ΟΥΕ. 

-- µη αιαίἰεγ] ου Ὦ. Τα. (νἷᾶ. Μαιδ. 

χὶκ. 18.) 

--µη µοιχευσῃς Ροβί µη φον. Ν α1ς. α.ὗ.οι[]- 

Ὀγτγ,Οτί δερει, |. Οοπίγα, ο. Βγτ.ΗΠς]. 

|-σεις Ὦ. | εἰ 8ο φονευσεις, κλεψεις, 

Ὦ. αἱ Ψευδοµαρτυρησεις Ἠαροπι ὮΜ. 

(νι, Μαις.) 

-- ψευδοµαρτυρης Ἑ. αἱ, 

-- µητερα] Τ484. σὀυ 5. Δ. 16]. α.ῦ.ο. 

Όγιν.ΟΥέ. Ῥεί. ὃς Πε]. Μεπιρμ. «Αι. | 

οπι,. ΑΒΡΠΡΤΙΤΙΧ.1. 98. ΚΜ. Υπ]ρ. 
οβ.ἱ. Ῥγν.Ης]. οί. Αιπι. 

--- αᾱ ΒΠ. αθᾶ. εί Ῥτοκίπιαπι ἔπαπη θἶοαί 

{ο Ίρεαπι 8Υτ.Ηίοτ ης. (γιά. Μαΐς. χὶκ. 

19.) 
9Ι. ειπεν] αἀά. αυτῳ α. Θνστν.Ονί,δεΡεί. 

--- ταυτα] Ῥοδῦ παντα ΑΙ. ο. Ἁγτ. 

Ἠς]. 

16. νείαχο ἑο8 6ἵ. | 18. Ῥτίποθρς ἀΐσοης 6ἶ. 
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ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ. 
φο Ἀποσντα { τσ» 

1ΧΔ. Ἅσιθ 

1. 98. 69. 
ο“ 

21. ἐφυλαξάμην 

Ῥ 

ε ’ Δ 

ἐφύλαξα” ἐκ η [μου ]. ἀκούσας δὲ Ἱ ὁ 
Ἰησοῦν εἶπεν αὐτῷ, ὃ τι ἕν σοι λείπει πάντα ὅσα 
ἔχει; πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυ- 

ΔΝ - ”- {4 - / 

ρὸν ἐν Ἱ τοῖς οὐρανοῖς': καὶ δεῦρο, ἀκολούθει µοι. 
οἵ αν ---υ--- ν ; σι / “5 ν 

33. οὐρανῷ κ Ὁ ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἶ ἐγενήθη”' ἦν γὰρ 
/ / 4 σολ λ ον ει. - / 

πλούσιος σφόδρα. '' ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Τησοῦς [ περί- 
/ Γρ) - / Δ / 

λυπον γενόμενον ] εἶπεν, Πώς δυσκολως οἱ τὰ χρή- 

ΧΥΠΙ. 22. 

Ἠαεο οπιπ]α οπς(οᾶῖνΙ α Ίπγεῃ- 
ἐπέα πηοα. 3 9,5) Ωπο απάῖ- 
{ο Τοει5 αἰε αἵ, Αάμπο ππαπη 
Π01 ἀθεδί: οπιπῖα, ᾳπαθοπππαιθ 
Ίαῦθος γοπᾶο εἰ ἆα ρααροτίρα5, 
οἱ ΠαῦοαὈῖς {οβααγαπα 1π σαε]ο, 
εἰ νοπῖ 5οαπεγα 1ηθ. 3 ο, 5) 
Ἠ]ϊς Π]ο αιά τῆς οοπ{α]σίαέας εδί, 
απία ἀΐνες εταί γα]άς. 3 Υἱ- 
ἆαθπς απέαπι Ἰ]απα Ἱεξας {πϊξίοπι 
Γαοίαπα ἀῑκίς Ωπαπι ἀβῖο]α 

94. εἰσελεύσονται 
εἰς τ. βασ. τ. 
θεοῦ 

µατα ἔχοντεν 

.... 
ππ 
256. βελ. διελθεῖν Γτρήματος” 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 
Ν / / - 

σαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 
Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ ἶ παρὰ [τῷ] 

Ι) ΔΝ 

1δου Ἱ 
. 

Ὁ ὁ δὲ εἶπεν 

σκα ο / 

Σ]ΛΙαΓέ,10:97-90. θεῷ εστιν. 

Μα, 19:98, 9ο. 

ο. 

4 

98 Β 

/ ΔΝ / [ή / / 

ἀφέντες τὰ ἴδια, ἠκολουθήσαμέν σοι. 
” - 3 Ν / ειν ο 5 / » Νας εν - 

αὐτοῖς, Άμην λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 
. / Ἀ - Ἀ Ν Ἀ - Ἀ / [ιά 

- οἰκίαν ἢ γονεῖς η ἄδελφους ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεκεν 

εἰς τὴν ο τεω τοῦ θεοῦ εἰσπορεύ- 
15 ̓ εὐκοπώτερον Ἡ 

εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, 

απὶ ρεσπηῖας Ἰαροπι ἵτι ΤΘΦΠΊΙΠΙ 
ἀοῖ Ἱπίκαυιπες 3 ῥιο]ς οσί 
οηῖτα οαππε]απι Ῥεχ ΓΟΥΑΤΙΕΠ 

γάρ ἐστιν κάµηλον διὰ ποις (γαπδῖτε Ύπατη ἀνίέθτη ἵπ- 

 βελόνης" εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν 

ὃ εἶπον δὲ οἱ ἀκού- 
π ὁ δὲ εἶπεν, 

παχο Ἱπ τοσηιπα ἀᾳῖ. 3 6 
ἀἰκοναπί απῖ απάἰσραπί, Ἐέ 
απῖς Ῥοΐοεί 5α]νας Πετι» 3 Αἱ 
Ἠ]5, Ὠπαο Ἱπροββίρί]α από 
πριιά Ἠοπηῖπθς, Ῥοδερῖ]ία από 
αραιά 4ειπι. 3 ΑΙί απίοπι Ῥο- 
ἔτας, Ἐσσςς ΤΟ ἀἰπηεῖπιας ας 

λιρτα πῖα οἱ 5εο{ῖ βππηἩς {6. τν 
Ίμειδ 9) ια ἀῑκίε οἵς, Απιοη ἀἶσο 

γοβῖβ, ΏΘΠΙο οδί αι το]αιῖέ 
ἄοπιαπι απί Ῥατεπίες απῖ ἴγα- 
ος απῖ ακοτοπι απί Β]οῬ 

21. εφυλαξα ΑΡΙ.. 1. (νιᾶ. Μαϊ. κις. 20.) 

Γ {εφυλαξαμην -ϱ. ΙΡ. τε]. (νά. 
Μαν. κ. 90.) 

-- µου ΑΠΕΡΙ, 98. τε]. 
οπι. Β)). 1. Ὀγτ.Οτέ. 

Ώηιιπο «411, 

92. ακουσας δε] Ταάἁ.ταυτα 5. ΑΠΡΤΙ: 

τε]. Ῥγτ.Ηςε]. ἀοίἩ. Απ. «1. |. οτη. 

ΒΡΤ,, 1. 99. 69. ο. Ἁγιτ.Οτί,δεΡεί. 

Μοπιρῃ, | ηπο απιάΙίο Ὑπὶς. (20.)ο,]. 

αποά εατῃ απά]δεεί α. 

--- ετι] ὅτι ΕΗΥ. 

-- διαδος ΒΡΧ. τε]. Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. 

ἄοιμ. | ὃος ΑΡΙΠΗΒΙΙΔ. 1. 98. Μ. Τιαυς, 
Ῥγιτ.Οτι,δερεί. Αππι ἆΡι. (νά. Μαιά, 

ΧΙΧ. 2]. ΜαΓ.Σ. 9.) 

--- πτωχ.] Ῥίαοπι, τοις Ὦ. 
-- τοις ουρανοις ὮΙ). α.ε. Μοεπιρῃ. ου- 

ρανοις ΑΗΙ. | Έουρανῳ σ. ΠΡ. το]. 
γπ]ς. ὀ.οιῇ. ἄοιμ. Ατπι Τετ, αἀν. 

Ματς, ἵν. 96 (νιά. Μαν. κ. 21.) 

95.ταυτα] αἀά. παντα Τ. 

--- περιλυπος] -πον Ἑ. 

--- εγενηθη Β1.. | Τεγενετο 5. ΑΡΠΣΡΗ. 
99, το]. 

94. ὁ Τησους] οπα. ὁ Ὦ(5δεᾷ ποπ αρ. Ρίο.) | 
Ῥοβί ειπεν Τ). ὁ.ο.(α.)ἰ. 

--- περιλυπον γενοµενον ΑΡΠΡΗΝΔ,. 98. 

το]. υγ. (νἰᾶ. ναι. 93.) | οπι.. ΒΙ,. 1 

Μεπαρῃ. 

--- του θεου] των ουρανων ΧΜ. (να. 

Μα, κὶκ. 99.) 

-- εισπορευονται Ῥοδί θεου Β1,. Ὑπ]ς. 
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(ντα. Ματ.) | 

|αᾶά. πδααο αἆ 

α.ὐ.ο.αι[].ο]. |. εισελευσονται Ῥοδύ θεου 

ΤΒ. (τά, Ματ. κ. 285.) {....ται Ῥοδί 

θεου 98.) | Τεισελευσονται απο εις την 

βασ. 5. ΑΠΕ. τε]. {. Ἀνττ.Οτέ.δι Ῥει. 

Μεπιρῃ. οίμ. Ατπιι η. 

90.γαρ] οπι. 69. Ἀντ.ρεί,. Αππι 2511. 
αππέοτη ᾖ. 

--- καμηλον] καµιλον Ἑ. (κάµηλον, οὐ 

το ζῶον, ἀλλὰ τὸ ἐν τοῖς πλοίοις παχὺ 

σχοινίον (η. 4ἶεμ. αρ. Μαϊ. Νου. Ῥρ. 

Β1ΡΠοί1, Π, 980.) 
--- τρηµατος ΒΙ. | τρυπηµατος ἨἘ1.. 

6ἶοπι. 440. (νιᾶ. Μαϊι. κὶκ. 94.) | Ίτρυ- 

µαλιας ϱ. ΑΡ. τει. (νά. Μαν. κ 
95.) 

--- βελονης Β11.. 1. (69. βελων.) (επι. 

440, | Ἰῤῥαφιδος 5. ΑΡΗ. τε]. (νιά. 

Μαί{. οἱ Τατ.) 

--- εισελθειν 19. ΒΕΙ:Χ. τε]. ε. Ἀγττ.Ε δέ. δε 

Ἡσ]ωπιρ. Μοπιρῃ. (νἷᾶ, Μαἴε.) | διελθειν 

ΑΡΡ. 1. Μ. Τις. Ἁγιτ(Οπ.)δΗσ].ισί. 

αοι. Αππι. «δ11. (νι, Ματ.) 
--- η πλουσιον] οπη. 69. 

--- εισελθειν] απίθ εις τ. βασ. Ὦ. ὙΥπ]ς. 

ὀ.ο,[:ἳ. Ἀγτ.Οτι. Μεπαρα. «9. (νιᾶ. 

Μαι.) [ Οοπίσα, ΒΥτ.Ης]. | οπι, α.οι[].ἱ. 
Ῥγτ. εί. (νά. 644. 1η Μαι{.) 

96. ειπον] ειπαν Ἡ. 

--- ακουσαντες 0). | -οντες Ὁ ».1,. απ 

απόἹεραπέ Τιαίΐ, 

97. ὁ δε] πάά. Ίησους Δ. ὅ.ο]βα, Ἁγν. 

Ἐει. 1. 

--- αδυνατα] Ῥοδἱ παρα ανθρωποις 69. 

Ὀγιγ.Οτί.δεῬεί, Τηεορή, Π. 18. | Οοπίαα, 

Τετί. 4ο Ἠος. 0ατ. 57. 

97.τῳ θερ ΑΒΚΠ. τε]. Μεπαρῃ. | οπι. τῳ 

ΡΕ. Τλεορη. (νῖᾶ. Οἶετι, 947.) 
--- εστιν Ροδί παρα τ.θεῳ ΒΡΙ. 1. α.ε. 

(8υον.Οσί.δεΡει.) | {απίο 5. ΑΕΡΑ. τε]. 

γι]ς. ὅ.οι. Ἀγτ.ΗεΙ. Μεπρῃ. (οἴμ. 
1γεμ. 197. [201] 

98. ὁ Πετρος ΒΡΗΒΙ.Χ. 15. 695. Ὀ5. | οπι. 

ὁ ΑΡΔΕΕαάΗΕΚΜΡΥΤΛ. 
--- ἡμεις] οτι. . 

-- αφεντες τα ιδια Ὦ(9)1.. (1.) (68.) 

Ὦγτ.Ησ]απηςδ. Μεπιρῃ. τα ιδ. αφ. Ὦ. 

(αφ. παντα τα ιδια 69. παντα τα ιδ. 
αφ. 1.) | ζαφηκαμεν παντα και σ. 

ΑΡΗ. 989. το]. ὙΥαἱς. {. Ἀνττ.Οσέ.δεῬεί, 

δΗοε]πς. «οΐμ. Αι. (πια. Μαι. 

κὶκ. 927. Μαν. κ. 98.) το]οῖς οπωπ- 

Ῥι8. ποδίτῖς α.ἰ. Αιπη. τοπηϊκίπιας ΟΠΙ- 

πῖα Ἠοβίτα 6. το]οβῖς τεβῖῦας ποδἰτῖς ὔ. 

τε]ῖοῖς οπιπ]ῦι5 τθῦιι5 ποδς ο. το]ῖςο- 
Πς τες πορῖς [ε. 

---- Πκολουθησαμεν] -καμεν Ἡ. 

--- σοι] 34ἀ. τι αρα εσται ἡμιν Χ. {. 
(νι. Μαι. κὶκ ) 

99. αὓ ΠΠ], ἆ σεις Ῥγττ.Οτί,δεῬεί. «11, 

--- ὅτι] οι. ὮΔ. Ταέ.(εχα, 70) 67. 810 

(σιὰ. Μας, κ. 99.) 

- οικιαν (9ρτ. 91. | οικιας Ὅ. 69. Ἡ 
ΒΥ2.Ε5ί. Ατπιιοᾷ, (νά, Μαι. κὶς. 99.) 

--- η Ύονεις η αδελφους η γυναικα ΑΡΕ.. 

24, σεδας Ί]απα 6ἵ, 



ΧΝΠΙ.9Τ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ὃς οὐ μὴ ἀπολάβη 
ῤ ] ω) - / Ν . - . Αν 

πλασίονα ἐν τῷ καιρῳ τούτῳ, καὶ εν τῷ αἰῶνι τῷ 
πες Ἡ, τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, Ὁ' 

Μεπιρῃ. 
6οι. Ατπι, 411. 

80. λάβρ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
σκρ 

Ε]ΜαΐΠ,οο:17-10.β 
/Μαπ. 19:92-84. 

Ν » / 

καὶ ἐμπτυσθήσεται, 

δα δι 

λεγόμενα. 
ΜΙΔ᾽ σκὃὸ 

β 
π[Μαἰ{.90:520-91. 

Μα, 1ο:46-ρ.. ος ΙΜαν, 1ο:40-05 τῶν: 96 

/ 
Ψετο τι "τν |" 

115 μ ' Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς 
αὐτούς, Ιδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰ Ἱερουσαλήμ, καὶ τε- 
λεσθήσεται πάντα τὰ γεγραµµένα διὰ τῶν προφη- 
τῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου" 

ΠΠ "ὸἩ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζεω αὐτὸν εἰς 
Ἱεριχώ, τυφλός τι ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἡ 

ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευοµένου ἐπυνθά- 
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ εἴη τοῦτο. Ὁ 

99 / λ παραδοθήσεται γὰρ 
-ν ./, α 3 [ή Ν ς /’ 

τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται 
9 / 3 

Ὅ) καὶ μµαστιγώσαντες ἀποκτε- 
.. . / ζω) ε / δν / » / 

νοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρα τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 
” Ν / ο) ΔΝ 5 τν ε 

καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα 
. ων 5 - ) / λ 

τοῦτο κεκρυμµένον ἄπ᾿ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ 

πολλα- Ῥτορίου τοασπαπα ἀαῖ, 30 οἱ πο 
χοοιρίαξ τηπ]{ο Ῥ]ατα ἵπ Ἰος 
ΙΦΠΊΡΟΣΕ, δξ ἴπ 5αθοι]ο γδπίιτο 
γῖέαπα αθίοΥΠ ΣΤΗ. 

δι 033,3.) Αβειπηβῖέ απίθπη Τε- 
515 ἀποάσοῖπι οἱ αἲί 1118, Ίσσα 
αδοσπάπηας ἩἨιογοβοίγτησπη, αἱ 
οοπβιπηπιαραηίας οπιπῖα αππθ 
εοπρία βαπῖ Ῥετ Ρτορ]οίας 4ο 
Π]1ο Ποπ]: 5 ἱταᾶσίιχ οπῖπα 
5οεπίρα5, οὐ Ἱπ]αάοίταγ οὐ Βασε]- 
Ἰαθίίας οἱ οοπερπείατ, ὉἩ εἴ 
Ῥοδίπαπι Πασο]]ανοτίηί οσοῖ- 
ἀεπί οππῃ, οἱ ἀῑο {εί τεριΓ- 
ροί. Ἡ 03,10.) ΕΕ! ἀρ8ῖ πμ] 
Ἠοχαπι Ἱπίο]]οχοταπί, οἱ εταῦ 
γοτραπα Ιδίαά αὐδοοπάαίαπι αὐ 
αἵδ, εί ποπ Ιπίε]οσοραπί απο 
ἀἰοσραπίαγ. 

55 031, 3) Ἐποίαπι οί απίοπα 
οσπι αρρτορίπαπατοί ἨΠετῖσ]ιο, 
οπεσαδ απάτη βοάεραί 5οσπ5 
γίαπα πιοπάίσαπς, 55 θἱ οαπα αιι- 
ἀῑτοι (πτοαπα Ῥγαθίοτοιηίοπη, 
Ἰπιειχοραβαίῦ απίά Ίου ο55οῦ. 
5 Ῥϊκεγαπί απἴοπῃ οἱ ᾳποᾷ 1ο- 

ἐπαι- 

(2ΧΔ.) το]. (61ρ7.91.) | η γυναικα 

η αδελ. η γον. Β1,. Μεπιρῃ. 
99. αδελφους] αάά. η αδελφας ὮΣΧΔ. 

Βγτ.Οτί, 63ρ7.91. (νιᾶ. Μαΐιεί Μαν.) 

| Οοπίτα, (/Ρ}. 185. 9189. 910. 
- η γυναικα] οπι. Ἀγτ.Οχέ. 

--- τεκνα] αάᾶ. εν τῳ καιρῳ τουτῳ Ὁ. 

(πᾶ, Ματ. κ. 90.) | Οοπίτα, (1Ρ7. 91. 

--- ἕνεκεν ] εἵνεκεν Ἑ. | ἕνεκα Ὁ. 
980.ὁςου ΑΡΗ. 59. τε]. Ῥγτ.Η ο]. | ὃς ουχι 

ΜΤ,. (ὃς ουχιου Ῥ.ῆαἱ:) | εαν Ὦ. Ατπι. 

(νά. Ματ. κ. 50.) [Ῥντν.ΟτιδεΡεί,] 

--- απολαβῃ ΑΡΗ. τε]. (απολανει 69.) | 

λαβῃ ΒΡΜ. Ατπῃ, (νά. Μας.) 
--- πολλαπλασιονα Υι]ς. [: | ἑπταπλα- 

σιονα Ὦ. α.δ.ο.οι[]ι. Ἀγτ.Ης].Μβιπις. 

6). απαίον, ππαπα ἵπ οεπίαπι 9Υ1. 

Οι, [αάά.νυν Χ. (νιᾶ. Ματ. | Οοη- 

να, 12.) - Βέ αποπποᾶο αροξίο]ῖς Ῥτο 

ἀοτε]ίοιῖς μας οἱ ακοτίρας, 1π α]ῖο 

Ἐναησο]ο οεπέῖεβ, ἵπ 8ο δερίίες Ὦο- 

πΙΙπΙς τορτοπηΙ(Η1(.”. «Ἰουίπ. (αρ. Ηίον. 

«άν. ζουμ. Π, 19. Τά. ΥαἨ. Ἡ, 555.) 
« Ταπιοῃ πο οχι]ίοί ἵπ πηοπάασῖο.... 

εοῖαῦ ἵπ Μαίπασο οὗ 1π Μαγσο, αΡοξίο- 

115 απ απῖνεισα, 5πα. ἀΙπιϊδογαπέ, οβη/1ι- 

Ῥ]απα ταρτοπηϊβδατη, Ἰπ Ἐναησε]ο αιι- 

{πι Ίμασαο πππ]ίο Ῥίανα, 1ᾷ ο8ὲ πολὺ 

πλείονα, εί Ῥοπίΐμς Ίπ ππ]]ο εγαησο]ῖο 
Ῥτο σεπέωπι 5οχ[ρίπα 6556 εερίεπι.”. ΠΗίεγ. 

αν. ζονῖπ. Π. 26, Ἐν. Υα1]. Π, 966. 

---τῳ ερχ.] οπ.τῳ Ῥ. 

--- ζωην] Ῥτασπι, οοπεοαιδίαΣ 6, Θγτ.Οτέ, 

ΙΓ Ῥο5έ αιωνιον αάᾶ. ῬοββϊᾶεΡῖέ α.ῦ.οι[. 

ο ωὲ, | οπι. αρ. /: 
81. δε] αάά. ὄεεας Ψπὶς. ο,{:ῇ- 
--- δωδεκα] δεκαδυο ΟΥίᾳ. Η1. Τ085, | «ιβ. 

Ῥ. Ἰαάά. µαθητας 3. α. νι]. Υαὶς. 

ο.6. | Οοπίτα, Ογίᾳ. 1. 

--- προς αυτους α.ὐ.ε. Οἱ. ΠΠ. 708. | 
αυτοις Ὦ. Να1ρ. οι. (ντα. Ναἰί. κκ. 
17.) | (οτι. προς ΔΑ.) 

--- αναβαινομεν] -νωμεν 69. Ἐ. 

μεν Γεἰς,) 

-- Ἱερουσαλημ ΒΡΗΙ,. ο. Μεπιρῃ. αοίΗ. 

ΟΥνίᾳ. Π. 496ὺ, | Ἡ Ἱεροσολυμα 5. ΔΕ. 

98. τε]. (Τ,αἱ{.) γιά. Μα. κκ. 18. Μαν. 

κ. 52. 

-- δια] ὑπο 69 ἐοἱ. 

--τῳ υἱῳ] περι του υἱου Ὦ. 69. Τιαίῦ. 

Ῥγτγ.Οτύ.Ἐ5ίέ, ὃς Ησε], Μεπιρῃ. Αππι. | 

του υἱου Δ. 

[ (ααα. 

89. παραδοθ. γαρ] ὅτι παρδοθ. Ὦ. ο. 
-- ἐµπαιχθησεται] -σονται 1. 

-- και ὑβρισθησεται ΑΒΕΕ Χ. τε]. Ἀντν. 

Οπ{.δςΗς].Ἠ Μοπαρῃ. ἀοἴμ. «ή. Ῥο5ε 
µαστ. Υον. 98. Ἀγτ.Ρδί, | οτι, 1, α.ὐ. 
ει. Ἀγτ.Ηο].Ἠῑκί. ΑππιιΖοµ. (να. 
Μαι. κὶκ. 19. Μαν. κ. 54.) | εἰ Βασε]]α- 
Ρας Ὑπ]ς. {. Αππι,Όδο, | εαάετη ροδί 

και εµπτ. ο. 
--- και εµπτυσθησεται ΑΒΡΤ.Ν. τε]. | οι, 

ΡΕ. Αιπι.Ζοµ. (νι. Μαις) | αἀᾶ. ἵπ 
{αοῖοπι οἶις Ἀγντ.Οτί,δεΕ»6. 

88. αποκτενουσιν] αποκτεινουσιν Ὁ 6». 

-- τῃ ἡμερᾳ τῇ τριτῃ «πι. α. | τῇ τριτῃ 

ἆμερᾳ Χδ. 1. 69. Υπ]σ.ο. ὐ.οι[ι. 

Άτπι, (νά. Μαϊ κκ. 19.) (ἀείονίοτος 

πγσιιοπέ [111] αἷσ 6. Ῥτο “ἷς (θτία 

τοδαγροί,”) 

98. αναστησεται] εγερθησεται Ὦ. (νι. 

Μα. ας. 19.) . 

Όά, και αυτοι] αυτοι δε ὈὈ. ε. Θγτ.Γ5ί. 

2501. 

--- ουδεν] Ῥοδέ τουτων Ὦ. 

-- και ην Υπ]. {. γν.ΗΠο]κί. | αλλ’ 
ην Ὦ. 1. α.ὐ.οε]. Ῥψιτ.Οτί.δε Ἐεί.(ὅὃς 

Ἠσ]πισ.ΜΡ.) 

--- τουτο] οπι. Ὦ. 1. α.δ.α.οι[]. Ἀντ.οτί, 
Μεπιρμ.ΜΒ. Αππιι | Οοπία, Υαἱς. {: 

Ἀγτγ,Ῥευ.δεΗο]. Μεπιρῃ. 7. δο8Εµ. δι. 

κεκρυμµενον ] κεκαλυµµενον ΑΓ. 
απ] επ᾽ Λ. 

εγινωσκον] -σκων Ἐ αρ. Ιπιίιεί. 

-- απ Απ.] αἀά. εαπι ἴ]]ς γντ.Ονί,δεῬει, 

90. εις] εν τῃ 69. [.ἆ001.] | οι. (Τιαί{,) 

πα, 
--- επαιτων Β(Γ)1,. Ονιφ. ΠΠ. 7953. (απίο 

εκαθ. Ὦ. ο.) νὶᾶ. Μαν. | Ἱπροσαιτων 

ας, ΑΡΩΗ. 985. τα]. (νιά. Μαγ. κ. 46.) 

86. διαπορευοµενου Ονίᾳ. ΠΠ. Τ953, | πα- 
ῥραπορευοµενου ΤΝ. 

--τιαν ΏΩΒΙΙΝ. 1. 69. ΚΜ. ονᾳ. Η1, 
7854. ᾶοπι.αν ς5. ΑΒΡ. τε]. 

--- ει] ει Ὁ 1. 

Ονἰᾳ. Πῖ. 968, (οσα. Τ954.) | 

ταυτα 09. 

-- τουτο 

98. γοτία ἀἷο 6. 
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ΑΒ Ρ(Ρ)(0)Β. 
1(Ξ)Δ, 
1. 98. 69. 

ο συκη 

{ΠΡ 

δΕ 

τς 

ΧΙΣ. ἘΕ'΄ σκε 
[ 

9. καὶ Γοὔτος] ἦν 
πλ. 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 
. . / 

ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Ὁ' καὶ ἐβόησεν 
/ ” - ελ / / / 5 

λέγων, Ἰησοῦ υἱὲ ἶ Δαυείδ, ἐλέησόν µε. Ὁ καὶ οἱ 
/ ) - ο / / 3 

προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα ἶ σιγήση” αὐτὸς δὲ 
- - Δ /ο / / / 

πολλ μᾶλλον ἔκραζεν, ὙΥἱὲ Ἰ Δαυείδ, Ἱ ἐλέησόν µε. 
40 ης Ν ε 5 - ος αν » - 

σταθεὶς δὲ [ὸ] Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι 
ΔΝ / Ν - / Ν 

πρὸς αὐτὸν: ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν πι. 
[λέγων], Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὃ ὁ δὲ εἶπεν, 

7 ο - 5 ῳ 
Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. '' καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 
) / « / / / 49 Ν 
Ανάβλεψον' ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. '' Καὶ παρα- 
χρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ παν. τὸν 
θεὀν: καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.ὶ 

Ν / ν ”. 
120 1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ' "καὶ 

3 Δ ο .Α ὃς / - Ν ΗΝ 

ἴδου ἄνηρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς 
5 Γ , Ν.. » 43 / 9 νο ο ο/ 
ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ αὐτὸς ἵ πλούσιος: Ὁ καὶ ἐζη- 

- Ν ι] - / ΔΝ 

τει ἰδεῖν τον Ιησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ 
ο 3 4 ω ε / λ 5 4 Ν 

τοῦ Οοχλου, Οτι τῃ Ὠλικίᾳ µικρος ἦν. καὶ προδρα- 
λ 3/ ολο ο ον / α 3/ αι η 

μῶν έμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, 
[ιά 3/ 5 σολ) 

ὅτι ' ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. ᾗ καὶ ὧς ἦλθεν 

ΧΥΤΠΙ. 98. 

Βι5 ΝασαΤεπιις (απεῖγθίε, 38 Β! 
εἸαπιαν]{ 4ἴσσῃς, Το5ιι ΙΙ Ὠανῖα, 
πιίκογογο πιοὶ, 3 Ἐέ απὶ ργαεῖ- 
Ῥαπί Ἰπογεραβαπέ 6ΙΙΠ1 πό {π0θ- 
πεί: 1ρ56 νογο πηπ]ίο πηασῖς 
οἰαπιανί{, ΕΠΙ Ὠανίᾶ, πιῖροχογο 
πιει. 3 Βίαπ5 απίοπι Ίος 
Ππβςίς 1]ππα αἀά οί αἆ «ο: δέ 
οππι αρρτορίπαπαξβεοξ, ΙΠίΘΙΤΟ- 
Ρανς λαπα 31 ἀϊσοπς, Οπ1ά αδϊ 
νὶς (ποίαπη Αέ Ί]α ἀῑχίε, Ώο- 
παῖπο, τή γἰάσαπα. 3 1 ΤαριΒ 
ἀῑκῖν 11, Ἠοερίσε, Βά6ς ἵπα το 
εα]ναπα {εοῖς, 3 Ἐί οοπ{οδίπα 
νΙά1Ε, οί κοφιοραίγ Παπά πηασ- 
πίβομης ἀθαπῃ. Ἐν οπιπ]5 Ρ]εῦς 
τὸ γἰά16, ἀθ1ί Ιαπά σπα ἆθο. 

1 635, 10.) Ἐξ Ἱπστρβειβ Ῥοι- 
απιρα]αδαί Ἠ[οτίσ]μο. 3 Ὦε εοςα 
νΙγ Ποπῖπο Ζασσμοιβ, οἳ Ἠϊο 
ογαΐ ρτῖπεορς Ῥαρ]σαποχαπη, οἱ, 
Ίρ8ο ἀϊνο, 3 εί απαετοραί γΙ- 
ἄθτο Ιθ65απα ας οβδοῖ, οἱ ΠΟΠ 
Ῥοΐεταί Ῥγας ἵπτρα, απία εία- 
ύπγα Ῥαδή]ας ογαί. 3 Ἐὲ Ῥγας- 
οΥΥΕΠ5 αδοσπάν ἵπ ατΏογθπα 
5ΥοΟπΠοσιπι πας νϊάστοί 1]απι, 
απία. Ἰπάο οτας ἱταπδίθατας. 
5Έ: οπτη γοπίςεεί αἱ Ἰοσιπῃ, 

37. ὁ Ναζ.] οπη. ὁ Δ. 

--- Ναζωραιος δ.Η. Μεπιρῃ. Θομνγ, | 

Ναζαρηνος Ὦ άγ. 1. Υπ]ς. α(ε)(1.) 

(19). Ογίφ. Π1. 7365, (νά. Ματ. κ. 47.) | 
Ναζαραιος Μ. ο. Μεπιρῃ, 7. 

98. και] ὁ δε Ὁ. ε. οἵ]. αἲ Ἠ]ε {. 

--- εβοησεν] εκραξεν Ἐ Ί7. (κραξεν αρ. 

πιεί.) 

-- Ίησου Τοετί. αἄν. Ματο. ν. 56, 57. | 
οπι. ΑΕΙ, νῖά. ΟνΙᾳ. 11. Τ963. 

99, οπῃ.Υογ. 90(πΐ ο ρα(ο νΙά.) 0. 
--- και οἱ] οἱ δε Ὦ. ο. 

--- προαγοντες Υιι1ς. ο.ει. ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 7963. 

Τετί. α”ν. ΜΤατο. ἵν. 96. | παραγοντες 
ΑΠ. α. | (ιά οδαπι Θσττ.Ογέ,δεΡει.) 

-- επετιµων ΟΥίᾳ. ΠΠ. | -μουν Α. 69. Τ. 
-- σιγησῃ ΒΡΡΙΙΧ. | Ἱσιωπησμ ς. ΔΑ 

ΟΦΗ. τα]. Ονίᾳ. 11. Τ963, πίγ.αα. Ίοοί. Ίνα- 

Ῥοῦ. (νιᾶ, Μαΐΐ. κκ. 51. Μαν. κ. 48.) 

-- πολλῳ Ἀψν.Ηε]. Ογἱᾳ. ΠΠ. | οτι. Ὦ. ο. 
Ἀγτγ.Οσή,δε εί. 

-- εκραζεν] -ἕεν (πι. εη. Τ). «πι. 

Οτίς. Π. |αζά. λεγων ΕαΗΜ. (0811.) 

| αἆᾷ. Τησου 1. 69. Ὁ. | Όοπσα, Ογίᾳ. Π]. 
--- υἷε Ογίᾳ. ΠΠ, | υἷος Ὦ. 

40. ὁ Τήσους ΟΒΗΝ. τε]. Οτἰᾳ. Π, Τ96. 

[οπ], Α. | οπ]. ὁ Β.Μαἰ,Ὀ. 

ἔ-- προς αυτον Ὑμ]ς. ὐ.οι. Ἀγτν.βε.δε 

Ἠο]. ΟΥἱᾳ. Π1. { οπι. Ὦ. 1. α.οι[]..]. ντ. 
οτι, 
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40. εγγισαντος ΟΥίᾳ. 1. Τ9θὺ. | -ζοντος 

69.  Ἰαάά. αἆ επι ντ ΟΥί, ὃς Ῥ5ἱ, 

(Ατπι) 

--- αυτον] αᾶά. ὁ Τήσους ϱμἱ υἴᾶ, εἰαρ. 

ΤΙΧ. 69. | Οοπίκα, ΟΥίᾳ. ΠΠ. 
4]1.λεγων ΔΩΠΧεἰο. τε]. (Τμα0.) Βυτν. 

ΟτίΡεί,δΗο]. ἀοἱμ. Ατπιι [11.1 | 
οἵη, ΒΗ. 6. Μειπρῃ. | (ειπων Ονίᾳ. 
Π1, 7965.) |αἀα. εἳ Ἀγιτ.Οτί,δεΡεί, 

--- ειπεν] πάά. αυτῳ Ἡ. Ἀγιτ.Οτί,δς Ησ]. 

πας. 451. 

--- κυριε] οτι. α. | Ῥοδί αναβλ. ὐ.. Οτίᾳ. 

1, να] αἀά. αρεγαπίις οσοι] ταςὶ 

εί Ἀντ.οτί. Ατπιι) 

49. ὁ Τησους (Ογίᾳ. Π1.)] Ῥοδύ αυτῳ (εί 

αποκριθεις Ῥοί και) α.ὐ.ο.(ο.)[/).ἱ. | Όοη- 

αα, ασ. οι, Ἀγτοτί, | ὁ κυριος 

1. | αποκριθεις Ὦ. (Ογίᾳ. 1.) 

48. και ηκολ. αυτ.] οτι. ΒΥτ.ΗΙο. 

-- λαος Ογίρ. ΠΠ. Τ953. Τεν. ἄν. Μανο, 
Ἰν. 87. | οχλος Ο. 69. Λ. (Ογίᾳ. ΠΠ. 

7563.) 
-- τδων} οτη. 1. 

--- αινον Ογίσ. Π, 7963. δἱς, | δοξαν Ὦ. 
-- τῳ θεφ] τον θεον 693. 

1. εισελθων] αάά. ὁ Ίησους ΜΛ. Ἀγτ.Ρεί. 

«Ἠάι. (οί οππῃ α5οοπεγοπί, οὐ ἰἐγαπεῖτοί 

Βγτ.ΟΣΜ,) 

---διηρχετο] διεχ. Δ. | αὐά. εις Μ. | 
αὐάᾷ, ὁ Τησους Ἡ. 

9. και ιδου ] οτι. Βγτγ.Ογέ,δεῬεί. 

---καλουμενος 6. Ἀψτ.Ης]. τε]. | οπι. Ὀα. 
(ματι). ὈγτνιΟτί,δεῬει, 1. (απϊά σπα 

Ῥγτγ,Οτί,ὃς Ῥεί.) 

--και 95.] οτη. Ὦ. οι. οίἩ. «ίΙ, 

--- αυτος] οὗτος Ὦ. 69. “]Ιο” Τια8, 

Μεπιρὴ. | οτη, Ἀγττ.Οτέ,δεὮςί, «ίΠ. 

---και αυτος 95. Β. 1. 69. Κ. ας. ὐ.ἱ. 
(8υτ.Εει ΜΒ) Ασπιιο. (2011:) | και 

Σούτος" Την” 5. ΑΟΒ. τε]. /; Ἁνν. 

Ἠσ].πιρ. (οπι. και ἴκί.) | και αυτος ην 
Ὀείο, α.(ο.)([:) ΑιπιΜΘΑ, | και ην 

Τ.. (10) Ἁγιτ.Οτί,(δεὮςε.) Μοπιρῃ. οἱ. 

[οπι. Ὦ. ο. 

9. ηδυνατο] εδυν. Ὦ3ΠΙ.Μαἰ.Ἱ. (δυνατο 
Δ.) | οτη. τις εστιν εἰ απο τ. οχλ. 30. 

Οι, 

-- αᾱ ΠπΠ.] αἀά. Ζαεσμασαις Όγντ.Οσί, ὃς 

Ῥει, 
4. προδραµων ΑΒΩΠἨ ία, το]. | προσδρα- 

µων ΤΒείεΕαΗΥΤΓ. | δραμων 69. | 

προλαβων Ὦ. Ἰαάᾷ, εις το 1, ο. | 

Οοπίτα, τε]. 

-- συκοµορεαν Ες. 1654. Ἑ Τε. ἀἱ5.ΤΙΔ. 
Μεπιρῃ, | συκοµωρεαν Ἑ. Β1η. Β ο]. Ὦ 

Ὢ. 1. | συκοµωραιαν οί. 8. δε Εἰς. 1058. 

ΔΗΕΖΑΚΌ. (συκωµορ. Δαρ.Γοϊᾶς) | 

99, οἸαπιαδαί Οἵ, 
2. Ῥχίπσερς οναῦ Οἱ. | 4. νὶάσνοξ οσα Οὔ. 



ΧΙΧ. 19. 
Ῥα]ρ. α. 0.ο. 
ΡΥΤΥ. 0. Ρ. Ἡ. 

ΠΜεπΙρΗ. 
ο{μ. Ασπη. 01. 
5, [εἶδεν αὐτὸν 

καὶ] εἶπεν 

8. δίδ.τ. πτωχ. 

ΥΜαίΕ,18:11. σκς 
ε 

σκζ 
[ 

Πρ Ἐς΄ σκη 
Μαί6. σδ:14-99.β 
Μαν. 18194. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΕΑΝ. 

ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς͵ 
αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι’ σήμερον γὰρ ἐν 
τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε μεῖναι. Ὁ καὶ σπεύσας κατέβη, 

ον ς / ο ον / , Ν ἰδό 4 / / 
καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. ΄ καὶ ἰδόντες ' πάντες 
διεγόγγυζον, λέγοντες' ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷφ ἀνδρὶ 
εἰσῆλθεν καταλῦσαι. ι κο. δὲ «ασίος εἶπεν 
πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ " ἡμίσειά΄ "µου τῶν ύπαρ- 
χόντων, κύριε, ὶ τοῖς πτωχοῖς δίδωµι: καὶ εἴ τινός 

9 τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπεν δὲ 
Ν - 4 / αν αν / 

πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ 
’ / Ν ελ . ’ ε 

τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἷος ᾿Αβραάμ ἐστιν. 
10ν 3 Δ « εν ο / - ν 

ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ 
- Ν ῳ 

σῶσαι τὸ ἀπολωλὸς. 
ΔΝ α ω Ν ο) 

1921 Ἡ ᾽Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν 
/ Δ Ν .) Ν 4 5 ε Ν 3 ν Ἰ 

παραβολή», δια αν πας πει Ἱερουσαλημ αὐτον 
καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασι- 

9 πο Α λεία Ἱ τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι" εἶπεν οὖν, -α 

θρωπός τι; εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν 

α οἳ ἃ εἴπεν προς ιδρίοῖοις Ταβιις γ]άῖς Πάπα οἱ 
ἀῑκίς αἆ ουπι, Ζασσ]Ἱοο, [οδί]- 
η8Π5 ἀεβεσπάς, απἷα Ἰοάίο ἴπ 
40Π1ο Ίππα οροτίεί ππο ΠΙΑΠΟΥΟ, 
5 Ώ (εβήπαης ἀοξοσπάΙέ οἱ οκ- 
εορῖῖ Ἰλ]απι σαπάθης. 7 Εί οτη 
γϊάοτοπί ΟΠΊΠΟΣ, πππγπιιτααΠῦ 

ἀἰσθπίος5 αποᾶ αᾱ Ἰοπαῖποπι 
Ῥεσσκίογεπι ἀϊγοατί]ςςοῦ. ὃ ΒίαπΠ8 
απίοπι Ζποσ]οις ἀῑσίι αἆ ἆο- 
ΙΙΙΠΙΠΙ, Ίσσο ἁπιαταπα Ῥοπο- 
τΗΙΗ ΠΙΘΟΣΗΠΗ, ἀοπιῖπα, 4ο Ῥραι- 
Ῥετίραβ, οἱ αἵ απίά αΠααοπα 
ἀε[γαπά αν τοάᾶο απαάγαρ]ατη, 
Σ ΑΙπ Ἱεςας αἆ ουπῃ απία Ἠοᾶ[ο 
εα]ας ἀοπππϊ Ἠπῖο [ποία εδί, 60 
απο οἳ 1ρ5ο β]α5 εἷε ΑΡταβαοα: 
10 635,5.) γοπῖί αοπίπι Β]5 Ίο- 
πη]πῖς πα ςΓ6Γ6 66 βα]γατθ αποά 
Ῥετίεταί. 

1 51, 10.) Ἠαος Π]ῖς απάἴσῃ- 
Εραβ αἀῑσῖεης ἀῑχῖί ραγαρο]ατη, 
ε0 αποᾷ ο5δεί Ῥτορο Ἠίεγαςα- 
Ίετα, εἰ απ]α οκ]εππατεπί αποά 
οοπ/[εδίπῃ τοσπαπι ἀαῖ πιαπ]- 
{οείατοίασ. 13 033,3-) Ὀΐκ]ί οσο, 
Ἠοππο αι]άαπα ποβῖ]ῖς αὈΠί Ἱπ 
τερίοποτα Ἰοπρίπαιιαπα ασοίροτο 

33 σθ λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι. 
βΙ0Ι τεσπα εἰ τεγογίῖ. ὁ (033,5.) 

5 Καλέ- 

συκοµοραιαν 98. ΕΡΕΗΜΒΥΓΛ, (..νκο- 

µορ... Ἠ.) | σιµοραιαν 069. 
4. εκεινης] ΤῬριαοπι. δ ς. 1. 69. ΑΤ/. 

α. Αππιι [ οπ. ΑΒ(Ρ)ΩΗΤΔΕΕάἄΗΚ 

ΜΟΟΥΓ. ὐ.οι[. | εκεινη Ὦ. (ἴπᾶα 

γπ]ς. { Πο ει) 

--Ίμελλεν] εµελλεν 1. ΚΟΛ. | ηµελον 

65. 

--- διερχεσθαι] παρερχεσθαι Ἱ. | εισερ- 

χεσθαι Λ. | αάά. ᾗεσας Θυτ.οτί, 

δ. ὡς ηλθεν επι τον τοπον ὙΥαἱσ. {; 3Υτ. 

Ῥει, δεΗσ]. | εγενετο εν τῳ διερχεσθαι 
αυτον Ὦ. (α.ῦ.οιει[)-.1.) | εἳ οσπα ἵταπ- 
εἰτος ΒΥΓ.Ο16. 

--αναβλεψας ὁ Ίησους Α(Β)ΩΗΒ. τε]. 

γπ]ς. {. Ἀγτ.Ησ]. τε]. (οπι. ὁ Ῥ.) ἆεδιας 

τοβροχ!! εἰ νἰά1ς ]απι 6. «θδι5 γΙὰΤί 

1Παπη οὐ τοςρῖοῖοης ᾱ. α;οδ. γιὰ. 1]. 

ταβρ]οϊθπίοπα ὐ. τσ. νιᾶ. ΠΠ]. επγδάπα 

αδρῖοίοης ο,[].ἱ. | οπι. Ὦ. “1 εδις” ίαπ- 

ἑαπι Ὄγττ,Οτ,δεΕεῦ. 

---ειπεν] ΤΡίαετη. ειδεν αυτον και 5. Α. 

(0)ΦΗ, (958.) τε]. ασ. {. Ἀντι (Οτι) 

Ῥετ.δεΗςε]. οἴμ. {(οπι. αυτον Ὦ.) | 

οπι. Β1,. 1. Μεπιρῃ. Αππι. 91, μέ υἷα. 

(α.ὅ.ο,[]-τ. 05). 5αρτα.) 

---προς αυτον] αυτῳ Ὦ. α.ο. | οπι. 9Υ1. 
Οτι, 

---σπευσας Ίτεπ. 98. 

6. Μεπιρῃ. 

|. σπευσον Ὦ ἄΓ.Λ. 

δ. σηµερον γαρ] οπι. γαρ Ἠ ἐσί. (πις.Ι.) 

Ι ὅτι σήµερον Ὦ. Ἱμαίε. Ίγεπ. 58. 

7. ιδοντες] αάά. αυτον ΧΜ. Αιπ.ΜΡΒ. 
--παντες ΑΒΡΩΠΤΙΔ. 95. ΕΕαΠΌΝΓ 

Δ. | [άπαντες 5. 1. Κ9Μ53», | οἱ φα- 
ρισαιοι 69. 

--λεγοντες Ψμ]σ. ὅ.οι[. 3ΥΙΥ.Ε5ἱ.δςΗς]. 

τε]. | οπι. Ὦ. α.ε.[] εἰ. Θνν. ΟΙ. | λεγον Ἡ. 

--- ανδρι] ανθρωπῳ Τ.. 

8. Ζακχ. ] Ῥτασπη. ὁ Ὦ. 1. 

-- κυριον] Ίησουν 69. αΚΜ. ε. 

Ἐεί,δἩΗο]ασης. 

---τα ἡμισεια ἨὮ]. -σια ῬαΜαι.ο Τη. ] 

τα ἡμισεα Β" Μαϊ.ϱ Απ τα ἥμισηα 

Δ. | τα ἡμισυ ΑΒΔ. 69. | Ίτα ἡμιση 

ς. 1. ἘΕ». τε]. Οἶομ. 69. τα ἦμυσοι 

Ὦ3. / τα ἡμυση Ὦ”. 

--µου απίε των ὑπαρχ. ΒΩ1.. 1. | ῶροσε 

ας. Α(Ρ)Η. το]. Οἶεπι. ἴτεπ.249. (1ργ. 

808. { µοι 3. 
---τοις πτωχοις απίε διδωµι (Β)ΡΩΤ.. 1. 

98. | Τρο5ί διδωµι 5. ΑΝ. τε]. Τιαϊῦ. 

Θντν, ΟΤΕ. Ῥεέ,. δν ἨΗε]. Μεπιρῃ. «οί. 

Άπγπι, 49ί1. Ίγεπ. 245. (1). 3259. 805. 

(οπι. τοις Ὦ.) 

-- ει] οτι. Ἡ. νε] {πΠαΠ5. Ρο5ί τινος. 

9, προς αυτον (116). | Ῥορί ὁ Τήσους Ὦ. 
Υπ]σ. | προς αυτους Ἡ. (α.ῇ.οι[]-[) 

Όγτ.Ηε]ιπισ. (ροδί Τησ. 1μαῖτ.) | οπι. ϱ. 

61). 904. 

Βγττ. 

9. ὁ Τησους] οπη. ὁ Ἑ. Ὠοπιήπας Ῥγτ.Ης], 

της. 
--τῳ] Ῥταεπι. εν ΑΤΏ. Μεπιρῃ,ΜΣ. 

-- Αβραμ Ἱ.. 

---εστιν ΑΒΡΩ. τε]. 

οτη. ἨΤ.. 

11. αυτων] οπι. 69. 

--- ειπεν] Ροξῦ παραβολην 69. (Ατπῃ,) 

-- Ἱερουσαλημ] Ῥταεπι. εις Μ 5ο. 

--- αυτον Ροβί Ἱερουσαλημ Β1,. | Ῥοεέ 
Ω. | {ροδί εγγυς 5. ΑΒ. τε]. 

ΕΠ. απίο εγγυς 1. | (αυτον εγγυς Ῥοδῦ 

ειναι Τ.) 

-- αυτους] οπι. ὮὉ. 

-- παραχρηµα] Ροδέ µελλει Ὦ. (οπ. 6.) 

--- αναφαινεσθαι] αναφερεσθαι Ὦ. 

19. ειπεν ουν ] ΟΠ. Τ). 

-ουν ΑΒΗΒ. τε. (Ἴμαί) Ἀνσῆς]. 

Μεπιρ]η.σᾶ. | δε Ὦ1,. ἄοιμ. | οπ. 6. 

Ῥντγ.ΟΥ{.δεῬεί. Μεπιρῃ. ΜΒ. ΆΑτπι, 
2911. |α.ά. Π]ς Ἀντ.οτί. 311. 

--- επορευθη ΟΥίᾳ. ΠΙ. 6921. Εις. ΤΠοορῃ, 

156. ἵπ Ίμας, 197. | επορευετο ὮΗ. 

--- εαυτῳ Ἁγττ.βεί.δΗαΙ. 1. Ονίᾳ. ΠΠ. 
6814, 6924, Ίν. 2155. Ες, ΤΠΕεοΡΗ. 1π 

Ίπο. | οπι. Ὦ. α.δ.ειϱ ει. Ἀγτ.οτί. 

Μοαπιρῃ. {ιοί 905. 

61. 105. 959. | 

ειναι 

10. βαϊναπα {ασθχο 61. 
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ΑΕΤΡΒ, 
1Δ. 

1. 98. 69. 
ἘΕ(ΗΚΜΒΌΥΓΑ, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Ν / ΄ . 9/1 . -- / - 

σας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, 
Ν 5 Ν / / 9/ 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ' 
3/ 14 « Δ - 3 ον ο μι κ τν 

έρχομαι. Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτὸν, καὶ 
» / / ” ῥ. . [οῦ / 3 

απέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, Οὐ 

ΧΙΧ. 14. 

Ὑουαίῖς απίσπι ἄθοσπι 5αγγΙ5 
βι]ς ἀσα1ς ]ς ἄοοσπι πΊΠα5, οὗ 
αἲι αὖ 1]ο5, Νορομαπαϊπϊ ἆππη 
γοπῖο. 1 0ἶνες απίοπι οἶα5 
οὐεναπί Ί]]απα, εἳ πα]βοταηί Ἰ6- 
σαΐϊοποτα Ῥο5υ ]απα ἀῑσοηίες, 

/ - - ] « -ν 

θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. 
-ν - Ν / Ν 

ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα την βασιλείαν, καὶ 
5 - - λ / / -ᾱ- 

εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τους δούλους τούτους οἷς 
τδ / /“ κ η) / σ κο ο 1 3 / 

εδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα Ἰ γνοί | Ἶτι διεπραγµα- 
ὃ παρεγένετο δὲ ὁ ο πρῶτος λέγων, Κύριε, 

ἦ μνᾶ σου ἔ δέκα προσειργάσατο” μνᾶ». 
αὐτῷ, ἳ Εὖὐγε΄ ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς 

δι.  Ρ 3 ” {ρ 3/ ἓ) ΄ / / 

ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 

/ ή 
εσσαμχτο: 

8 Ανν βι / / - / [ 

καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων,  Ἡ μνᾶ σου, κύριε, 
ιο ΔΝ / ΔΝ 

εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ συ 
καὶ ̓ ον ἕτερος ἦλθεν 

/ / -ν 

εποίησεν πεντε μνᾶς. 
/. / / / 

γινου ἐπάνω πέντε πολεων. 19. ἐπάνω γίνου 

19 

19 

20 

ο. / 

και Εεγενετο 

7 
καὶ εἶπεν 

Νο]απιας Ἠαπο τοσηατθ 51ΡΟΓ 
η9β8, 1 Ἐν [αοίαπι οδίέ τό τοί- 
χοῖ αεοθρίο τεσπο, δἳ ΙΠηβεῖί Υο- 
σατῖ 56ιγο5 απῖρας ἀεάῖί Ῥουιι- 
πίαπα, πας βοἶτοί απαπίπι απίδ- 
απς πορομῖαίι5 ο8ςεί. 5 Ὑοπῖς 
απίοπα ρηίπιας ἀἴσσῃςδ, Ωοπηίπε, 
πηπα ἴπα ἀθοθπῃ πΊπαςδ αὐᾳπῖ- 
αἰνῖε, τ Ει αἲι 11, Ἐπσο Ῥοπο 
8εγνα, απία ἵπ πποᾶῖσοο Πάθ]ϊς 
ΓαἱεΗ, οπῖς Ῥοΐεδίαίοπι Ἠαβεπς 
5αρτα ἄεσοσπι οἰνίιαίος. 1 Είέ 
αἱίοτ γοπῖς ἀἴσει», Ὠοπιῖπε, 
πα, ἵπα Γοοῖς αππαπο ΠΊΠΠΒ. 

/ 1 Έτ λαῖο αἲξ, Βὲ ἴα οδίο 5επρτα 
απἶπαπο οἴγ]αίες. 39 Ἐν αἰίος 
γοπ]ΐ 4ςθπς, Γοπηῖηθ, οσσθ πιπα 
ἴπα, «παπα Παῦαϊ τοροβίίαα 1π 

λέγων, Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην 

19. αὉ 1Π1{6.] Ῥγασπι. και (οτη. 5οᾳ. δε) ΔΑ. 

.ο.ει[]ι. (Ἀψτν.Οτί.δς Ἐςί.) «91. (οπι. 

δε εί Τ.. 69.) | Οοπίσα, τε]. Ὑπ]ς. α.ει]. 

ΘΥΥ.Ης]. 
-- ἑαυτου] αυτου ὮΓ. | οπι. ὁ.ο,[]μι. Ογί. 

ΠΠ], 68513. Γμοίγ. 905. 

-- αυτοις] αυτους Ἐ. 

--- πραγµατευσασθε ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 6514. | -τευ- 
εσθε Ὀ. 1. ΑΤ. { -τευσθε Ὁ. | αάά. 

ουπι οἱς ὢυτ.οτί, (Ατπι.) 

-- εν  ΑΒΡΗΙ, 1. Κ. ΟΥτίᾳ. ΠΠ. | Τέως 

σ. Δ. 16]. | ὡς 69 56γ. ἆππι Ὑπ]ο, ὐ. 

ο.ει[- ἆοπεο α. Μεπιρῃ. 

--- έρχωμαι Ἑ. 
14. αυτου 15.] οπι. Ὦ. δ.[.1. Πμιοί[. 906. 
--- απεστειλαν] ενεπεµψαν 3. | επεμ- 

ψαν Ὀ”. 
--- θελοµεν Ειδ.ῖπ ΊἸωις,. 198 ἱ5. | -ωμεν 

ἘΧΗΛ. 
-- τουτον] αάά. λαβοντα την βασιλειαν 

Δ(σοογτ.!.) 

-- ἧμας Εις. ἵπ Τωιο. | ὑμας Ἰείο. 

15.εν τῳ] οτι. Ὦδ. (εί ουπι αεοθρῖδδοί 
τορηαπα οἱ τοβἰςδεί αῑκιι Ἁγιτ.οχή.δς 

Ἔαι.) 

--- επανελθειν αυτον λαβοντα] λαβειν 

αυτον σὶο Μ. 

-- και ηΐς ειπεν (Τια1.) τα]. 1ιοίγ.206. 
Γοπι. Ψπἱρ.ΜΡ. α.ο. Ἀγττ.Οτί,Εδι,δς 

Ἠσο]. Μοπιρῃ. 

--- αὐτῳ ο. Οτίῃ. ΠΠ. 6590. ῃ αυτου ὮΓ. 

α. | οτη. Δ. (Τιαἴε.) Αιπα. δι. ιοί. 

206. 
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15. τουτους ]- | οπι. Ὦ. 1. (Τα) Δππι, 

13850. Ογίᾳ. 1. Πιο. 

--- δεδωκει Ῥ. Εἶγ. ζαι.(αἱ5.)1.. 1. α.ε. 

Άτπι, εδεδωκει ΟΥίᾳ. Π. |. Ίεδωκε -. 

ΑΠ. τε]. Υμἱς. ὁ.οι. «Πιοῖί, 906. (δε- 

ὃωκεν Ἑ. Ώε]ι.) 

-- γνοι ΒΗ1,. 98. | γνῳ 5. Δ. τε]. 

Ογιᾳ. 1. 65995. (1. Ὦ.) 
--- τι διεπραγµατευσαντο ΒΙΗΒΙ.. ε. Βψτ. 

Ον Μεπρῃα. (4011.) Ογίᾳ. ΠΠ. 691. 

6855, | Ττι διεπραγµατευσατο 5. Δ(Δ). 

χα]. (1μα1{.). Άντε, Ρεί,δ.Ησ]. ἄοἰμ. Αυπι, 
1οϊ[. (τι πραγµ. Δ.) | Τρταετη. τις 

ασ. ΛΗΔ. 98. τε]. (Τα) Ὦγττ,Εδί.δς 

Ἠε]. ἀοἱἩ. Αππι, {οί | οπι. Β. Ρίο. 

Μα ΏἨ,. ε. Ἀγτ.οτί. Μεπαρῃ. «3941, 

16. κυριε] οπη. Τ. 
- ἡ µνα ΑΡΒ3ΡΗΑ. τε]. | ἡ µνας ΒΠί. 

Ἠλ. 1. 95. ΕΕΗΚΜΔ. 
-- δεκα προσειργασατο µνας ΒΙ.. 1. α.ο. 

| δεκα µνας προσήργασατο Ὦ. ὙΥι]ς. 

(0ο ῇ-α.. ἉγιτιΟτίιδεεί. Απτη. (7ι- 

αἶ[, 206.) | Ίπροσειργασατο δεκα µνας 

ασ. ΑΗ. 58. τε]. Ἀγγ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

ο. Γ2811.]. (προσηργ. ΑΡΑ ΠΗΓΗ 

ΤΕΝ.) 
17. και ειπεν] ὁ δε ειπεν Τ. ε. 

--- ευγε ΒΗ. Ίνα. Ογίᾳ. ΠΠ. 6815. ιοί]. 
906. | ᾖευ 5. ΔΗΙ.. τε]. Ἀγιν.Οσί.Ῥει. 
Πο]. (πας. ἀταεσὸ.) Εις, ΤΠεοΡΗ. 155. 

(σίᾷ, Μαϊς, καν. 91.) 5 πηίο πιθ]ος” α. 

“0” η. 
--- αγαθε] Ροδί δουλε 1. 69. Μ. οι. 

(Ατπι,) ΟΥίᾳ. Ιπί. Π. 1753. Εν. ΤΠεορΗ. 

(ὅοπαα, ΟΥτίᾳ. 11.) | αάά. και πιστε 

Εις. αἆ Βιερῃ. 

17. ὅτι] οτη. 69. 
- δεκα] 5αρτα Τ85. Λ. 
18. ηλθεν ὁ δευτερος λεγων] ὁ ἑτερος ελ- 

θων ειπεν Ὁ. 
--- κυριε Ροξί ἡ µνα σου Ῥβινίά.Τ.. | 

{απίο ς.. ΑΓ. 58. τε]. Τιαίί. Ὀνττιοτί, 

Ῥεί,δ.Ησ]. ΜεπιρΗ. άοἵἩ. «4001. {ιοί 

9060. (νἷά. νεστ, 16, 20.) | οι. Ατπη, 

--- µνα] µνας Ἡ. 1. 98. ΕΕΗΜΛ. 
--- εποιησεν] Ῥοδύ πεντε Ὦ. Ἀγττ.Οπί.δς 

Ῥει, | Οοπίτα, τε]. Βγτ.Ηε]. Ιιοίί. 906. 

19.και συ γινου επανω ΑΗΧΝ. τε]. ΟΥίᾳ. 

11, 6953, Ἐκ, ΤΠεοΡΙ. 155. {οίγ. 906. 

(ωκνννου επανω Ἡ. Ύγεινου Ἠαρεί Α.) 
και συ επανω γεινου Ὦ(Τ)). 1. (γενου 

1.) 1γεινου και συ επανω Ὦ. (Μεπιρῃ.) 

--- πεντε] δεκα Ὦ. 

90. ὁ ἕἑτερος ΒΙΒΙ.. 69. Ἀγν.Ηε].Ἑ Αππι, 
| Ἀοπι. ὁ ς». Δ. 98. τε]. 

--- κυριε] οτι. ΘΥ.ΟΥί. {Ποίί. 906. 
---µνα] µνας Ἡ. 1. ΕΡΗΜΑ., 

91. εφοβουµην γαρ Ναἱρ. {- Ἀγοτ.Οτί.Ῥί. 
δ.Ηο], | ὅτι εφοβηθην Ὦ. α.ῦ.οιει[].ῖ. 
1ο]. 906. 

-- ὅτι ανθρωπος αυστηρος ει Πιο. | 

ανθρ. γαρ ει αυστ. Ὦ. ε. 

-- ει] η Ἱ. 

13. ἀεαῖς οἷς οἳ. | 14. νε εατα 6ἵ, { 1. Ραϊεα 
Βάο]15. | εαρετ 6ι. | 19. τά 



ΧΙΧ. 28. 

: 
ἐπὶ ! τράπεζαν, Ἰ κἀγὼ ἐλθῶν σὺν τόκῳ ἂν 

- . 5 5/ υ 

καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Αρατε ἅπ 
υ ω Ν αν / ο) Ν / . α/ 

αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δὀτε τῷ τὰς ὃδεκα μνᾶς ἔχοντι. 
. λέγω 

Τη1ς. α. (0.) ο. Ἡ 
Βννν. 6. Ρ. Ἡ. ἐν σουδαρί Φᾠ 

Μεπιρ]. αὐστ εἰ α 

βοᾶι, ΑππιιΦΗ, ν ο 
έσπειρας. 

ο. 

ἔπραξα”; 

χοπρ. 8:19. σλ 55 
Μαϊδ.1811ο. β 
Μα. 14125. 
[ 

36. [ἀπ᾽ αὐτοῦ.] 
σλα 

27. ἐχθρ.µου ε 
ἐκείνους 

--- θέλοντας 
- Γαὐτοὺς] 
ΣΙΜαΙΕ,ο111-0.σλβ 
Μαν. 1111-1ο. β 
1ο. 19:12, 564. 

Ὄλεγει | 
- ΔΝ .ν 

κρινῶ σε, πονηρε δοῦλε. 
αὐστηρός η, αἴρων ὃ οὐκ έἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ ο οὐκ 

Ὁ καὶ διὰ τί οὐκ ἐδωκάς ἡ μου τὸ ἀργύριον” 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Ὅ ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος 
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ ὃ οὐκ 

Ἐκ τοῦ στὀµατός σου 
5/ [ον Ἐν 3/ 
Ίδεις ὅτι ἐγω ἄνθρωπος 

αὐτῷ. 
ι 

ον αν αίοὶ / αἳ τω / 5 / - 
καὶ ' εἶπαν αὐτῷ, Κυριε, έχει δεκα μνᾶς. 

[γὰρ] ὑμῖν, ὅτι Ἱ παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ 
τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 
"πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου “τούτους” τοὺς μὴ θελή- 

σαντάς µε βασιλεῦσαι, ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε, καὶ 
κατασφάξατε ̓  αὐτοὺς" ἔμπροσθέν µου. 

1ωο 98 γ Ν » Ν - » / 3/. 22 Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο έμπροσθεν, 

ιά ασ]ο: 3] μια ου ἵπα Γτο] απῖα 
ἨΟΠΊΟ αιιδίογίς 65, {οἱἱ5 αποά 
ΠΟΠ ροβη]ςί1, οἱ τησιῖς απο ποτ 
βοπηϊπαδα, ἳ Ὀιοῖί οἳ, Ὦο οἵθ 
{πο (ο Ἱπάῖσο, 8ογνο ΠΟΙΗΤΗ, 
Ῥοΐσρας απιοά οσο απδίογῖ5 Ἰο- 
ΠΟ 5ΗΠ1, {ο]]6ή5 απο ΠΟΠ Ῥρο- 

βπῖ, οἳ ΠΠδίΘ6Η5 απο ποπ 5οπη]- 
παν] 3 οἳ απαίο πον ἀθάϊκή 
Ῥοσυπίαπα ππεαη αἆ ΠΙΟΗΡΑΠΙ 2 

' αὐτὸ οί οσο γοπίοις ατα πδισής πιή- 
ᾳπο οχἰσίκεοια {μια  Ἡ νε 
αἀδίαπνας ἀῑκίί, Απῑογίο αἲ 
Ί]ο πιπαπι οἱ ἀαῑο 11 απῖ ἆο- 
σθιη πηπαξ Ἠαμοι. 3 ιν ἀῑπο- 
ταπῖ αἳ, Ὠοπηῖπο, Παθεί ἆασθπι 
πηηας, 3 090,3.) Ὠϊεο απίοπι 
νους απῖα οιαπ Παροπιϊ ἀαυῖ- 
έν, αΏ οο απἴοπα απί ποτ Ἠαβοί, 
οἱ ᾳιιοᾶ. Ἰαδεί απἰογοίαχ αὐ 60. 
π 031,5.) Ὑογαπα ἴπππση Ππϊπηϊ- 
608 Π16ΟΒ 11195, απὶ πο]αογα η! 
πιο Υ6σήαχο 81ροΥ 5ο, απ απείτο 
Ἠπο εὖ Ιπίογβοῖίο απίο της, 

38 693,5.) Ἡν Πὶς ἀῑοιῖδ Ῥχαο- 
οσάσυαί αβδοοπάσπς Ἠίετοδο- 

21. εσπειρας] αάά. και συναγεις ὅθεν ου 

διεσκορπισας 69. Ὁλ. (3ΏΗ1.) νά. 

Μαϊ, καν. 94. 

99.λεγει] Ταάἀ. δε 5. ΑΔ. 8ὺς. το]. | ὁ 

δε ειπεν Ὦ. οἱ ἀῑκιε ὀ.ο.ει/1.1. (αοἱ1. 
2501:). απο ἀῑκιε ῇ. | οπι. δε Ὦ.Λ1αἰ. 

ἨΤ.. 1. 69. ΕΥΑΜΡΥὈΛ. Ὑγις. α. 
Ἀγιτ.Οτί,Ρ6ί.δεΗο]. Μεπιρῃ, [| αἀά. ὁ 

κυριος αυτου 69. Ἀντ.οχέ. «Ένμ. (εί 
ἀῑκιί οἱ ἀοπιίπις {ιοίῇ) 

-- πον. δουλε] αὐά. απ ποπ Πάε]ϊς ο5 

ΒΥΤ.018, 

--- Ίδεις] αἀά. πιο Ἀνττ,οτί,δεὮςί, «91. 
--- εγω] οτι. 1. η. 

--- αιρων ας. 7. | αιρω ΡΕ. α.ὗ.οιοι[. 
ἓ, ΘΥΙΤ. ΟΕ, Ε5ί,δεΗ ο]. οί ἴο]]ο {ιούί. 

-- θεριζων Ὑπ]ς. 7. | θεριζω Ὦ. α.ὐιο.ε. 

ὔμ Ἁγτν Οτ,Ρεί,δεΗ 1. Γιοῦῇ. 

--- εσπειρα] αάά. και συναγων ὅθεν (ὁ 
69) ου διεσκορπισα (69). Ὁλ. «ΑΙ. 

(νά, Μαΐί, ακγ. 26.) 

98. και δια τι ιοί. 306. | δια τιουν Ὦ. 

ο. | οι. και 69. ἰ. ΆγττΟνί, δε Ῥ8έ. 
Μεπιρῃ. 

-- µου Ἀπία το αργυριον ΔΒΙ.. 958. | 
Σροβί 5. ΤΗ. τε]. Τατ. Γιο. 906. 

(πιά. Ες. ἵπ Ῥε. 1550.) 
-- επι] Τα44. την στ. Ἡ5. | οπι. ΑΒ. Μαι. 

ὮΗΒΙΙΔ. 1. 88. 69. ἘΕαάΗΜΡΌΥΓΑ. 
(718. ἴπ Ὦ8. 1550.) 

--- καγω ΒΥΕ. | Ίκαι εγω σ. ΑΗΙ,. 98. 
16]. (εγω Ῥο5ί ελθων 69.) 

--- συν τοκῳ αἲ ΒΠ. Υετ,] εκοµισαµην αν 

το εµον συν τοκῳ (. Ἀγτν.ΟΥί.(δς εί.) 

(Ει1.) γιὰ. Μαίΐ. καν. 27. 

98. αν αυτο επραξα ΕΠ. ]. | αν αυτο 

ανεπραΐξα Α. ΓΜεπιρῃ. Αππιι] | Ταν 

επραξα αυτο 5. ΤΠ. τε]. (Τμαί:.) Βψτ. 

Ἠσ]. οί. Γιο]. 906. 

94. και τοις παρεστωσιν ειπεν Ονίᾳ. ΠΠ. 

6523, 1οί. 906. | ειπεν δε τοις πα- 
ρεστ. Ὦ. (ε.) Ἀντ.ονι. «691. 

-- την µναν Ογίᾳ. ΠΠ. Ονίφ. Ππί. Π, 643. 

{ιοῦγ. 906. | οπι. Ρ. α.θ. 

--- ὅοτε ΟΥνίᾳ. Π. 
απενενκατε Τ. | ΡΙΑεΠΗ. οσο, νι 

--- τας δεκα µνας] Ῥοδί εχοντι 1. 69. 

Ἀντγ.Ογί.δερει, δι. | Οοπίτα, Θγν.Ης]. 

Ονίᾳ. 11. Ογἰᾳ. Ιπί. Π. {πούγ. 

95. οπη. νου. ὮΤ. 69. 0.ε.”. ντ. Οπί. «Γμοῦί. 

906. (νι. Μαϊδ. καν. 28, 29.) 

--- ειπαν Β1ι. | Τειπον 5. ΑΠ. τε]. 

--- κυριε] οπι. 3 1ὲ/. ἡαἰ. 

26. αὖ Ιπῖτ,] εἰ αἲι 5 {, Ἀγτν.Εεί.δς Ης]. 

ηις.ΜΑ. {Π. 

-- γαρ ΑΡΗ. τα]. Ῥγττ.οτέδΗσ]. οί. 

Γοπι, ὮΙ, 1. α. Ἄγν. Εκ. Μοπαρῃ. 1. 
Γ απίοπ πας. ύ.σ.ει Γι]... Πιο. 900. 

--- ὅτι] οτι. Τ,. 1. α.ο,[).ἱ. Πιοί/. 

--- δοθησεται ΟΥγίᾳ. πι. ΠΠ. 443. ιοί. | 

προστιθεται Ὦ. | αἀά. και περισσευ- 

θησεται 69. Ὑπ]σ.Οἰ. Βντ.οτι, «40. 

(νά, Μαΐΐ. καν. 29.) 

--- εχει] δοκει εχειν 69. Ῥγιν.Οσί,δΗς]." 

--- απ’ αυτου ΑΡΗ. 55. τε]. νν. (νἱᾶ. 

Μαίδ. κχγ. 99.) | οτη. ΒΙ.. Γιο]. 906. 

ΧΧ 

97. τουτους ΒΙΙΚΜ. Μεπιρῃ. | Ίεκεινους 

σς. Α(Τ)Η. τε. Τα. Βντν.ΟΕ.8ΡΕ0. 

ἆ0, Οτίᾳ. Πἱ. 6845. Ες. ῖπ Ίωπο. 900. 

Γιο 906. (απίο τους εχθρους Ἠ.) | 

οτη. Θγτ.Ησ]. 
--- θελήησαντας ΑΡΒΙ. τε]. Ογίᾳ. ΠΠ. ἔις. 

ἵπ Ταιο. ιού. (-ντες 17.) | θελον- 

τας ὉΠ. 1. 69. 

--- βασιλευσαι Ἐις. ἵπ Τπιο. | βασιλενειν 

Ῥ. 
--- αυτους Ές. ἵπ Ίπιο. | αυτων 69. 

--- αγαγετε Ἠις. ἵπ Τμιο. | αγαγατε ὮὉ. 
(οπι. ὧδε αεᾳ. ντ. Εδί. «01.) 

--- κατασφαξατε Ἐνδ. ἵπ πο. | κατα- 

σφαξετε 69. ΜΡ. 

--- αυτους ΒΗΙ,. 88. Ἐ. Όγιν.ΟΥΜ.ΡΕ{.δς 

Ἠοι].Ἡ Μεπιρῃ. 311. | οπ. 5. ΑΡ. 
χε]. Τμ. οί. υπ, Ες. πι μις, 

ιοί]. 906. 
--- αᾱ Βπ.] αάᾷ. και τον ἄχρειον δουλον 

εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον, εκει 
εσται ὁ κλαυθµος και ὁ βρυγμος των 

οδοντων Ὦ. (νῖᾶ. Μαιι. καν. 50.) 
98. επορευετο ΟΥίᾳ. 1. Τ973. | πορευετω 

69. [28 Απ. 99 Ιπίε αρίεταπέ Ἰπάς. 

Ἐε ουπι αξοσπᾶετεῦ Ἠϊεγοβο]γππσπα εἴ 

Ρογγεπίτοί αἆ Βοΐ]ι Ῥ]ασο. Ἀγτ.ονί. 

--- εµπροσθεν Ὑπὶς. {. Ονίᾳ. ΠΠ, |. οπι. 

Ὦ. α.σιει[]..]. 

91. οπι. τθ ἅπι. | ααδίοτας πι. Οἱ. | 33. Ώοπιο 
απδέοχιις Οἱ. | 35. 0 6µο 6ἱ. | Πίατα 6ἱ. | 20. ἀπ - 
Ῥΐθαχ εξ αὈιαπάαβίς Ον 

θὸσ 



ΑΕΒ[ΟΙ28. 
1Δ. 

1. 98. 69. 
ο ο πα 

99. πθαμία 

, 
ΞΗ 

[αὐτοῦ] 

90, Γκαὶ] λυσ. ος 

σλγ 
ϐ 

Ν - 

τον πῶλον, | 

λύετε τὸν πώλον; 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

/ ᾿ ε Ἶό 

ἀναβαίνων εἰ, Ἱεροσόλυμα. 
. Ν Ν / Ν Ν “/ Ν 

σεν εἰς Ῥηθφαγη καὶ Ῥηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ 
/ ι / ο ή / ω α 

να Ἠλαιών, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητών 
ε / Ν / 

Ὑπάγετε εἰς την κατεναντι 
κώμη», ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδε- 
μα. ἐφ᾽ ὂν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν' 

” λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 
” ω κ / Ἄ ο 3 - Τ ιό « ΄ 

ρα Δια τί λυύετε; οὕτως ἐρεῖτε', Ότι ὃ κύριος 
99 5 / λ 
Ὅ" ᾽Απελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλ- 

/ Θ ν 5 ο ης 98 / Ν ... 
µένοι εὗρον ο. εἶπεν αὐτοῖς' λυόντων δὲ αὐτῶν 

ας λέγων», 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

9Ι 

εἶπαν' οἱ ο. αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί 

ὁ κύριος 

5 Καὶ ἠγαγον αὐτὸν πρὸς, τὸν Ῥοῦ, 
᾿Ἰησοῦν' καὶ ᾿ἐπιρίψαντεν" Σ αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν 

πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν Ἰ]ησοῦν. 

94: 
Ὅτι ή 

4 

ο. δὲ { εἶπαν", 

9 Ας ε 3/ 
και εγενετο ὦς Ίγγι- 

καὶ ἐάν τις ὑμᾶς 

6 / λ 
πορευοµένου δε 

ΧΙΧ. 29. 

Ίγπια. ᾗ Ἡς {ποίιπα οδί οτι 
αρρτορίπηαιιαδδοί αἆ Ῥοίιρμαρο 
οἱ Ῥείμαπία αἆ πποπίοτα απί 
γοσαίαγ οἰϊγειῖ, πα]ς]ς ἆπος 4ἱδ- 
οἵρα]ος επος 50 4ἴσοῃς, Τίο ἴπ 
οαβίο]]απΙ ᾳποά οοπίγα οδί, Ίπ 
αποᾶᾷ  Ἰπίτοεαπίες Ἰπγεπ]είϊ5 
Ῥ]]απα αδίπας αἱραίατη, ο] 
ΏΘΙΠΟ ΠΠΙ(ΑΠΗ Ποπ ΠΠ 5οζ1ς 
φο]ν]ζο Π]απα ε{ αἀἀπσῖίο. 51 Τε 
ϐἱ απἴδ γο Ιπίογτορανονίέ, 
Ωπατο ςο]ν]ής2 5ο ἀῑσοιῖς οἳ, 
ΘΩμῖα 4οππίπς ορεγα, οἶτις ἀοβῖ- 
ἀοναι. 55 005,5. Αρίετιιπέ απι- 
σπα απ πα]θεί ογαη{, οὐ 1Πν6Π6- 
παπί ἶοιί ἀῑκιι 115 5ἰαπίοπι 
Ῥα]]ππα, 35 βο]γεπίριας απίοπι 
1115 ρα] ἀῑκοταπί ἀοπιπί 
οἵις αἲ 1]ο5, Οι1ά 5ο]ν]ῖς ρι]- 
Ίαν. 53 ΛΑ. ΠΠ ἀῑκοταπί, Οία, 
ἀοπΙπ5 6ἱΠ1. πθορδβαγΙΠτη Ἰα- 

35 Επ ἀπκογιπέ Ἠ]απι αἆ 
Ίοβαπη, οἱ Ιποίαπίος νοβϊπιθηϊα, 
επα 8πρτα Ῥα]]απα ἱπροβαογαπί 
Ίεδαπῃ. ὃν Εππίο απίοτη 1ο 

38. αναβαινων] αάᾶ. δε Ὦ. 6. | Οοπίπα, 
ονίᾳ. ΠΠ. 

--- Ἱεροσολυμα ΟΥ. Π, | Ἱερουσαλημ 
Ὢ. ο. Μοπιρι. 

99. Ῥηθόαγη ΑΡΗΤ. νο. Μεπιρῃ. ΟΥίᾳ. 

1, Τ485. Ίν. 1855. Βηθφαγην 1. | Ῥηθ- 

σφαγη Βῦ. οἵμ, Ῥηβσφαγην Ἡ. Βηθ- 

σφαγει 69. 

-- Ῥηθανιαν ΛΗ. τε]. | -ια Β. Μαι». 

πι 6. |α4ᾷ. οἱ Ῥρεγγοπίτείι Ἀγτ.Ονί, 
--- προς] εις Ὁ. 

--- το καλουμενον Ο214. ἵγ. | οπι. 69. ΙΚ. ε. 
| Ῥορέ των ελαιων Τ). (οπι. το). 

--- ελαιων] οτι, 181. ἸῬιασπι, των Ὦ. 
69. Ἱ. / 6οπίσα, Ονίᾳ. ἵν. 

-- απεστειλεν ΟΥίᾳ.ῖν. | ὑπεστ. 58. 

-- αυτου ΑΤΗ. τε]. Υνγ. | οπι. ΒΙ,, ο.1. 
Ογίᾳ. ἵν. 

50.λεγων ΒΡΤ, 69. 

Τειπων ασ. ΑΛΑ. τε]. 

--- κατεναντι ΟΥγἱᾳ. ἵν. | απεναντι 69. 

-- εν ἡὶ Ἀγιτ.Ης].δςῬΜΙ.ΜΒΡ, ΟΥίᾳ. ἵν. | 

και Ὦ. γιν Ον. δεΕΕ( πηρν. [ (εἰ εν ᾗὶ 
Δ.) 

--- εισπορευοµενοι ΟΥἱᾳ. ἵν. | πορευομ. Ἱκ. 

|αάἀ, οσσο Ἀγτγ.ΟΡέ,δεΡ 58. 

--- εὕρησητε 69 567. 

--- δεδεµενον] οπι. Ὦ. | Οοπία, Ουρ. ἵν. 

1824.1925, νῖᾶ. ΟΡ. Π1.7449. (ο Μαν. 
οἱ Τμας.) 

--- εῴ’ ὃν ΟΥίρ. ἵν. δἱς. (1.) | εφ’ ᾧ Τ. 
--- ουδεις] Ροβί ανθρωπων 69. | Οοπίτα, 

ΟΥίᾳ. ἵν. θἱς. (110) 

-- πωποτε Υιὴρ. ΟΡίῃ. ἵν. 1853, | οπη, 

ὮΗ(ποπ α). α.ο.αι/.[]..ί. Ἀγτιοχί, 3001. 

γἱά. ΟΡίᾳ. Π1. 7445, ο Μαν. οἱ Τ16, | Ῥορέ 

998 

Ογίᾳ. Ίν. 182), | 

ανθρωπων Μ. Αππι. | 8Ρ6Υ 4πΠαπι Ί1ο- 
ΠΙΟ ΠΟΠ ἸπεοαΙέ Θγγ.ΟΓί. (οπι. ανθρ. 

α.σ,[]-ὲ. ΘΥτ.Ρ5{.) 

90. εκαθισεν ΟΥἱΦ. 1γ. (1) -θησεν ΕΚΤ. 
Γκεκαθικεν 1. 

--- και λυσαντες ὮΒΡΙ,. Μεπιρ]μ.ΜΕ. | 
Ἀοπι, και 5. ΑΗ. τα]. Τα, Βγοτ,ονέ, 
ἘΕ{.δς Ης]. οι, ΟΡίᾳ. ἵν. 

-- αυτον ΟΥΡίῃ. ἵν. | οπη. ὮΤ,. | Ῥοδέ αγα- 
γετε ΑΙ. ο. γιτ.ΟΤΕ.ΡΒΕ.δς Ηο]. (δἱς 

Μαπιρῃ. 041.) | (λυσαντες αγα]τον α- 
Ύαγετε εἰς.) 

--- αγαγετε ΟΥγίᾳ.ῖΥ. | -γατε Ὁ. 
μοι α. 

9]. εαν Ογἱᾳ. ΠΠ. Τ400, Ἱγ. 1850, | αν Ὦ. 
-- δια τιλυετε Υμ]ς. α.[.ι. τε]. ΟΡίᾳ. Π]. 

740). Τν. | οπι. Ὦ. ο.ε,[).Ι. 
--- οὕτως] οπι. α.οιβ. Ἀντ.οτί. 

--- ερειτε] ] αἀά. αυτῳ 5. ΔΑ. τε]. Ψα]ς. 

αι. Ἄγνχι Οτι, Τ5ι, ὃς Ἠ ο]. (εἱο.) 6ο, 

Αγ, ΟΡίᾳ. πι. ΠΠ. 9765, | οπι. ΏΡΗΙ, 
Ῥ. ο.ε,(]..Ι.. Μοπιρι. «0. Ογίᾳ. Π1, 
7878, Τ400. Ἱν. 

99, 95, 94, οπι. αἈ. 

33. απελθοντες δε ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 7443. Ἱν. 1895, 

[και απελθ. Ὁ. ο, Βυτν, Οτι, δε Ῥεί. 

[|αἆᾶ. 

πι. 

--- οἱ απεστ.....οἱ δε γεν. 94.] οτι. Ὦ. 

(πιά, 6). |οἱ απεστ.] οιη. ε. Ἀγτ.Οτέ, | 

οἱ µαθηται ΟΡᾳ. ἵν. (Οοπίκα, ΟΡΙᾳ. ΠΠ.) 
---- εὗρον] -ρων Η3. 

--- καθ. ειπ. αυτ.] “εἰο” ἰαπίππι ϱ. Ὦγν. 
Ου, 

--- αυτοις] αάἀ. τον πωλον Ὁ. | ἑστωτα 
ΤΟΝ πωλον Ονίᾳ. 1, 7453... (οπι. σᾷᾷ. 

αιΙάαπι.). εἰαπίοπα Ῥα]]απα γρ. ο. 

Διπι, 1. 

Ἠσ]. αδίπαπα δίαπίσοτη ᾱ. 
{βίο αάά. τε]. ΟΡ1ᾳ. ἵν. 

38. νου, “ο οππι ἱπειοραγογῖπέ οοβ” 

ἰαπίαπα ΘΥτ.Οχί, 
--- ειπαν Β]ι 88. ΟΥνίᾳ. ϊν. 18551955. | 

Τειπον σ. ΑΒ. τε]. (ειπαν....οἱ δε 

γευ. 54. ΟΠΙ. 6.) 

-- αυτου Ο)ἱᾳ. ἵν. 1895. | οπι. Τ.. 

84. ειπαν Ὦ1,. Ονίᾳ. 1γ. 1895. | Τειπον ς. 
ΑΠ. τα]. | απεκριθησαν Ὦ. Θγν.Οχί. 

--- ὅτι ΑΒΡΙ, 69. ΚΜ. γαρ. αι. 
Θγτγ.ΟΥΙ.ΡΗΙ.δε Ηε]. Μεπιρῃ. Ο7ίᾳ. 1ν. 

1825, 19906. | Ἀοπι. 5. Ἠδ. τε]. σ-ε.ῖ. 

ἄοΐμ. Αππι, 491. 

-- εχει] εχη 1.. 

85. ηγαγον....Ἰήσουν και Οτίᾳ. 1γ. 18595. 
[οπι. ΕΥ. | αγαγοντες τον πωλον Ὦ. 
(6) Ιηγαγον] πάά. τον πωλον Ἀγ). 

ου, 

--- επιριψαντες ΔΕΒΧΠΙ.Μαἰ.ἩΤΔΕΗ. 

γι]σ. α. | Τεπιρριψαντες 5. Β”. τε]. 

Ο2ἱᾳ. ἵν. | επεριψαν Ὦ. (1.) ο-ει[ι[]-ι. 

2811. (επερρ. 1.) 
--- αυτων Β()ΤΙΔ. 1. Ογίᾳ. ἵν. (Ροδί 

ἵματια Ὀ.) | Ἱεαυτων ο. ΛΙΝ. τε]. (ροδέ 

τα Λ.) 

- τα] οτι. Ῥαρ.[ε/. 

--- επι τον πωλον ΑΡΗ. το]. πρ. αι/-ῖ. 

Θγιγ,Ρ5{.Δ.Ηο], «1. Ονίᾳ. ἵν. |. επ 
αυτον Ὦ. ο.αι[]. Ἀνν.Οσέ. (Αυπῃ.) 

--- επεβ.] Ῥνασπι. και Ὦ. 1. ο-ε]:[-ῖ. 

Ῥγνν.ΟΥί.δ.ΡΕΙ. ή, | Οοπία, Ο)ίᾳ. ἵν. 

--- επεβιβασαν] επεβισαν Ὦ3ΗΠ]. 

Ῥα]]απα βαπέοτη ο... Ἀγτ. 
βἰππίοπη ο.ἳ.[. 

98. Ἰοχοβο]γππαια 61. | 39. Ῥοίμαπίατα 6. | 
91. ορθταπα Οἳ. 



ΧΙΧ. 49. 
Ῥα]ρ.α. ο. 

Βνττ. 0. Ρ.Η. 
Μορ, σλδ ὃ 

οι. Ασπι, 01. α 

τε 
87. ἤρξατο 

88. εἰρ. ἐν οὐρ. σλε 
ε 

40. κεκράξονται 

ο. ος Ἡρ 
45, [καί γε] ἓν τῇ 

ἡμ. ταυτ. καὶ ες / 
σὺ ημέρα 

δα 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἶ ἑαυτῶν” ἐν τῇ ὁδφ.Ἱ 
π ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ήδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ 
ὅρους τῶν ᾿Ελαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν 

μαθητῶν͵ χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλη 

περὶ, ἑπάντων” ὧν εἶδον δυνάµεων 
γηµένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου" 
: ἐν οὐρανῷ εἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ισισαν 
Τινεν τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου | 
αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 

Ὁ καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ταὐτοῖς ], Λέγω ὑμῖν [ ὅτι] 

ἐὰν οὗτοι, : σιωπήσουσιν», οἱ λίθοι ! κράξουσιν.’ 
Ἰ Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰ ἰδὼν τὴν πόὀλιν ἔκλαυσεν 

ἐπ᾽ μι ες λέγων ὅτι Εὶ ἔγνως καὶ σὺ 
᾿ ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην, Γσου ]- 

ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν ὁ σου" 

"λέγοντεο Ἐύλο- 

εἶπαν' πρὸς 

νῦν δὲ 

ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι 

καΏρίουποβαπί γορπιοπία επα 
Ίπ ία. ὃτ ο) 1.) ές οπι αΡ- 
Ῥτορίπαπατος Ίαπι αά ἆοβοθῃ- 
δα πποπῖς ο]γοίῖ, σοοροχαηί 
ΟΠΊΠ6Ρ. {πγρας ἀἰδοίρα]ογαπα 
ραπάσπίος Ἰαπάστο ἆσιπι γοςο 
ππασπα. 51ρος οπιπίρηςδ απαβ 
γἰάσταπί νιτιαάρας, δὲ ἀῑσσηίος, 
Ῥοποφίοίις αἱ γοπίς τος Ιπ 
ΠοπΙἶπο ἀοπαϊπί: ραςκ Ιπ οπε]ο 
εἳ ρ]ογία ἵπ οχοο]εῖς. Ὦ ὀὔ5ν 
5.) Ὦε αΙάαπη Ῥματίδαθογατη ἆθ 
ἑατβῖς ἀῑκοτππί αά πα, Μα- 
ορίου, ἵπογερα, 4ἱδοΙρα]οΒ 6108. 
1 Ομἵδας 1ρ5ο αἰΐ, Πορ νορῖς, 
απῖα. ϱἳ ἱ (ποιοχηΐ, Ιαρίάες 
οἸαπιαριπί, 

“9 καί 

31 635, 10.) Ἐ)ρ πέ αρρτορίπαπα- 
γῖέ, νίάοπς οἰνιαίοια Πουῖς Βιι- 

ἐν τῇ Ρος Ί]απα, ἀἴσοπς “5 απία 
εορπογίςεθς εἰ ΐπι, οὐ απ]ά επι ἴπ. 
Ἠπο ἀἱο ἴπα, ἆ1αο αἆ Ῥασεπι 
αΡί:. παπο απἴοπι αὐδοοπάῖία 
βαπί αὖ οοσ]15 Μαῖς: 15 απία νθ- 

96, πορευοµενου ΟΥίᾳ. ἵν. 1855. | -νοι Ἡ. 
-- ἑαυτων ΔΡΒ.Μαϊ. Ρ1ῖψ.ἵῃ οο]]. Ἡ. 1. 

Τ. | αυτων 5. 1, τε]. Ογίᾳ. ϊν. | 
844. απἰο ουπι ΘΥΥ.Ης].Ἠ 

-- εν τῃ ὑδφ ΟΥίᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ. 
97. εγγιζοντος δε αυτου Ονίᾳ. 1ν. 1855. Ἱ 

εγγιζοντων δε αυτων Ὦ. Ἀγν.Ονι. 31, 

(εγγιζοντος] -τι Β3.) 
-- ηδη ΔΒΗΙ, ται. (Τμ) Ἀγν.ΗςΙ. 

Ογίᾳ. ἵν. |. οπι. ΏΜΠ. α.ε. Ἁγιν.Ονί.δε 
ῶ5, 11, 

-- τῇ καταβασει Ο)ἱΦ.ἵν. | την καταβα- 

σιν 1). 

--- πρξαντο ΑΒ. τε]. Ἀγττ.ΟνΕ.ΡΕί,δεΗς]. 

| ηρξατο ΤΗΙ. 69. Ὁν ΤΙ α.α. Αππη, 
Ολίᾳ. ἵν. 1824, 

-- ἅπαν Ο)Ρίᾳ.ἵν. | παν Ὦ. | (των µα- 

θηήτων ] οπι. α.ο.ἳ, Ἀγτ.Οτί. | ἀεδεσπάσῃ- 
εαπι πι οἱ. ἀῑδοεπίππα {4.) 

-- Φφωνῃ µεγαλῃ Ογίᾳ. ἵν. | οσα. Ὦ. {. 
--- περι αἆ Βη. Υογ.] οτη. ο,[). 

--- παντων Ὦ]). | Ίπασων σ. ΔΗΤ, τε]. 

Ογίᾳ. ἵν. 

--- ὧν] οτι. 69. Τ. 

ὤ- δυναμεων Οτίρ. ϊν. | γεινοµενων Ὦ. 
Γρταοπι. 1. 69. Ατπι, | οτι. Βγτ.ονέ, 

98. ὁ ερχοµενος] οπι. Ἡ. οι. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1823, 

| ὁ ερ απύι 69. 
-- βασιλευς ΑΡΗ. τα]. Ὑαῖς. ο. 

Ο1ᾳ. ἵν. ΓεἰΠ,(αρ. ΤΕ.) | οπι. (νἱά. ρο»ἱ.) 

Ὦλ(αάά».) α.σιβ, «3Η. [Ῥτασπι. 

ὁ Β. Ἁγιν.Οχί,δΡεί, (ὃς Ης].) | Οοπίτα, 
ΑΕΙ. τε]. 

-- κυριου] πάά. ευλογημενος ὁ βασιλευς 

Ῥ. α.σ,[)α, «3911. (οπι. εν ονοµ. κυρ. ϱ.) 

| Οοπίνα, Ὑπ]ρ. /:οἳ. Ογίᾳ.ἵν. | αᾶᾶ. 

Ῥοποδίσέας εἷέ τος Τ5γαθ]ῖς. Ἀγγ.Ης].Ἠ 

οὐ ἵπ ππατο.. ποι ἵπ οπηπίρας εκοπηρ]α- 

τρις Πηγεπίθασ,” 

88. ειρήνη Ρο5ί εν ουρανῳ Β1.. ΟΥίᾳ. ἵν. | 

ζαπίο εν ουρ. 5. ΑΡΗ. 58. τε]. Υν. | 

(εν ουρανοις ΑΛ.) 

-- εν ὑψ.] οτα. α. 
89. και τινες Ονίᾳ. ϊν. 1823. | τινες δε Ὦ. 

ο. 
--- απο του οχλου] απίο διδασκαλε 69. 

Βγτ.Ον6, 
--- ειπαν ΑΒΗΤ,. ΟΡίᾳ.ῖν. | Τειπον 5. 

Ἠ. τε]. 
--- προς αυτον ΟΥ. ἵν. | αυτῳ 69. ε. 

--- τοις µαθ. σου] Π]ος α.ο,[-. Βντ.ονί. | 
Οοπίσα, Ψαἱς. (ε.)/ οἱ. Ιαἀᾶ. πο οἷα- 

πιοπί ΒΥΥ.ΟΣ6. 

40. και αποκριθεις ειπεν ο-(/:) Ἐγτ.Πς]. 

Ουρ. ἵν. 1854. | αποκρ. δε λεγει Ὁ. | 

ἀἰκίε Όγιν.ΟΥΙ.δεΡοί. απίρας Ίρεο αἲῖ 

Ὑμπ]σ. απὶ ἀῑκίς οἷς α. απίρας Ίρ8ο 

ἀῑκίς ο. αρα» αἲί ὁ, 
--- αυτοι ΑΡΗ. τε]. | οπι. Ώ1,. Μεπιρῃ. 

Αιπί, Ογίᾳ. ἵν. |αάά. αµην α. Θντ.ΟυΕ. 

--- ὅτι ΑΒ ΓΗ. 955. τε]. Ὑπὶς. /- | οπι. 

ῬκΠ]. Μαι. 69. α.ο.ει[)ἱ. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1821. 

| και]. | α.ᾷ. και ΑΤΠΙ. 

--- σιωπήσουσιν ΔΒ.ΒΙ]η.Βολ.ΒΤΙΔ. ε. | 
Ἡσιωπήσωσιν σ. Ῥ, Μαἰ.Ε.. τε]. Ονίφ. 

11, 745... Ίν. 1894. 1984, |. σειγησουσιν 

Ῥ. 
--- κραξουσιν Ἐ1. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1881.ες. | 

Ἰκεκραξονται 5. ΑΧ. τε]. ΟΥἱρ. Πϊ. ἵν. 

1894, 1984, σσ. | κραξονται Ὁ. Δππη. | 

κεκραξωνται 69. Μ. 

41. ΊγΥιζεν 69 96). 

41. εκλαυσεν ΟΥνίᾳ. 1. 9911. Τ995, Τ50ᾶ. 
ἵν. 1805, 1824, 1925. Ες. ΤΠΕΟΡΗ. 129. 

Γεκλαιεν 693101. 
-- αυτην ΑΒΡΗΓΙΔ. 1. 69. ΠΠ. 1γεπ. 

ἄγ.ϱ». Ονίᾳ. ἵν. 1805. εζ. 18331. 1995. | 
Ἔαυτῃ ϱ. Ἑ. τα. ΟΥ. Πὶ. Τ50ὰ. 1. 
1805, σοᾶ. ἜἘ ιδ. ΤΠΟΟΡΗ. 

49. και συ Ῥοδί εγνως ΑΡΗ. τα]. Ίγεα. 

ἄγ. 9». Ονίς. Ππί. ΠΠ. 9710. Ες. ἵη 

5. 7008, Ες. ΤΠεορΗ. 199. (και γεσυ 
Πΐςο ιδ. Η.Τ. Πῖ, τ (99). ἴπ 15. 4705.) 

| Ροδέ ταυτῃ Β1.. (811.) ΟΡ{ᾳ. ἵν. 1805. 
[οπι. Ἀγιτ.ΟΓί.δεῬ5έ, | οπι. και ᾱ.ειῖ. 

Άγπι, Ονίσ. Π. 9911. 
-- εν τῃ ἡμερᾳ] οτι. Ογίᾳ. 1. Εις. π Ες. 

Ίπ Ῥ». (σηµερον Ίγεπ. 4». 95.) | ΤβίαεΠΙ. 

και γε 5. ΑΗ. τε. ας. α-(ο.)ὲ. 

Θγτγ.Ον.ΡΕ{,δΕΗεΙ. Αππη. Εμ. ΤΠεορΗ. 
Γ οι. ΒΡΙ, Έως. Η.Β. εἰ. Μεπιρ. 

οίµ. «1. 1γεπ. 99. Ογίρ. ἵν. 1805. 

Ονίρ. Ππῖ. ΠΠ. δἱ9, | Ταἀ. σου 5. Ἐ. 

γε]. Υι]σ. α.ο. Θγιτ.Ρί.δΡΗε]. ἀοίΠ. | 

οπι. ΔΒΙΤ,, 1. ει. Ὀντ.ονί. Μοπιρῃ. 

Άππι, Δι. Ίγεπ. Οἱ. ἵν. Ονίᾳ. Ππί. 

Π1, δί. Ένς. Π.Ε. ΤΠΕΟΡΙΙ. 

-- ειρηνην σου Α(Τ))Η. τε]. ᾱ- ΒγΙΣ.ΟΣ6, 

Ῥει,άεΗε]. Μοιπρα. ομ. Απ. 48ἱ1. 

ονίᾳ. Π. Έα. Π.Ε. ἵπ Ὦς. ΜΕΡΙ. | 

ΟΠ1. σου 1. Ίγεπ. Ονἰᾳ.ἵν. | σοι Ὦ. 

69. Υπ]σ. ο... Ες. ἵπ Ἐ5. Οἱ. Ππῖ. 

Π], δΐ8.. νυν δε] οπι. α.θ.ῖ. ΙγΕΠ. 

---. νυν δε εκρ. απο οφθ. σου] ο. Αιέ 

υἱα, (ας .Ι.) 

-- δε]δ Α 

3Τ. ἔαχναρ ἀοβοσμάθηΒίατα πα 

9ο9 



ΑΒΟΤΡΙΟΙΕ. 
1.Δ. 

1. 83, 69, 
ΒΕΗΚΜΘΌΝΓΑ. μι 

σλζ 

Σ]λΤαξέ,οι:15,19.α 
Ματ. 11: 12-17. 

"ς, ρ6:7. λοῦντας | ἰ, 
46. ὅτι ὁ οἵκ. μ. οἷκ. 

πρ. ἐστίν' 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
9» Α / Ν - ε- / / / ιν 

ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακαά σοι καὶ 
΄ Ν / / [ 

περικυκλώσουσίν σε, καὶ συνέξουσίν σε -πάντοθεν, 
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε α τὰ ο σου ἐν σού καὶ 

Ἀ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον } 
Ν Ν 

σλη οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 
ἐπὶ λίθον” 

3 . ε 3, ” / Ν 

εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πω- 
άί λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, 

Γἔσται ὁ ενός µου οἶχος προσευχής” 
” σπήλαιον ληστῶν. 

ε Ν Δ ο 3 / 3 ν ὃ / 
ο ο γαρ απας ἐξεκρέματο αυτου ακουων. 

Ρ1οΥ. 7:11. σλθ ἐποιήσατε 
α 

δᾳ τοῦ ὃ λαοῦ, 

ω 

ΧΧ. Ἐθ' σμ 
ε]Μαι:.ο1 :93-07.β 
ΙΜαν. 11 :97-99. 

. Α ” ηλ 

124 Ἰ ο Καὶ ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡμερῶν ἵ διδά- 
- .Ν Ν - . 

σκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζο- 

ἐν σοί”, ἀνθ' ὧν 

αἱ / ΣΚΗΙ 
ς - λ ΑΝ 

ὑμεῖς δὲ αὐτον 
η Καὶ ἦν διδάσκων 

τὸ καθ ἡ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ ̓ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
προς ἐζήτουν πι ἀπολέσαι καὶ οἱ πρώτοι 

ὗ καὶ οὐχ ἵ ηὕρισκον' τὸ τί ποιῄσωσιν" 

48.επι σε] απίο οἱ εχθροι Ὁ. | Οοπίτα, 
Ορίᾳ. Ἱν. 1808 Εις. Π.Ε. ΠΠ, 7 (99). 

Τ]ιοορῃ. 199. Ογίᾳ. Ιπέ. ΠΠ. 975. | οπη, 

Ἁνγτ.οτί [ 1π πο(πα Ίοσςο Έις. ἵπ Ὦ. 

4708, 

-- περιβαλουσιν ΑΒΟἨ. τε]. Ες. Π.Ε. 

ε{. ὃὲ εοᾶᾱ. ἴπ Ί5. (και περιβαλ..... 

Χαρ. σοι οπι. ΟΤΙ. ἵν. 1805.) | βαλου- 

σιν Ὦ. | επιβαλουσιν . | παρεµβα- 

λουσιν» 031, 98. Έως. Η.Β.(οοᾶ,) | 
οἵη. ας, ΤΠοοΡρΗ. (Ἠαῦεί και περικυ- 

κλωσουσι σε οἱ εχθροι σου και συνεξ.) 

- σοι Οτίᾳ. Ππι. 1. Έως. Π.Β. |. οπι. Ὁ. 

α.θι[]. Ειδ. ἵπ Ὦξ. (οπ1. χαρ.σοι Ἀντ.Οτ{.) 

--- περικυκλωσουσιν ΟΥί.ῖν. Εις. Η.Β. 

Ὦ. | κυκλωσουσι Ελ. 

(και περικυκλ. σε οἵπ. ὮΥΙΣ.ΟΥ6. 

{ περικυκλωσιν 

1π Ἐς, 

δεΡεἰ.) 

-- σε (Ροδί περικυκλ.) Ἔας. Ἡ.Β. ἵπ Ὦς. 

| οτη. Τ. Ογίᾳ. ἵν. 

---- συνεξουσιν Ογίφ.ῖν. Έτ. Π.Ε. ΤΠεορΙ. 
Γσυναξουσι Ἰκ. | συναξωσι 69. | οπι. ς.ε.ῖ. 

--- παντοθεν ΟΥίᾳ. ἵν. Εις. Η.Β. ΤΠεορΙ. 

| παντες Τ. 

44, σε] σοι 69 60Υ7. 

--- εν σοι 15.] οπη. Ὦ. ΟΡ1ᾳ. 1. 1855. Εις, 
Ἠ.Ε. π1,7 (99) αέ ν]ά. 

-- επι λιθον Ὦ. ΡΙΙψ.(1ῃ σο]].) ηαἱ.ΓΗ1.. 

1. 98. ΛΑδίο. (-ων Τ.) ΟΥίᾳ. 1ν. 1813. | 

ζεπιλιθῳ σ. ΑΟΛ3. τε]. 

--- εν σοι 25. απ{ο ανθ᾽ ων Ὦ. η]αί, Εε](Τ)) 

Τ,. 1. α.(ο.)(ο.)( 0. (1). Μοπιρῃ. (Ανπι.) 

2811. Ονίᾳ. ἵν. (1η ἰοία (στα ο.) | απίο 
επιλιθον Ῥ. ΡΙ]ψ. | Ταπίο λιθον επιλ. 

ς. ΛΟΠ. 58. τε]. πας. {. Βνιτοτί. 

940 

Ῥει. ὃς Πο]. (οΐἩ, (εν ὁλῃ σοι Ὦ. ο(ει) 

η, Αππιι) 

44. τον καιρον της ΟΥί0. Ἱγ. | οπι.τον Ο. 
Γεις καιρον Τ. 

40. και εισελθων 

ελθων δε Ὦ. ο. 

Ἠσ], 

-- εκβαλειν Δ. 

--- πωλουντας] ΡΥασΠΙ. περιστερας Αππι. 

Ι{1αάά. εν αυτῳ σ. ΑΡΗ. τε]. (Τα{1.) 

Άγ. Οτί. Ῥεέ, ὃς Ἠσ]. οἴἩ. (ἴπ ἆοπιο 

εαποιαγ1 Ῥοδί και αγορ. 311.) | οτι. Ὦ 

Ο1.. 1. 69. οἱ. Νοπιρα, Αν, Οτίᾳ. ἵν. 
1813.19250, | 54. Ροείοα και αγοραζον- 

τας 5. Α(Ο)ΡΗ. τα]. (και τους αγορ. 

Ο:) Τναἱ. Ἁνντ (ΟΥ )ΡΕΕ. δ.σ]. το]. (νῖά. 

Μα, πχῖ.15. Ματ. κ. 15.) | οπι. Β,, 

1. Μεπιρμ. Ογίᾳ. 1γ. 1814. 1996, ἐν οἷς 

ἤρξατο ἐκβάλλειν μόνους τοὺς πω- 
λοῦντας, οὐχὶ δὲ καὶ τοὺς ἀγοράζοντας 

Ονίρ. ἵν. 19539, 
των κολλυβιστων εξεχεεν, (Ἠπο πξηπα 

Απ.) και τας καθεδρας των πωλουν- 

των τας περιστερας ὮΛ. (αάά. κατε- 

στρεψεν Λ. οι. Η1:) α.οιε,[]-α.1. στ. 

Ἠο].Ἑ (ὅπον ἵπ οπηπῖ ακοπιρ]αν! της.) 
ν]ιᾷ. Μαν, χί, 15. 

46. γεγραπται] οπη. ΑΝ. 

-- και Ῥοξί γεγραπται ΒΗΙ.. 1. 69. ο. 

Ἀνπι.οά. Ο)ίᾳ. ἵν. | ὅτι ΑΟΒ. 98. ΚΜ. 
γπ]ς. {ο Ἀγντ οτί Ρεέ,δΗσ]. Μοππρῃ. 

οίμ. (1011:) | Ἐοπι. σσ. ΔΕΟ, τε]. α.ει[)-. 
-- εσται ὁ οικος μου οικος προσευχής Ἑ 

ἘΤ,.1. 69. ο. (ΜεπιρΗ.) Αυπι, ΟΥἱᾳ.Τν. | 

Τό οικ. µ. οικ. προσευχ. εστιν -. ΑΟ3 

Οτίσ. Ἰν. 1813. 1926, | 
|αάᾷ. ὁ Τησους Ἡ. 311. 

|αά4, και τας τραπεζας 

ΧΙΣ. 44. 

π]αεηίέ ἀῑος ἵπ {ο, οἱ οἰτοππιᾶα- 
Ῥαπέ {ο Ιπ]πα]οϊ ἐπὶ να]ο, οἳ 
οἰτοππιάαραπί {6 εἰ οομησιιςία- 
Ῥαπί 6 ππάί(ιο, 3 οἱ αἆ ἴογ- 
ΤΑΠΑ Ῥγοδίογποηῖ ἴο οἱ βος απ 
π {ο εαπέ, (ὐ7, 5.) ϱἳ ποπ τε]ῖῃ- 
απεπέ ἴπ {6 Ἱαρίάσπα 51ΡεΥ Ἱαρί- 
ἀαπι, 6ο αποά ποἩ σοσπογογΙΒ 
{οππρις γΙςζαϊοπῖς ἴπαθ. 35 
(958,19) Βὲ Ἱπστοβδας ἵπ ἑοπιρ]απ 
οοορῖέ αἰσστο νοπάσηί{ος ἵπ 1]]ο 
οἳ οπιοπίος, 'ὃ ἀΐσοπς 1115, Θοτίρ- 
σπτη οδί απῖα Ώοτηας τηθα ἆο- 
1ης οταθίοπῖ5 οδὲ: Υος απίοπι 
{αρϊκες απ βρε]ππσαπα Ιαΐπο- 
παπα, ο 699,1.) Ἐν εταί ἄοσεπς 
οο(]άϊα ἵπ Τοπιρίο. ἘῬτίποῖρες 
απίοπη 5ασοτάοίππη δἱ 5οπίρας 
οἱ Ῥηϊπαῖρες ῬΡ]ουῖς απαετεραπί 
Ἰ]απι Ῥετάστο, 15 ος ποπ 1Πγο- 
πἰεραπί αποᾶ  [ασορτοπί 11: 
οπηπΙς οπῖπι Ῥορπ]α5 5π5Ροπει5 
ογαί απάἶοπς Πάπα, 

κου 

110,3.) Ἐν [ποξαπη οδὲ ἵπ ππα 
ἄἴεγαπα ἀοσσπίαο 1]ο Ρορι]πα 
1η ἴοπιρ]ο οἵ οναπσο]Ιζαπίςε,οοΠ- 

Ῥ. τε]. Ψπ]σ. α.(ε.)/ι[]-σ1-.. Ὄγον Οτι. Ῥεῦ, 
ΔΗσα]. οΐμ. | εστιν] κληβησεται Ο-. 

ε. «Αι, (νιᾶ. Μαϊ κκὶ. 19. Ματ. χῖ. 

17.) | αάα. οπιπίρας σοπῖνας Ἀγτ.Οτί. 
(στὰ. λΤαν,) 

46. εποιησατε] απίο αυτον Ὦ. ὙΥπα]ς. σ.ε. 

10: Ονίᾳ. Ἱν. | ποιειτε Ἱι. «υµ. 
(να, Μαιί, κσὶ. 19.) 

47.το] οπη. 11. 69. Ααπι. |. Οοπίσα, ΟΡ. 

11, 900, 

--- και οἱ γρ.] οπι. οἱ ΑΙΚΥΧΛ. | Οοπίᾳ, 

Ογίᾳ. ΠΠ. 

--- Και οἱ πρωτοι του λαου] απία εζητουν 

Ῥ. Υπ]ς. α.ο.ει{ῇ. Ἀγιν.Οτί.Εει.δ.Πς]. 

ἐπί. Μοπιρῃ. Ανπι. -«ἀδµ. (Ογίσ. 11.) 
| πρωτοι] πρεσβυτεροι ΟΥἱᾳ. ΠΠ. Τ900.5" 

Ἁγτγ.Ρ8{,δς Ησ].έαί. (Οοπίσα, Οτ{δς τς]. 

της) 

48. Πύρισκον ΟΡΩΒείο. 1. 58. | Γεύρι- 

σκον ο. ΑΒ. τε]. Ο)ἱᾳ. Η. τ90ῦ. 

--- το] οτι. ὮΔ. 1. 69. Ὀσν. Ανπι. ΟΥἱᾳ. 

ΠΠ, { Οοπία, ΑΒΟΩΔ. τε]. 
--- ποιήσωσιν ΑΒΟΡΩΒ. τε]. | -σουσιν 

ΤΙ«5. Ονἰᾳ. Π1. Τ908:5. [α44. αυτῳ Ὦ. 

Τμαΐς. (οχο. α.ο.) Ἀγνν.Οτί.Ε εί. ὃς Ἠς].Ἡ | 

οιη. ΟΡ1. ΠΠ. 2ἱ5. 
--- ὁ λαος γαρ] ὁ γαρ λαος Ὦ. 69. Ογίρ. 

11, Τ900, 
--- εξεκρεµατο ΟΥἱᾳ. Π]. | -μετο Β. | -μαν- 

το ἨΝ. |εκρεµατυ Ὦ. 

--- αυτου ακουων Ο)ἱᾳ. ΠΠ. | αυτου ακου- 

ειν 69. Μ. | ακουειν αυτου Ὦ. (Μεπιρῃ. 

ΜΒ.) | ακουων απίο αυτ. Πμβίζ. 

44. οπι, οἳ 15. πι. | 8198 ἔπον Οἱ. | 45. αἱᾶ 
4ο. Οἱ. 



κων, 
νπ]ρ. α. ο. 

Βσττ. 0. Ρ.Ἡ. 
ἹΜοαπιρη. 

6ο{μ. Ατπι, 211. 
9. Γλέγοντες] πρ. 

αὖὐτ. 

/ 

Γον 

ν 3 / 
ο. ο αμνς μοι" 

ἦν ῆ εξ ἀνθρώπων : 

Διὰ τί ! 

6. πᾶς ὁ λαὸς 

ταῦτα ποιῶ. 
Ο’ σµα 

α[ηΤαζίςα:33-46.8 
Μαν, 1511-15. 

3 / 

ἐπέστησαν οἱ 
σὺν τοῖς πρεσβυτέροι», 
ΕἨιπὸν' ἡμῖν ἐν ποία ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖο, ἢ τίς 

κ ᾿ / Α 

ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 
Ν 5 Ν . ’ ” / « - ” Ν Γ / 

δὲ εἶπεν προς αὐτούοι Ερωτήσω ὑμᾶς κάγω λόγον, 
τὸ βάπτισμα ἵ ᾿Ἰωάνου” ἐξ οὐρανοῦ 

5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς 
Ν 

ἑαυτοὺς λέγοντες ὅ ὅτι Εὰν εἴπωμεν, ᾿Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 

Ἐξ ἀνθρώπων, Σὁ λαὸς ἅπας" 
ή / ο 

πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰ᾿Ἰωάνην, προφήτην εἶναι. 
Ν / / 

Ἰ καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πὀθεν. 
5 5 - Οὐδὲ δν λέ ενα ” / εξ α 

εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδε ἐγω λέγω ὑμῖν ἐν ποίαᾳ ἐξουσίς 

παραβολὴν ταύτην, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

9 4 / 
καὶ εἶπαν πρὸς 

| ο / Δ Ν κ Ν / Ν 

125 Ὁ 1 "Ἠρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν 
ἐφύτευσεν ἆμπε- "Ανθρωπος Ἶ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἵ γραμματεῖς 

” αποκριθεὶς 

ος ον λ ./ 
ἐὰν δε εἴπωμεν, 

ιά ςν - 

καταλιθασει ημᾶς" 

Ανν 3 ο 

ὅ καὶ ὁ Ιησοῦς 

γοπογαπέ Ῥεϊποῖρος εασογ(οἵτπι 
Ε. οἱ εοτναο οππα 5οπἰοτίρας, ” οὐ 

αὐτόν 2 αἶππε ἀῑερηίος αά Ἡ]απι, Ὠῖς 
ποβς, ἵπ. Ύπα Ῥοϊορίαίο πας 
Γαοἵς, ας απῖς ορ απ ἀσεδιι 
αΡῖ Ἠαπο Ρροίσδίπίοπιὸ. Ὁ Ἠσβ- 
Ροπάσης αίοπι ἀῑκίέ αἆ 1]ος, 
Τπ{ογγοσαῦο γΥο8 οἱ οσο παπα 
νοτῦατη, πθβροπάοίο πο : 
3 Ραρσταατα Τομαηπῖς 4ᾳ οαο]ο 
οταί απ οκ Ποπιπίραςξ 5Αί 
ΠΠ ουρ1(αβαπί Ιπίογ 5ο ἑῑεσπίος 
απία. 8 ἀἰκετίππας, ο «σαοἱο, 
ἀῑσαί, Ύπατο ογσο ποπ οτθς]- 
ἀῑδιῖς οἱ 2 5 εἴ απίοπι ἀῑκειῖ- 
πΠΙ5, Ἐκ Ποπαίπίρας, ρ]οῦς τιπῖ- 
γογεα Ιαρίάαδῖε πο: σετ 5ππί 
οπῖπι Το]απποπ Ργορµοίαπῃ 658. 
Τ Ἡῃν τεδροπάσγιπό 5ο ποδοίτο 
ππάο ο88οξ. 8 Βέ Τορας αἲἲ 11115, 
Ἄοαπθ εσο ἀῑσο γορῖς ἵπ απα 
Ῥοϊοείαίο Ἠαθς [αοῖο, 

5 611,5.) Οοορῖέ απίοπι ἄῑσονα 
απ Ῥ]εῦεπι Ῥαταβο]απι Ἠαπο, 
Ἠοπιο ρ]απίανΙέ νίποαπα ο Ἰο- 

1. και εγενετο] εγενετο δε Ὦ. ο. (Βὲ 

Γαοίπτη οδὲ απίοπι α.) 

---μερων] Ταᾷἆ. εκεινων ο. ΔΟΠ. τε]. 

Ῥγγ.Ης]. οίἩ. Αππι, | οτι. ΒΡΩΙ. 1. 

1μαίΐ. Ἁγιτ.Οτί,δεῬεί. Μεπιρῃ. 31. 

--εν τῳ ἱερῳ] απίο τον λαον Ὦ. ο 
Ἀνττ.Οτ{,δεΕείέ.(οίτα, Ηε].) | οπι. Ι. 

---- ευαγγελιζοµενου] αάά. αυτου ΓΤΊ. ο. 

---επεστησαν] αάά. οοπίτα ευπα Αγτγ.Οτί, 
Ῥει,δεΗς]. 

---αρχιερεις ΒΟΡΩΠΤ. 1. 955. 69. 18». 

νν. | Ἶερει ΑΔΕαΗΚΌΥΓΛ. α.ε. 

(οί. | (αρχιερ. εἰ γραμμ. Ππαπςρ. 69.) 

---και οἱ Ῥ. αι. ΟΏΦΗΤ. τε]. | οπι. οἱ ΔΑ. 

ΔΑΥΤΓ. Ατπι, 
---γραμματεις] αἆά. του λαου Ἀντ.Ονί. 
9. και ειπαν ΒΗΒΙ.. 69. | και ειπον ς.. 
ΔΟΡΩ. τε]. | οπι, 1. α. (Βσττ.Ογέ.δο 

ῶει. Ἠαῦοπί και.) 

---προς αυτον] οτη.α. [Ῥτασπι.λεγοντες 

ΡΙ.. 1. Ὑπα]ς. οι]. Ῥγιτ.οτε,δεΕ58. | 
Τα4ἆ. λεγοντες 5. ΔΩΗ. τε]. α. ντ. 
Ἠε]. «οῖμ. | οπι. ΟΕ. εἰ Μεπιρῃ. 
πι, 1Η. 

---ειπον ἡμιν ΒΗΙ,, 1. 98. | Τειπε ἡμιν 

σ. ΑΡΩ. τε]. | οπι. Ο. (νῖᾶ. Μαΐΐ, κχἰ. 
99. ΜαΓ. ΚΙ. 98.) 

--ἩΊ τις] και τι Ὦ. α.ε. Ὦντ.βεί. (νιᾶ. 
Ἅ{αιι. οἱ ἍΙαγ.) 

---ταυτην] Απίο την εξουσιαν ὮὉ. Τιαίε. 

ΗΠ. 1950. 

8. αποκριθεις δε] οπι. Ῥγγ.Οτί. | ὁ δε απο- 

κριθεις 69. |αάἀ. ὁ Ίησους Ο. γι]. 

Οἱ. Ἀντ,Εβί. 
--προς αυτους] οτη. 69. 

8. ερωτησω] επερωτήσω Ὦ. (νιᾶ. Μαν. 

ΧΙ. 29.) 

--καγω] απίο ὑμας 69. ΙΓ. Ατπι, | και 
εγω 1. Ἡ. 

--λογον] οπι. α.ει[).ἱ. Ἀγτ.Ονί. [Τρτασπι, 
ἕνα 5. ΟΡΩΌ3. τε]. ἄἀοΐμ. (2301.) 

γ]ᾷ. Ματ. κὶ. 29. | αἆά. ἑνα ΑΚΜΟ3. 

Ὑπ]ς. οἱ. Θστ.Ηο]Ἡ Ατπι, (νῖά. Μαἴθ, 

ππι. 94.) | οπι. ΒΗ1.. 1. 898. 69. ΕΟΓ. 

Τοι. α.σ.οι[]-ι. Θγτ.Ῥςέ. Μεπιρῃ. 
--και αι]. ντ. Εεῦ. | ὁν Ὦ. | οτι. Υα]ς. 

ο.ε,[]1.]. Θγτ.Οτύ. 

4. βαπτισμα] αᾶ. το ὮΒ1,. (νά. Μαγ. 

πῖ. 50.) | οπι. ΑΒΟΘ. τα]. 

δ. συνελογισαντο ΑΒΩΒΤ,. τε]. ο Μεπιρῃ. 

ἄοιμ. (διελ. 1.) | συνελογιζοντο ΟΕ. 

γπἱσ. α.ο ια. Ἀγιτ.Οτε,δεὮεύ. (νιᾶ. 

Μαϊ. κχ!ῖ. 25. Μαν. χῖ, 51.) 

--ὁτι] οτι. 0Ο. ει Ἀγτ.ο. Αππι, 

(νι. Ματ, οἱ Ματ.) 

--ειπωμεν] -ομεν Ἱ. 

---ερει] αάά. ἡμιν Ο(σοιγ.].) α.σιφῖ'"' 
Ὀντν.Ονε.ΡΕί. ὃς Ησο]. Μοπιρῃ. ΠΓ.δς 2ο. 

(οµα, ΜΒ.) γιά. Μαϊτ. 

---δια τι] Ταᾶά. ουν σ. ΔΟΡΩ. τε]. 
Ὑπ]ς. α.ει[-α.. Ῥντ.Ηο]. Αππιι (νἰά. 
Μαί{,) | οπι. ΒΗΤΙΔ. 69. ΒαΗὈΥΛΤ. 
οι]. Ἁγιν.Οτί,δεὮεί. Μεπιρα. 491. 

(ὅαί οιν” αοἲ1.) 

6. εαν δε Ὑπ]ς. Γῇ. Ἀγιτ.βε.δ.ΗεΙ. | 
και εαν Τ). α.ο. Ἀγτ.οτί, [ο] 

---ειπωμεν] αάά. ότι 03. Ἀγτιονί. 

---εξ] απο των Ὦ. 

---ὁ λαος ἅπας Β(Τ))Ι,. 1. 98. Υπ]ρ. ο. 

Θστ. εί, Μεπιρῃ. (Ροδί μας Ὦ. Ἀντη. 

Οµ,.δεΡεί.) | ἁπας ὁ λαος Ἡ. | Ίπας ὁ 

λαος 5. ΔΟΟΩ. τε]. α.ῇ. Ὀσττ.Οσί.δο 
Ἠσ]. Αιτῃ. Γε,] 

6. καταλιθασει] λιθασει Τ). 

---πεπεισµενος Ύαρ εστιν ο[]. (-νον 1..) 
ΙΓ πεπεισµενοι γαρ εισιν Ὦ ἄγ. νΝαἱσ. 

(α.)αι. Ἀστ.οτί. (46 ομαππο απο 
Ὦγτ.ΟΤ,) 

---ειναι 655ο Ὑπ]ς. | Ύεγονεναι Ὀ. 69. 
α.ο.ει[ι[).ι.]. 

7. απεκρ.] ἀῑοιιπί οἳ Ῥντν.Οτί.δῬεί, 

---ειδεναι] πἀά. αυτους ΟἨΏ. ουκ οιδα- 

μεν οι. Ἁγιν.Οτί,διὮςί. Μεπιρῃ. (νιᾶ. 
Μαϊΐ, κκ]. 27. Μαγ. κΙ. 98.) 

--ποθεν] οπι. ἘΙΛ. | Ῥνασπ, το Ὦ. 

69. 

8. ὑμιν] απίο λεγω Ὁ. οί. | Οοπία, 

Τετί. α”ν. Ματο. ἵν. 345. 

9. πρξατο δε....λεγειν] ελεγεν δε Ὦ. ε. 

}εὐ εοορῖς ἀϊσοτο αἆ ϱο5 Υγ.ονί. 

|λαον] οχλον Ἰ. προς τον λαον 

Ροβί λεγειν ϱ. Υπ]. ο/0-1.1. Ἀγτ.Ηε]. 

Μεπιρῃ. | οπι. α. 

---ανθρωποε] Ταἀᾶ. τις σ. Δ. 69. ᾳ]. 

Ἁγιτ.Οτέ.Ῥει,δεΗσ].Ἔ Απτη. | οπι. Β0Γ 
ΩΒΤΙΔ.1.55.ΡαΗΚΜΡΟΌΟΥΤΑ. (Ταἱ6.) 
Μεπιρμ. «οι, Απ. Ονίᾳ. ΠΠ. ΤΤ4ε, 
[ανθρ. εφυτ. αµπ. (Α)ΒΩΒΗΙ,. τε]. 

Ο2Ιᾳ. 11. (αμµπελων Λ.) | αµπελωνα 

ανθρ. εφυτευσεν Ὁ. (νῖᾶ. ναγ. 16ο, 

Ματ. κΙὶ. 1.) | αμπελ. εφυτ. ανθρ. Ὦ. 
α.οι]. (γιά. Ματ. κα. 1.) 

8. ος .. οτ | 4. Ὀαρείειας 6Ἰ. | δ. ἱπίτα 
α. | ΠἩ 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ.10. 
-. Ν - / . - . 

μα λῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν  ολνῖε εππα οο]οπῖς, οἱ Ίρεο Ρετο- 
9 ε η 10 ν 4{ αι δα ν΄ στο Πές πα] (οπιροπίβα». 

1, 58. 69. χρόνους που και ερ απέστειλεν προς ὸ Ἐν Ίπ ἔοπιροχο πηῖεῖε αἲ οπ]- 

ΞΕΡΗΕΜΑΣΝΕ τοὺς φεώργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ. καρποῷ ..αῦ ὥπο Ἔρεσει πας πο. 3 γεώργ. 2 ρ ηοαπο ἀατοπί 1: απά οβθδΙΠΙ 

ἀμπελῶνος ἆ δώσουσιν΄ 
Ν / 

ραντεν αὖτον ἐξαπέστειλαν κενον. 
ἕτερον πέμψαι΄ 

10. ἐξαπέστ. αὐτ. 
δείρ. {ο 

11. πέµψαι ἕτερ. 

19. πέµψαι τρίτον 

σαντες ἐξέβαλον. 

19. Γἰδόντες] ἐν- ἴσως τοῦτον 
τραπ. 

/ 

ἀπολέσει 

ἀμπελώνα ἄλλοις. 

μ / 
ΙΓ ἐντραπήσονται. 

αὐτῷ: 

15 

Ἶ 

οἱ δὲ γεωργοὶ δεί- 
αι Ν / 

καὶ προσέθετο 
ο ε λ » α / 

δοῦλον' οἱ δε κακείνον δείραντες 
καὶ ὀτιμάσενσις ἐξαπέστειλαν κενόν. 
έθετο ἵ τρίτον πέµψαι”' ὃ οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματί- 

5 Δ / - - 

εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελώ- 
/ / 5 / ΔΝ ε/ ον 5” (ο 

νος, Τί ποι]σω; πέµψω τὸν υἱον µου τον ἀγαπητον: 
.) / Ν ον 

Ίδοντες δὲ αὐτὸν 
« Ἀ Φ, ΔΝ / / / 

οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἶ ἀλλήλους' λέγοντες, 
ορ / 

Οὗτος ἐστιν ὃ κληρονόμος" 
- ες / 
ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. 
ΑΝ ”/ .. - 

αὐτὸν έξω τοῦ ἀμπελώνος ἀπέκτειναν. 
” - ε ΄ . - 

σει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνοςς 

« αλαης καὶ προσ- 

ε / 

ἀποκτείνωμεν αὐτόν. 
Δ / 

ὅ καὶ ἐκβαλόντες 
/ 5 / 

τι οὖν ποιη- 
6 / ος 
ἐλευσεται καὶ 

ἀἰπιίθογιπέ θι1Π1 Ἱπαποπα. 1 Εέ 
πάά1ά16 αἰογαπα 5Θυναπι πηί- 
ἴονο: ΙΙ απέσπη Ἠππο ποιο 
οποᾶσπίος οἱ αβποϊοπίος οοπίτι- 
πηο]ῖα ἀῑπιβεταπί  ΙΠΑΠΟΠΙ. 
13 Ἡε αἀαἰά[ς ἐογήαπα πηξίογο: 
απ οἱ Ἰ]]απῃ γα]πογαπίθς ε0ζ6- 
ταπέ, 1ὐ Ὀϊκϊε απίοπα 4οππΙπας 
νῖποαα, Ωπῖᾶ {αοίαπα ὁ. πητατα 
ΒΠαπι παθιπι ἀοσοίππαι: [οτεῖ- 
{απ οππι Ἠππο γἰάεγιηί νετε- 
Ῥπαπέαν,  Ωποπι ουπι γἱάῖΒ- 
«οπί οο]οπῖ, εοσ]αγογαπί 1π 5ο 
ἀἰσθπίος, Ἠίο ο5ὲ Ἠοτγος: οσοῖ- 
ἁαπιας απ, αἱ πορίτα Παΐ 
Ἠογοδϊίας, 15 Ἐν οἴοσξαπα 1]]απα 
εχίνα γίπεαπι οεσοἰάσταπ{. ΟΩπιά 
ε1σο Γποῖεί 15 ἀοπιίπας τὶ- 
ποπθδ |δ Ψοπῖαί οἱ Ῥετάεί ϱο- 
1οπο98 15ί08, ος ἁαδῖς νίπεαπι 
αῖ, Ωπο απάέο ἀῑκογιπι 11, 

ων Ν ῤ / Ν 

τους γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν 
» ΄ Ν 5 [δν νν 

Ακούσαντες δὲ ᾖ εἶπαν, ΝΙὴ 

9, εξεδοτο ΒΡΩ. τε]. Ο)1ᾳ. ΠΠ. | εξεδετο 
ΔΟΙ. 

--- και απεδ. ο. | αυτος δε απεδ. Ὦ. ε. 
εἰ Ίρεο οἵο, υπαὶς. α.[ιῇ.α.ἰ. Διπι, 

---ἵκανους] οσα. Β 311. ηΤαἱ. 

10. και καιρρ Β1.. 98. (κ. τῳ καιρ. 1.) | 

και Τεν’ καιρῳ σ. ΔἩ. τε]. | και εν τῳ 

καιρῳ ΟΩ. Μεπιρῃ. (εί ἵπ ππο ϱ {οπι- 

Ῥοῖρας Ἀγν.Οχέ. ἑν Ἰ6ς. Ῥτο εν). | καιρῳ 

δε Ὀ. (ο) |Τεν 5. ΑΟΘΠ. τε]. πρ. 

6,Γ-ς”. Αππι, | οσα, ΒΓΤ,, 1. 98. α.ο. [).ἰ. 

--- του καρπου] τους καρπους Λ. 
- δωσουσιν ΔΒΟΩΤΜ. | Ίδωσιν 5. 08 

Ἠ. τε]. | δωσει 69. 
--- οἳ δε γεωργοι 1ο. Ἀγιτ.Ῥ5ί,δεΠς]. | 

οπη. Ὦ. Ὀγτ.οτέ. [ ααὶ Υπα]δ. | εἰ α.ο.ο. 

Βγτ.Οτέ. 
---- εξαπεστειλαν] απεστειλαν Ἱ. 

-- δειραντες αυτον εξαπεστειλαν ΑΟ(Τ) 

8. τε]. (Ίιαίς) Άγττ.οτί,Ρεε.δςΗς]. 
(Μεπιρη.) ἀοίἩ. (3001:) | εξαπεστ. αυ- 

τον δειρ. Β.Β11γ. Λα1.Τ,. | εξαπεστ. δειρ. 
αυτ. Ῥ.Βεᾖ. | δειραντες δε αυτον εἕα- 

πεστ. Ὁ. 

11. καιπροεθ..... δουλον] και επεµψεν ἔτε- 

ρον δουλον Ὦ. ε. 

--- προσεθετο] -θεντο Δ. 

ϱ. ἸΜοπιρῃ, 

Ὦγτ.Ης]. 
--- ἕτερον πεµψαι ΑΡ(1)Ὀ. (Υπ]ρ.) α.ο, 

942 

|αάά. αυτοις 

θά. Ροδῦ πεµψαι 030. 

(4)ὔ-ἱ. (οιστερον πεµψαι 1.) | Ίπεμ- 
ψαι ἑτερον 5. 698. τε]. Ἀγιτ.Οτί.Ε5ἱ. 

δεΗς]. (ΜεπιρΗ.) ἄοιμ. Αντι, 91. 

11. δειραντες.... 

Θγτ.ΟΥΕ. 
--- και ατιµασαντες] οπι. Ἡ. α. (κ. ατι- 

µωσ. Ὁ 1) 
19. προσεθετο τριτον πεµψαι 1. Ἰμαίέ. 

Αππι, | Ίπροσεθ. πεµψαιτριτον 5. Α 

ΟΦΗ. τε]. Άγιτ.Ῥεί,δεἨσ]. Μεπιρῃ. 

αοίµ, | τριτον επεµψεν Ὦ. 6. (11.) 
--- οἱ δε] οτι. Ὦ. α.ο.ε,[).ἱ. απὶ Ὑαἱς. 7. 

--- και τουτον ΒΟΟΝ. τα. | κακεινον 
ΑΚ. Τα. (Βν.Πς].πις.) νὰ. νον. 11. 
οἱ Ματ. κ!]. 4, ὅ. 

--- τραυµατισαντες] τραυµατισαν Ο. 
--- εξεβαλον] εξαπεστειλαν καινον (1.6. 

και τουτον γεν. 12.] οπι. 

κενον) Ὦ. ΠΕ. (νιὰ, γον. 10.) | εξε- 

πεµψαν 69. 

19. ειπεν δε ὁ] ὁ δε εἴ ειπεν Ῥοδί αμπελω- 

νος Ὦ. 6. |οπ. δε Ἱς. 

--τιποιησω] οσα. 93 11. Ἠζα:, 

--- (σως] τυχον Ὦ. 
--- εντραπησ.] Τβϊβοτι. ἵδοντες σ. ΔΗ. 

τε]. Υα1ς. ει. ΘΥστ.Ε5{. δε Η ο]. έαί. αοἰἩ. 

(ωΕμ.) (εδοντες Ὦ.) νὶᾶ. νετ. 14 αὐ 

Ιπὶ6, { οτι, ΒΟΡΩΤ. 1. 88. α.οι[.. 

Ῥγντ,Οτί,δ Ἡσ]πις. Μεπιρη. Αιπι, (νῖᾶ. 

Μαϊ, κκ]. 97. Μαχ. ΧΙ], 6.) 

14, αυτον ] οἵι. Μ. 

14. οἱ γεωργοι] οπι. Τ. ε. 

--- Ριελογιζοντο ΒΟΡΩΒΙ, το]. ε. Βγτ. 

Οµπ.εί,δΗς]. Μοπαρῃ. | -σαντο ΑΙ. 
γπ]ς, α.οι].[]. 

--- προς αλληλους ΒΡΗΙ.. 1. 98. Ἀγν. 

Ἠε].πιᾳ. Μεπιρῃ. Αππι, ο. | άπρος 
ἑαυτους ϱδ. ΑΟΩ. τει. Ἀγιτ.β5ί.δς 

Ἠο]ιέαί.  οίμ.πέγίᾶ. Απη.1 ΜΣ. 

(ντ. γεν. δ. Μαν. κ, 7.) | εν ἑαυτοις Τ. 
{οπι. ΘΥ.Ο6. «ή. 

--- κληρονομος] Ταἀἀ. δευτε 5. 6ΡΗΤ.. 

τει. Το. ο. Ἀγιτ.Οτί,δε ει. Μεπιρη. 

Αι. γιά. Ογίᾳ. ΠΠ. 6. (νιᾶ. Μαϊί. πχί. 

98. Μαν. κ. 7.) | οπ. ΑΒΩ. 1. ΚΜ. 

(Ἴιαίε.) Βγτ.Ης].Ἔ ἀοῦμ. Ατπι, 

--- αποκτεινωμεν] -νομεν ὮἙῬ. Βίο. (εἵτα, 

ᾖ4α1.)Τ. 

--- ἵνα ἧμων γενηται Ἁγιτ.Ε5ί.Μ9. δε Πς]. 
ἸΜοπιρα. Ο)1ᾳ. Π1. 6. (γενηται Ροδύ ἡ 
κληρ. 1..) | και ἡμων εσται Ο. 1. ο(6.) 

(4) Ἀγττ,ΟΥέ δε Ρε παρχ. (νι, Μαν, κι) 

15. εκβαλοντες] εκβαλλοντες Δ. | λα- 

βοντες Ο1,. (νῖᾶ. Μαϊ. χχὶ. 59. Μαν. 

κ, 8.) | Ροδί αυτον αβᾶ. εξεβαλον (οί 

και Ροδί αμπελωνος) Ο. (νιᾶ. Μαιἰι) 

-- του αµπελωγος 15.] οτι. ϱ. 

-- ουν] οτι. Ἀγν.ΟΥέ, Μεπιρῃ. ΜΑ. 

-- αυτοις Υα]ρ. . | οσα. 1). Ζ0γ. α.ο.ε. 

14. πα 5ο 6ἶ. 



ΧΧ. 25. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

σα. ᾱ διοτ γένοιτο. τὁ δὲ ἐμβλέψαν αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν Ἱ 
κ ον ἂν αν 

/ Δ 3 { 

ο... δν ἐστιν τὸ γεγραμµένον͵ τοῦτο, Φ Λίο ον ἀπεδοχίμα- 
.ΑΙΤΗ. . 

ος σαν οἱ οἰκοδομιοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γω- 
ΕΥ5.118(117):29. 
(Ες. θτις. γίως; ο ! πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ ἐκεῖνον τὸν λίθον συν- 

Ε Ώππ. 9:05. θλασθήσεται". ὃ ἐφ᾽ ὃν ὃν δ' ἂν πέσῃ, λικµήσει αὐτόν. 
ΟΑ΄ σμβ 13 Καὶ ἐζήτησαν οἱ νΙμμανεο καὶ οἱ ἀρχιερεῖς' 

19. ἐζήτουν α - 3 .. ν ΔΝ - . ον σι . α ιν 

--- ἀρχιε. καὶ οἱ ἐπιβαλεῖν ἐπ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὠρᾳ, καὶ 
γραμμ. ἐφοβήθησαν τὸν λαόν: ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 

{ εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην.’ 

/ οοπαππ]ηιιοῦ Πάτα. 

Αγεῖε, ΙΤ Π]ο απ{οπι αβρίοῖοπΒ 
605 αἲί, Οι] οδί ο{ρο Ίου αποά 
βοπρίατη οδί, Παρίάσπαι «παπι 
ταρτορανεγαπέ ποδἰβσαπίος, Πο 
{αοῦις οδί ἵπ οαραί απση]] ϱ 
15 Οπηπῖς απῖ οροϊἀθις 8αρτα 
Ἰληπα Ἱαρίάσπι οοππαςδα ία: 
5αρτα πετ απτοπα εροϊά ος, 

19 (1,1.) ή 

απασγοραπέ Ῥτϊποῖρος 5ποργᾶο- 
ἑππα οὐ 5οτῖρας πα] ίογο πι Πάπα 
πΙαΠΙ5 Ί]]α Ἠοτα, οἱ Οπαποταπίε 
Ῥορα]απα : εοσπογοταπί οπῖτα 
αποά αἲ 1ρδος ἀῑκετῖί ἰπα Πΐτι- 
ἀἴποπη ἴξίαπι. 

 [ηΤπ{{ ιο: 16-59. 
Μαν. 19: 19-17. 

90. ἀποχωρήσαν- 
τες ἀπέστ. 

πε 

/ 

σμγ  126 Ὁ Ἡ Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκα- 
/ / λ / 5 4 

θέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους Ἱ εἶναι, ἵνα 
2 Α΄ 3 - κ / / 
ἐπιλάβωνται αυτοῦ Ἰ λογον, 
αὐτὸν, τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 

τν σ Π 
ώστε 

ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, 

ξῬ 

πε 

διδάσκεις. 

ναι, ἢ οὔς 

(νὰ. Μας) [αυτους Δ. | τους γεωργους 

98, 

16. αὐ Ιπῖε.] αἀά. ουχι Αππι. 
--- τουτους] οπι. Ὦ. ο. Μεπιρῃ. (νιᾶ. 

Μαν. κ. 9.) | εκεινους 1. 69. Ιδίο 
Ὑπ]ς. α.ο,[]οἱ.. λος Ἐῃι. 

-- αλλοις] λαλοις Δ. 

--- ακουσαντες δε ΒΟΒΤ,. τε]. | οἱ δε 
ακουσαντες ΑΓ). ο. 

--- ειπα» ΒΡΟΩΒΙ. 98. . | Τειπον σ. 

Α0Ό. τε]. 
17. τουτο] οτι. α.ε. 

--- γωνιας] γονιας Ἐ Τ(ποπ Ὦ). | ποζϊΠ- 

οἳ 8Υτ.Οτ6. 

18.πας] αάᾶ. γαρ Ἀγτ.Οτί. 

--- επ ]εις Λ. 
-- ὃ] οπι, Δ. 

-- πεση] πεσοι 69. 

19. εζητησαν ΑΒΗΤ,. τε]. α.ο. 

οί. | εζητουν ΟΡ. Ὑι]ς. 
Ἁγιτ.Οτί,δεῬεί. Μεπιρῃ. Άτπι, 

Ματ. κ. 19.) 

--- οἱ γραμµατεις και οἱ αρχιερεις ΑΒ(Ο) 

1. 1. 88. Ἐεἶο ΜΌ. ε. Ἁγτ.Ηε]. Μεπιρ]. 

αοῦμ. Αππιι «28Η. (και οἱ φαρισαιοι 

0.) | {οἱ αρχ. και οἱ γραμμ. 5. ΤΗΔ. 
τα]. (Τμαίε.) Ἀνττ,ΟτεδεῬεῦ, | οἱ αρχ. 
και οἱ πρεσβυτεροι και οἱ γραμμ. 69. 

--- τας χειρας] οπι. τας Ο. | την χειρα 
π. 

Βγχ.Ηςε]. 

οι. 

(σι, 

,παραδοῦναι 

5/ 
οἴδαμεν 

ιά 

ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκει», ' καὶ οὐ λαμβάνεις 
/ Ν ΔΝ - ω 

πρόὀσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ Ἱ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
ϱ9 τρ να ͵ 9 

: ἔξεστιν "ἡμᾶς Καΐσαρι φορον δοῦ- 
Ξ .α ω 
Ὄκατανοήσας δὲ αὐτῶν την πανουργίαν, 

30 614, 5.) Ἐν οῬβοτναπίος τη]- 
εογαπέ Ἰηδίάἰαέογος ᾳπἲ εο Πιδίο8 
αἰπηπ]ατοπί, αἱ οαροτοπί ουΠῃ 
ΤΠ ΒΕΙΠΙΟΠΟ οὐ (γαάσγοπί {πα 
Ῥηϊποϊραίαϊ οὐ Ροίρεία Ῥτασρί- 
ἆἱδ. 3 Ἐς Ιπίειτοσαγεταπί Ἱ]- 
Ίαπα ἀῑσσπίας, ΝΤασ]ϊ5ίος, 5οἴπηιΙ5 
απῖα γοσία ἀῑοῖς οὐ ἀοοθς εἰ ΠΟΠ. 
ποο]ρῖς Ρ6Υ5ΟΠΗΙΗ, 5οά ἵπ γοτῖ- 
ἰαΐίο γίαπι ἀεῖ ἆοσαος: 3' Πσαῦ 
πορῖς ἆατο ἐπραέαπι Οαοδατί απ. 
ποπ» 3 Οοπείάσοταπςδ απίοπη 
ἀοίαπα Π]οταπι ἀῑκίς αἆ 608, 

1 Ν 
και 

19. εν αυτ.τ. ὡρ.] οτη. ο. | οτη. εν Ὦ. Τμαἱ1. 

(ποἩ Γογ.) [Ῥρταυπῃ. και 58. 

-- και εφοβηθησαν] εφοβ. δε Ὦ. ο. 

-- και εφοβ. τ. λαον] πα Απ. τον. Ἠαροί 

Ῥντ.οτέ. 

- τον λαον] οπ. ἄΡΥΓΛ. 
--- ειπεν Πῖο την παραβ. ταυτ. ὮῬ(ΤῬει- 

ρηκεν)1.. 69. ᾱ. α]ς. α.ο.οῇῇ. ντ. 

Ῥει. Μεπιρῃ, Γ2011.] | Σροδίς. ΑΟ 
ἨὈ είο. τε]. Ἀγτ.ΗεΙ. οίμ. Ατπι, | 
ΟΠ1. τ. παραβ. ταυτ. Βγτ.Οτί. 

90. παρατηρησαντες ΑΒΟΠΒ. τε]. Ὑπ]σ. 

Βγγ.Ησα]. Μεπιρῃ. Άππι. | αποχωρη- 
σαντες Ὦ. α.οιε.[[]-οἱ 1. οι. 311, 
Ι ροξίοα”” (απίαπι Ὀντ.Οτέ, | οτι, Βντ. 

Ῥεΐ. |αἀά. ορρογίαπαπι ἕεπρας ΥΓ. 

Ἠσ].Ἐ 
-- απεστειλαν] αἀά. ἑνα καθ’ ἕνα Απις. 

πΙαἩ. τς. 6. 
--- εγκαθετους Ἀγτ.Ηο]πας. ἄταεσε. | εκ- 

καθετους 69. οτη. ε.[/-1. 

--- ειναι] οτη. Ὦ. | (δικαιουσειν Δ.) 

--- επιλαβωνται] -βονται ΕΤΓΗΝΣΛ 

τρ 
--- αυτου] αυτους Τ.. | αυτον Ο. 
-- λογον Β.ΒΙΙΥ.ΟΚΓ. | των λογων Ὦ. 

α.ο.ε,[]-ι.(. (Αττη.) | λογους 1,. | Ίλο- 
γου σ. ΔΡΒ.Λ{αἱ. τε]. (Ἠ ήαί.) ἵπ 5ει- 

πποπο Ὑπὶς. {. 

--- ὡστε ΒΟΡΤ. | Τεις το 5. ΔΑ. τε]. 

(εις τον 69 567.) | εἰ πι, ΓΟΥ. ο.ει/,[)- 

{, γεν Οτι δε Ῥεί, άοίἩ, 

90, αυτον] οπι. Λ. 

--- τῃ αρχῃ....ἡγεμονος Ο11. ἓ, | τῳ ἡγε- 

µονι Τ). ε. Ἀντ.οτί. 

21. ορθως] Ρο5ύ λεγεις Ὦ. α.ο. 
1. 

---- και διδασκεις] οπα. Ἐ. ᾖ, 
-- ου] ουδενος Ὦ. (νὰ. Μα κκῇ. 16. 

Ματ. κ, 14) 

--- την ὁδον] νετναπ Βγτ.οτί, 

--- αλλ] αλλα Ἑ. 

99. ἡμας ΑΡΒΙ,. 98. 69. | Τἡμιν 5. ΟΡΕ. 
τα]. Ταν. Ἀγντ.Οτί,Ρεέ,δΗσ]. Μεπιρῃ. 

ο. (οπι. Μεπιρη.ΜΑ. γιά. Μαϊΐ, κκ. 

η) 
-- Καισαρι φορον δουναι ΑΒΟΡ. το]. | 

φορον διδοναι Καισαρι Ὦ. Ὑπ]ς. ΟΙ. α. 
Γ Και. φορους δουναι ΚΛ(Τ:) | Καισ. 

Φορον διδοναι Μ. διδ. φορ. Καισ. «Απι. 
οι. Ἀγιτ. Οτι Ῥεί,δ.Ησ]. (Καισαρος 693 
567.) | διδ. Καισ. φορ. ε. 

99. κατανοησας] επιγνους Ῥ, ε. 

-- πανουργιαν ΑΒΟ’ΡΕΤ,. τε]. Ἀγτν.Εεύ, 

δεΗς].ἰκί. | πονηριαν 0". (νῖᾶ, Μαέ, 
κχῇ. 18.) ποφπίδία α.(ο)Ι. ἈγττΟνίδς 

Ἠσ]μπις. 

[ ορθος 

18. 5πρεσ 61. | 19. Εἰπηῖ]. Ἠαπο Ο. { 91. οτα 
σι. { νίαια ἀεὶ ἵπ νεπίαίο 6ἱ. | 35. ἐπὶυ. ἆατε 
σι. | 95. οπι. πα πι. 

940 



ΑΒ(ΟΡΡ[ΙΟΙΕΒΙ. 

1, 88. 69. 
πΘΗΚΝΕΟΥΤΑ. 
95. ΛΠ. [τί µε πει- εἶπαν, Καίσαρος. 

27, Β 

σα] 1 Ῥοίνυν ἀπόδοτε" 94. οἱ δὲ εἶπαν 
λ - .ν - . 

τα τοῦ θεοῦ τῷ θεώ. 
, 5 μη «σ σ » / - ος ν , 

βέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμά- 96, τοῦ ῥήματος 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, 348 Λείξατε- 
τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; ἀποκριθέντεν δὲ 

3.10 δε εἶπεν ἐπρὸς αὐτούς;' 
τῷ' Καΐσαρι, καὶ 

Ὢ Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλα- 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τὰ Καΐσαρος ” 

1 Ν ω] . / 3 - ” / 

σαντες επι τη αποκρισει αυτου, εσιγησαν. 

1{Μαί{.οο :99-93. 
/Μαν, 19:18-57. 

Το 

{ Ῥομί. 95 τρ. 

ΔΝ 

τὸν ἳ 

90. Γἔλαβεν] ὁ 
δεύτ. [τὴνγυ- 
Μαικα και ου- 

τος ἀπέθανεν 
ἄτεκνος.] 

ο 12τ  ἹΠροσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, 
οἱ Ἰ λέγοντες' ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐ- 

 λέγοντες, Διδάσκαλε, ἹΜωυσῆς" 
ἡμῖν. ἳ ᾿Ῥάν μαι ὠδελιφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γνναῖκα, 
πονὶ οὗτος άτεκνος ΕΠ’, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελιφὸς αὐτοῦ τῆν 
γυναῖκα, κο ἐξονωστήση σπέρμα τῷ ἀθειφῷ αὐτοῦ. 
 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ήσαν" αν ὁ πρῶτος λαβὼν 
γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος: ὃ 

0 Ν 
και 

µοι δηνάριον' 

ἔγραψεν 

ὁ δεύτερος ! 

ΧΧ. 24. 

Ωμαῖᾷ πιο (οπιίαΙς 3 ΟΕίοή- 
ἀῑίο τα ἀσπαπίππης  οπῖας 
Ἰαβοαί Ἱππαρίποιη οἱ Ιπβοπρίίο- 
ποπ Ἡοδροπᾶσηίες ἀἰκοταπά, 
Οαορανῖς. 3 Βι αἲι 15, Ἠος- 
ἀῑίο οχσο ᾳπαο Οποσαχῖς βαπέ6 
Οαορατ], εὐ 4ππο ἀοῖ επί ἆσο. 
35 Ἡς ποπ Ρρούπογαπί γαρ 
οἵτις γεργεμεμᾶ στο εογαπα Ῥ]ερο, 
οἱ παϊτα 1π. τοβροηδίς οι {α- 
οπογαη{, 

3 Αοσθβδογαπί απίοπα απ] απ 
Ῥαάἁποασογιαπη, ᾳπἱ ποσαηΐ 6550 
ΥΟΡΗΥΥΕΟΙΙΟΠΕΠΗ. εἰ ΙΠ{ογγοσανθ- 
γαπί οαπα 3ὃ ἀἱεθηίος, Μαρίδίου, 
Μορος εοτῖρείς ποβῖς, δί Γαίας 
αἰἰοπίας πιογίατας βαογΙς Ώπρόπς 
ἹΧογΕΠΗ, θἱ Πο δἶπο ΠΠ15 Γπσνς, 
πό αοοἰρίαῦ οὐπι {παἴος οἶπδ 
πκογοπη οἱ βηβοῖ(οί 8ΕΠΊΟΠ {γα 
αἳ βπο.. 3 Βερίαια 6{σο Γγαίγος 
ογαπί: οἱ Ῥτίηις αοοερῖς ἹἼχο- 
161 οἱ πποτίπς οξύ δἶπο ΠΗῖς5: 
506 5εηιιοΠ5 ποοορ]έ 1λ]απι, οὗ καὶ Β : Ξ 
1ρ5ο πιοτίααΒ ϱοδί αἶπο Π]ίο: 

25. προς] οἵΗ. Δ. 

--- αᾶ βΠ.] αά. Ττι µεπειραζετε 5. ΑΟ 

ΤΡ. να]. (νιᾶ. Μαίΐς κκῇ, 18. Μαν. κ, 

15.) | οπι. ΒΙι. 1. 6. Μεπιρῃ. Αππι, 
|αάά. ὑποκριται Ο. 1. (νιᾶ. Ματ.) 

94, δειξατε ΑΒΙΤΤ.. 98. 69. Μ. | Πεπι- 

δειξατε 5. Ο. τα]. (νιᾷ. Μαϊ, κκ. 19.) 

-- ὃηναριον] το νοµισµα Ὦ. (νιᾶ. Μαΐε.) 

παπππμπα Οἱ. Ππί, Η1. 9785. | αζἀ. οἱ 

δε εδειξαν, και ειπεν Ο1,. 1. 98. 69. (ο.) 

Ἁγγ.Ηε]. Μεπιρῃ. Αππι, |. ποπ Ἰαροπέ 

ΔΒΡΡΕΡ. τα. (Τμ) ἈγινιΟτίδς εί, 
ἄοΐμ. «4011. 

--- και επιγραφην] ΟΠ1,. Ῥ. (την Πίο 
επιγρ. Ὦ.) 

--- αποκριθεντες δε ΑΟΡΕ. τε]. /. Ἁγν.Ης]. 

κῦ. 6οἵΠ. | αποκριθεντες Ὦ. 1. Ὦ, Τιαῖ:. 

και αποκριθεντες . | αποκριθεντος 

δε 69. | οἱ δε ΒΗ.. 955. Ἁγντ.ῬείιδΗα]. 
πησ. ΜοπιρἩ, (νά. Ματ, κ, 16.) | οι 

οβιοπάογαπί 1 οὐ ἀῑσιπί οἳ, Οαοβατῖβ 

Βγτ.Οχ6. 

---ειπαν ΒΟΤ,. 55. | Γειπον σ. ΔΓ)Ρ. τε]. 
920. ὁ δε ειπεν 6. | ειπεν δε Ὦ. οἱ αι Ψα]ς. 
ο. απ ἀῑκίέ α. αἲ 1] αἰί /; 

-- προς αυτους ὮΒΠ.. 1. 69. 6. | Ταυτοις 

ς. ΑΟΡΡ. το], Τιαίδ. (νά. Μαΐΐ, κχῖῖ, 
91. Μαν. κ. 17.) | οπι. α. ΜοπιρΗ.ΜΡ. 

-- τοινυν αποδοτε Ἠ1. 69. Μεπιρῃ. 

ἄαοιμ, (Αππι) { Ταποδοτε τοινυν ς-. 

ΔΟΡ. το]. Ὑπ]ς. οῇβ. Άγιν.Ρεί,δ.Ης]. 

 αποδοτε Ὦ. α.ειἰ.. Ἀγνιονί. 21. 
(νά. Μαι) | αποδοτε ουν Τ. (νἱᾶ, 

Μαίε,) 

944 

Φδιτῳ Καισ. 03ΡΤ,, (του Καισαρος τῳ 

Καισ. Ὦ.) | Ἀοπι. τῷ 5. ΑΒΟΟΡ. νε]. 

(νά. Μαϊ, οἱ Ματ.) 

96. και ουκ ισχυσαν ] ουκ εισχυσαν δε Τ). 

--- επιλαβεσθαι] απίο εναντιον ὮὉ. Υιἱς. 

α.ο.Γ. (Οοπίτα, ε.) 

-- αυτου ῥηματος ΔΟΡ. τε]. | του ῥημα- 

τος ΒΙ.. | αυτου ῥημα Ἑ. 
--- εναντιον] -τιου Μ. 

27. οἱ λεγοντες ΒΟ0Ρ,. 1. 39. ε. Βγιν. 

Οµ6.δἨΕµ. Μεππρῃ. ἄοίμ. «1. | 1 οἱ 

αντιλεγοντες σ. ΑΕ. το]. α (οί Ῥοδίοα 

ἁποπ) Βγτ,Ηο]. (Αιπι) αἱ ποσαπέ 

6556 οἱο,. Ψμ1ο. ο,{[-0ἳ.1. 

--- επηρωτησαν ΔΟΡΕ. τα], (νι. Μαΐς, 

κχῇ. 995.) | -των Ἑ.Βίο.Μαϊ. α. Ἀγτ. 
Ἠσι. (νίᾷ, Μαν, κ, 18.) | -τουν 69. 

38. Μωυσης ΒΡΤ.. 98. 69. αΚΜΥΓ, | 
χ Μωσης 5. ΑΡ. τδ]. 

εεκἶνα]. ατεκνος εχων 
γυναικα ἵνα Ὦ. ο. (Ῥγτ.Ονί, πο. Ίη- 
Ῥομ5 Π]ἱος οἱ το]Ιπαιιοῦ πκοχοπι,) 

-- ατεκνος}γ ΒΕΤΙΙ, 1. 858. Υα]ς. α.[- 
οι. (8γιτ.ΟτίδεῬςς.) Μεπιρῃ, Ατπι, 

(Εν) |. ατεκνος αποθανῃ 5. ΑΔ. 

χα]. ο, Βγχ.Ηο]. ἄοΐμ. (νιᾶ. Ὦ εα- 

Ρτ4.) 

--- εζαναστησῃ Β)1,. τε]. | -σει ΑΡΤ 
69. ΡΗΓΤΙΕΛ. Απ. 

939. ἑπτα ουν αδελφοι σαν] ησαν παρ’ 

ἦμειν ἑπτα αδελφοι Ὦ. (1, αἆά, ουν). 

γ]ᾷ. Μαέ. κχ, 90. Ίουν Ὑι]ρ. οι/.ἱ,] 

οτι. α. Ἁγι.Οχς. απίοπι οι]. | αἀς, 

αριιά πο σι). «η. 

τ- ἔχων γυναικα. 

80. και αὖ ΠΠ], ] οτι, 69. ΑἲπΙ. (οπι, νου. 

3) 
-- ὁ δευτερος] [παίες οἶἷα Ἀννου. | 

ΤΡί86Π1. ελαβεν ασ. ΑΡ. το]. Ἀγνν.Οχ6. 

Ῥετ,δεΗε]. «δίµ. | αἀά, Ψπ1ς. α.σι[:ο" 

ἓ, Μοπιρμ. Αππι. (νά, Μαν. κ. 91.) | 

οΠΙ. ελαβεν Ὦ1Ἠμ. ο. |αάά. Ττην γυ- 

ναικα και οὗτος απεθανεν ατεκνος ο. 

ΑΡ. τε]. Βγντ.Οτι.Ῥδίὃς Πε]. | δἰο 5ο 
ΡΙΟ τ. γυν.] αυτην ὙΥιὶρ. α.σιφς. 

ΑππΠ. (ατεκνος Πίο απεθανεν Ὁ.) | 

οι. ΒΡΙ. ο(ο”.) (Μεπιρῃ. «ιῃ. 

«.θΗΠη,) 

81. ελαβεν αυτην] οπι. Ὦ. α.ο. Μεππιρῃ. 

Άνπι, «01. (νά. Μαν, κὶ.91.) |. αάά. 

οἱ πιοτίπι5 οδὲ εἶπο Π]ο ο. | α.ά. εἴ 
ποἩ τοµφποταπέ Ἰροτος «ΤΠ. 

-- ὡσαυτως] δί. ΔΕΗΝΥΤΓΑ. οΐμ. (ὡς 
αυτος ΔΑ.) | ππδᾳτο αἆ βορίπιαπη 6. 

--- δε και α. Μεπιρὶ βεμΥγ. ἀοἵἩ, | οπι. 
Ῥ. (ποπ 88.) (Μεπιρῃ. 7.) “ου” Υι]ς. 

ο): 
--- ἑπτα] Ῥνασια, ΟΠΙΠ65 Ὑπ]α, ο,(ο.)[]- 

|α4ᾷ. αοεαροετιπέ 6απη εἰ 9Υ2.Οτί, τι. 

ΙΤαἀᾷ, και Ἐϊσ. ΕΤ. 1. 60. αΚΜΓ. 
Ὑπ]σ. α.οι. Ἁγιν.ΟέῬ5ί,δε Πε]. οἵἩ. 
Άγπῃ, |. οπι. δὲ 9. ΑΒΡΕΡΗ μυίά. 111, 

Δ. 39. ΕΗΡρίο,Υ.Λ. οι]. αν; 

-ᾱ0μ. 

--- ου κατελιπον] (-λειπον ΑΡΟΤΓΑ. 98. 
ἨΚΓΛ. ουκ αφηκαν Τ [ΓΕ ηπ. ].] 

24. αῑκ. οἱ 6. | 35. βαπί Οαπεβασῖς Οἱ. { βαπῦ 
ἀοὶ 6ἷ. | 30. ἩΘΒΡΟΠΡΟ 6ἱ, | 258. βίπο Προτίς 6ἶ. 



ΧΧ. 99. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
τα]ς., α.ο. « / - ” .”. « / λ Ν ες Α΄ 4 . 

ϱυτ.ὀΡ.Ἡ, Ὁ Τρίτον έλαβεν αυτήν, ὡσαύτως ὃς μκαὶ. οἱ πα ου 
ΜοΙΡΗ. κατέλιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον: ὑστερον και 

οί. Αντι. 1. « Αν Αμα / σος 2 5 » (4 / 9». ἀπίθ. καὶ ἡ Ἡ γυνη ἀπέθανεν. ἐν τῇ οὖν ἀἄναστασει τίνος 
γυνή. ορ / α. ε ν ον ο να ΑΝ 

98. ἡ γυνὴ οὔνίν αὐτῶν παρ ης οἱ γὰρ ἑπτὰ εσχον αυτὴν 
ο - 8 9 5 5 ω ο ε . 

επ τσ γυναῖκα. Καὶ ! εἶπεν αὐτοῖο ὁ Ἰησοῦς, ' Οἱ υἱοὶ 
ο - σα / - Ν 4 / / 
δα τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ Ἰγαμµίσκονται, 

ὃς Ν / - ω ” / α Ν 

οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ 
- ΄ - . / ο / 

τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
4 / / ος Σδςλ/ Ν - 3/ / 

γαμίζονται" οὖδε γαρ αποθανεῖν ἐτι δύνανται, 
ἰσάγγελοι γάρ, εἶσιν, καὶ υἱοί εἰσιν ! θεοῦ τῆς ἆνα- 
στάσεως υἱοὶ ὄντες. δή ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί» 

κἢςκ. 3:6. καὶ ' Μωυσῆς' ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, « ὡς λέγει 

κύριον τὸν θεὺν ᾿Αβραὰμ καὶ | θεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ ἵ θεὸν 
Ἰακώβ: Ὁὃ θεὺς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων" 
πάντες γὰρ αὐτῷ ζώσιω. ᾿᾽Αποκριθέντες δέ τινες 

δι οἱ (ογίῖα5 ποσερ]ῖί Π]απα, ἰπιὶ- 
Πΐθν οἳ ΟΠΙΠΕΣ 8ερίοιη, ϱἳ Ποῃ 
χο]ααθτΙΠῇ ΒΟΠΙΟΠ οἱ πιογεῖ 
βαπέ,  ὃἳ Νον]βείπιο ΟΠΙΠΤΙΠΙ 
πιοτίπα οδί οἱ πα]ου, 55 Τη 
γακυγτοοιῖοπα 6150 οι118 ΕΟΓΙΗΠΙ 
ους πκου εἰ (αἱ άσμα Βορίοια 
Ἠαδαθγιπί ο πΏ Πκοτοπῃ, ὃἳ Τε 
αἲξ Π]15 Τοριις, ΕΙ βποοια]1 παῖας 
παριηέ οἱ (ταάαπίας αἆ παρ- 
ἄᾳς, 55 Π απίοπι απ ἁἀῑρηϊ 
Ἠαβοραπίαν 5αθοι]ο 11ο οἱ 16- 
βαγγοσ]οπό οκ πποχζαῖδ πθ(ιε 

ππρτιπέ ποιο ἀἁποππί ἀκογθα: 
ὃδποηπο οπίπα α]έγα πποχί Ροίθ- 
χαἩΐ, αο(πα]ος επί απΠρο]ς 
επί, οἱ ΠΠ βαπί ἀοῖ απ επί 
ΒΙΗ. τοβιγγοσί]οπῖς.  ὃτ Οία 
νοτο τοδιγσαπ{ πιοτια], ϱἳ Μο- 
565 οβέοηά1{ 8δοιι5 τα ατα, θἷοαί 
ἀῑσῖς ἁοπήπαπα, ἀοιπι ΑΌτα- 
Ἠαπη εἰ ἀθιιπα Ίδααο εί ἆθατη 
Ίασοῦ:. 55 ἄοις απίοπα πο. ορ 
ΠΙΟΤΕΠΟΡΙΠΙ 5εά γΙνογΗτη: ΟΠΙ- 
Ἠ68 οπἶπῃ γἰγιιπέ οἱ. ὃν Ἡοβροι- 

8]. τεκνα] τα τεκνα Βί. | -νον ὮΓ. (α. 
ϱ.) ΜεπαρΙ. | σπερµα ΕΤ. 

--- Και απεθανον] και απεθαναν Β3Π. 

αἱ. (-νεν Ἐ3.) |.οπι. 1. ο,[]..1. Αππη. | 

Απίο και ου κατελ.τεκνα 3ΥΙΧ.Ονί.δεΓεί, 

92, ΟΠ], ΥΟΥ. ἄ.ο. 

--- ὕστερον ] οτη, οἳ. Ἀγν.Οτί. Αππιιζομ. 

(Οοπίσα, Όσο.) | αάἀ. δε σ. ΑΡΤΙΙ.. 

τα]. 7: Ἀγτ.Ηο]. Μοππρῃ, (νά, Μαι6. 

κχί, 97.) | οπι. ΒΓΔ. 69. ΕΗΡΛ. Υμ]ς. 

ο[):ο1.ζ. οἵμ. Αππιι 5ο, (Βέπιονειια εδε 

ο πη]]ος ΘΥτ.ΟΥέ.). | Τα4ἀ. Ροσίοα παν- 

των 5. ΑΕ. τε]. ὙΥπϊς. /:6ἱ. Ἀγτ.Ης]. 

ἀοίμ. Αππι.Ὥδο. «τμ. (νιᾶ. Μαΐς, οἳ 

Ματ, χι. 99.) | οπι. ΒΡΙ,. 1. οι]. 

Ῥντγ.Ογί,δεῬεί, Μοπαρῃ. Αππι,Ζοµ. 

--- και ἡ γυνή Πίο απεθανεν ΒΡΙ,. 1. 

98. (νι. Μαν.) | Τροδ σ. ΔΕ. τε]. 

να]ο. ο 0)4ἱ.ἱ. Ἁγον Οτι (Ῥεί.)δεΗς]. 

ἸΜεπιρ]μ. «ἄοιμ, Αππιι ἆ,. (νά. 

Μαι!) 

38, εν τῇ ουν αναστασει ΑΡΕΡΊΤΙ. τα], 

(νιᾶ. Μαΐι, εἰ Μαν.) οπη. ουν Ὦγτ.Οτῦ, 

(αναστ. απίο ουν 1. Ψπὶς. /; ἄοιμ.) | 

ἡ γυνη ουν εν τῃ αναστ. Β1,. (α.) Βγτ. 

Ἠσ].πιρ. 

--- γινεται ΑΡΕ. τε. Ῥγν.Ηα]. οί. | 
εσται Ὦ1.. 1. 9585. ᾱ. Τιαῦ. Όγιν.Οτί.δς 

Ἐει, Μοπιρῃ. Αππι. 401. (νιᾶ. Μαιι. 

οἳ Μαν.) (οπι, 5εᾳ. γυνη Ἀγτ.ονί.) 

-- εσχον] εχον Ὦ. (οπι. πιοκ γυναικα 

Ῥγτγ.Οσί δε Ῥαί,) 
84. και 19.] Ταᾶ4. αποκριθες 5. ΑΡΤ. 

Ἡ. τε]. Ἄγτ.Ηο]. οΐμ. Αππιι ΑΡΗ. 

(νά, Μαιξ. κκ. 99.) | οπ. ΒΡΤ,, Τιαίῦ, 

Ὦγιγ.Οτύ,δεὮεί. Μοππρῃ. 

8. αυτοις] προς αυτους Ὦ. ο. 

--- ὁ Τησους] οτη, Ὦ. εἰ. | απο ειπεν αυ- 

τοις 98. (4041.) 

-- τουτου] αὖά. γεννωνται και γεννωσιν 

ὮῬ. α.ο.ει[] αι]. Ἀγτ.Οονί. (Βυτ.Ηςε]. ἴπ 

ης. Ἠαπο Ἰθοίοποπι Ἠαροί, οκ οχοπι- 

Ρρίατί απῖαπο, 5ο 1π ἄγασσο πο ϱ5ί.) 

γεννωσι και γεννωνται Ογίᾳ. Π. 89603. 

6). 515. | ποα Παρεπί ΑΒΡΩΒ. τε]. 
Ἔς. ο. Μο]. 1083. (οπι. Ῥοδίοα αἆ ΠΠ. 

ο-οι[]-ἱ.1.) 
-- γαµισκονται Ῥ1.. 958. επι. 108. Ον. 

11. 83505.. Ἔς. ο. Μο]. 1585. | Τεκγαμι- 
σκονται 5. ΟΒΕΚΗΒΕΥΔΛ. (εκγα- 

µινιν. Ῥ Απ) | εκγαµιζονται ΑΡΤ. 

Δ. 69. ΚΜΌΓ, | γαµιζονται 1. | γα- 

µουνται Ὦ. | οπι. γαμ. και γαμ. ο. 

6. 815. 
Ἀδ.τυχειν οπ. Ὑι]σ. ο.ει[ι).ἰ. | Οοτ- 

πα, α. 

-- γαμιζονται ΏΩΒΤΙΔ. 1. 98. Ο1οπ. 651. 
νΙά. οἱ 811. | γαµισκονται Ἑ. | εκγαµι- 

ζονται ΑΡ. 69. ΕάΗΚΜΟΌΝΥΤΓΑ. | Τεκ- 

γαμµισκονται ο. 8. 

86.ουδε ΑΒ. Μαι. ὮΣΤ.. 

τα]. 

-- γαρ] οπι. Ἡ. 

- ετι] οπι. 1. δ,[).ἱ. Ἀγτ.Ουε. 
--- δυνανται Υ ιἱρ. {. Ἀγτν.ΟνΕ.Ε50.δεΗε]. 

εκ, ἄοίἩ. | µελλουσιν Ὦ «γ. α.(ο.)ο. 
ζω) Ἀγτ.Ης] πρ. Τεν. αἲν. 

Ματοα, ἵν. 58. 

ἆουτε 5. ϱἩ. 

λε κ 

6. και υἷοι εισιν θεου Ὑπ]ρ. {. | τῳ θεᾳ 

(απίέατι Ὦ. Ὠοί α.οει[]ι]. (Τετί.) 

61/7. 915. 

-- υἱἷοι] οἱ υἷοι Α. 

--- εισιν] οτι. 1. Μ. Ὀγτ.Ονί. «Ἠι]ι, 

-- θεου] Τρτασπι. του 5. ΤΟΠ. 

οπι, ΑΒΙ,, 

97. δε ΟΥγίρ. ἵν. 8415. | οἵη. Ἰ. Μαιηρ]ι, 

ΜΒ. 

--- ψεκροι και Ὑπὶς. {. Οτίᾳ. ἵν. | οἱ], 

και Ὦ. α.ο.ει[]ἱ, (617. 915.) 

-- Μωυσης ΒΡΡΊΓΩΒΗ, 59. ΚΜΌΟ. | 

χ1Μωσης 5. Α. 69. τε. Ονίᾳ. ἵν. 

--- ἔµηνυσεν Ογίᾳ. ἵν. | εµηνησεν Δ. | 

εμνηµονευσεν 1. | εὅηλωσεν Ὦ. οβίεπα1έ 
γι]ρ. οἱ. ἀοπιοπδίτανΙέ α. εἱση]- 

οαν]έ 6. (61ρ7.) 

-- επιτης βατου] ν]ὰΙ ἴπ ταβο ο,ἴ](ᾳ”.) 

ἀῑεῖι ἄθ ταθο ᾱ. | Ροδί ὡς λεγει Οτίϱ. 

ἵν.. απ Ἰοσπίας 5 οππι ο Ώσοις ὁ 

τβο Θγν,ονς. (η1,) 

-- θεον Ισαακ] Τῃιαοια.τον 5. ΑΡΩ. 

το]. Ὀστ.Ηο]πηπρ.(σγαεσὸ. (οἵμ.) | οπι. 

ΒΡΗΙ,. ΟΥίᾳ. ἵν. (νιά. Π1, 8985,) | (Ἴσακ 

Ῥ.) 
--- θεον Ιακωβ] Τρταστη, τον 5. ΑΕΟ. 

τα]. Ἀγτ.Ηο]-πης.(σγ. [ οια. ΒΗ1,. ΟΥίᾳ. 

Ίν. (νἷᾶ. Π1. 8984.) 
88.θεος δε ο. εστ. νεκρων «ΑΒΡΩ. τε]. 

ονίρ. (. 1795) ἵν, 9994, Ο1Ρ). 58. | 
θεος νεκρων ουκ εστιν Ὦ. (οι) 

το]. | 

90. πον]θείπια πι. | 84. πα]αβ 5αοοι]] ο. | ο5. 
11 νεο 6ἵ. | πεαας πια ρεπί πεη πο ἀπσθπί Οἱ, | 

: 96, Ῥοΐοτ]πῦ Απιις 

94ὔ 



ΑΒ 9 (Ρ)(Ω(Λ). 
Ῥ[ΣΙΑ: 

1.398.609. σμὸ 
ΕάΗΚΜΞΠΤΓΑ.β 

ΟΓ΄ σμε 
"Μαι, 59:46. β 
Μαν, 19194. 

40. οὐκέτι δὲ 
πι λ[αί{.οο:41-{5. 
'Ματ. 19:35-37. 

4]. εἶναι Δ. υἱόν 
45, αὐτὸς γὰρ 
Ἀ Ῥεα, 11Ο(100):1. 

σμς 

β 
ο] ΝΤαί{. 5:67 
/Ματ. 19:98, 80. 
σ8Ρ. 11:43. 

{ αοι1. 
- -. ας φ 

ασ ταις συναγωγαις και 
ου 
σμζ 

η 

Πα 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
- , 5 / , ος 3 

τῶν γραμµατέων | εἶπαν, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας. 
40 1 . / 4 Ἀπ ᾱ- ἓ) .- λεν » / 

Οὐκέτι ' γὰρ᾽ ἐτθλμων ἐπερωτᾶν αὐτον οὐδέν. 
5 Ν Ν ε) - / Ν 

128 Ἡ 3 Ἐἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν 
΄ / - ν .ν 

χριστὸν υἱὸν ἶ Δαυεὶδ’ εἶναι; Ἱ' καὶ αὐτὸς ᾿ Δαυεὶδ΄ 

λέγει ἐν βίβλφ ψαλμῶών, ' Εἶπεν / πύριος τῷ κυρίῳ 

ὠου, Κάβου ἐκ δεξιῶν μον Ἰ ὃ ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθροὺς 
σου ὑποπάδιο τῶν πολδῶν σου. ᾗὉ ᾿Δαυεὶδ” οὖν 

Φα ’ “ - -- 

αὐτὸν κύριον’ καλεῖ, καὶ πῶς | αὐτοῦ υἱός' ἐστιν: 
455 η λ ν - αι ὶ 

Ακούοντος δὲ παντος τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς µαθη- 
- ὔ ΔΝ - - 

ταῖς Ἱ,  Ἡροσέχεε ἀπὸ τῶν γραμµατέων τῶν 
/ - ε ο) | ΔΝ / 

ϐελοντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς Ἱ, καὶ φιλούντων 
Ν ” - ” - 

ἄσπασμους ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν 
πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις" 

ΑΔ ΔΝ . - - 

οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρὠν, καὶ προ- 
/ ΔΝ ’ ω 

φάσει μακρὰ προσεύχονται" οὗτοι λήμψονταιϊ περισ- : : 
σότερον κρίµα. 

ΧΧ. 40. 

ἀθπίαες απίοπι απ]άαπι εογίρα- 
χάπι ἀἰκεταπί, Μαρϊδίου, Όοπα 
ἀἰκισα. ο 6,3 Ἐς απιρῆς 
ποἩ απζοεραπέ οππι απίσαπαπα 
ΙΠίΘΙΤΟσ4ΥΟ. 

3ἳ (15, 3.) Ῥ]κ]{ απίοπῃ α 1195, 
Ωποπιοᾶο ἀῑεππι ΟΠΕ απ 
βΠαπι Ἠανῖᾶ 6586, 33 εἰ 1ρ5ο 
Ὀανιά ἀῑοῖε ἵπ Ἰρτο Ῥεα]πιο- 
τατη, ὨὈϊκϊς ἀοπιῖπας ἁἀοππῖπο 
πηεο, Ξοάς α ἀαχίγῖς τηοῖ» 335 ἆο- 
πες Ροπαπα ΠπΙπιῖσος ἴπος 508- 
Ῥε]]απα Ῥοάππι ἐπογαπης 3 Ώα- 
γ]ά ε{σο ἀοπαῖπιιπη 1]απα τοσαί: 
σὲ αποπιοᾷο Β]α5 οἶιςδ ερ 
35 (10, 5.) Απάιεπίο απίεπι οπιπῖ 
Ῥορπ]ο αἀῑπίε ἀἰδοιρα]ϊς εαἴς, 
36 Αάἰοπά]ίο α 5οσΙΡί8, απ] γο- 
Ἰαπί απινπ]ατο ἵπ ος οί 
απιαπί εα]αίαθίοπος 1π ἔοτο εὔ 
Ῥιίπηας οπίπεάᾶτας ἵπ εγπαρορίς 
οἱ Ῥγίπιος ἀῑξοαβίέας ἴτπ οοπγ]- 
τς, 3 611,8.) ᾳπῖ ἀεγοταπί ἀ4ο- 
ΤΙΟΒ γἰάπαταπα εἰτηπ]αηπίος Ίο- 
δαπι οταθίοποπα: Πὶ αεοϊρῖεπε 
ἀαπιπαίίοποπι ΤηΒΙΟΥΟΠΙ. 

ΧΧΙ. ολ’ 
Ματ. 1ο. 41-14. 129  Ν᾿Αναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας ! εἰς 

! Ἠοερῖοῖεπε απίθπη νΙ1ά16 605 
απῖ τα θοθαπέ πππποτα 8. ἴπ 

39, των γραµµατεων»] Σαδουκαιων ϱ Κπιι. 
(Σαδδουκ 1) | οτι. αΠίο αποκρ. ΒΥ2. 

ο, 
--- ειπαν ΒΡΟΠ.. 

τε]. 
-- ειπας] λεγεις 1. 

40.γαρ Β],. 95. Μεπιρῃ. | Ίδε 5. ΑΡΕ 

ΦΒ. τε]. (Τμαίει) Ἀντ.Ηο]. ἄοἰμ. Αν, 

εἴ αππρ]ας Ψπαἱσ. ο Ὀστ.οτι. 311. 

οἱ Ίαπα ο. που αππρΗας α. Θγτ.Εεῦ. 

--- ετολµων] -μουν 69. Ἡ. 

--- επερωταν] επερωτησαι Ἱ. 

ΑΕΗ. | Τειπον 5. 

-- ουδεν] ουδε ἐν 1. 

41. λεγουσιν] αἀά. τινες ΑΜ. Ἀγτ.Ηςσ].Ἡ 

{Γ αάᾶ. οἱ γραμµατεις 69. Ἁγιγ.Οτίὃς 
Ῥεε, (νιᾶ, Μαν, κ. 95.) | (απϊᾶ νοῬῖς 

γ]άδίαπχ ἆο ΟΠγίδίο ου]ας Β]ις οκ 

ἀἴοαπε 1 Ὠανίά. ὨὈϊκίε απίοπι αἆ 

11ος αποπποᾶο Ώανιά ἀῑοῖί οίο. ε.) 

--- υἷον Δαυ. ειναι ΑΕΊΤΙ.ΩΒ. τε]. Απ 

α.οιζιῇ).ἱ. Ἀγτ. Πο]. Μεπχρ]ι. ἀοἴμ., Ανπι. 

Τεν. αν. Ματο. ἵν. 98. | ειναι Δαυ. 

νίον ὮΙ,. } ειναι υἷον Δαυ. ία. Ε]ῖαπα 

οὐ Ὠαν. Υα]σ.ΟΙ. Ἁγιτ.Οτί,δεῬεί, υἱον 

Δαυ, (οσα, ειναι Ὦ.) «ί1, (ότι ὁ χρι- 
στος υἷος Δαυ. εστιν 69.) 

43. και αὉ ΠΠ. ΑΏΡΩ. το]. νν. | οπι. Ὦ 
Ἠ εἶσ.1,. 1. 98. ἴ. Μεπιρῃ. (νιᾶ. Μας, 

χΠ. 96.) 

--- αυτος] 4. γαρ ΒΩΒ εἶσο,Τι 1. 98. Ἰ. 
Μαπαρῃ. (νιᾶ, Μαν.) | Οοπία, τε], 

--- βιβλῳ] τῃ βυβλῳ Ὀ. 
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49. ψαλμων] ῬΥαεπῃ. των ὮΕ. 69. | 0οη- 

ία, ΑΒΩΒΤ, τε]. 

--- ειπεν Υπ]. ει. | λεγε Ὦ. α.οι[]. 

(νά. Μαν.) 

--- κυριος] Τρταεπη. ὁ σ. ΑΡΊΓΩΒΙ.. 
γα], (νιᾶ. ΤΧΧ.) | οπι. ΒΓ). 

45, αν] οπι. Ὦ). 

- θω] τιθω Ὦ. 

-- ὑποποδιον πας. {. Βστ.ΗεΙ. Αππι 

δα. ]. ὑποκατω Ὦ. α.οιει[]-.. Ῥγνν. 

Οτι,δσῬει. ΜοπιρΗ. (νιᾷ,. Μαΐς ασ, 44.) 

44.0υν Ὑπὶς. 7. Ἀγτ.Πο]. | οπι. Ὦ. α.(ο.) 

(ει). ουν, 5 οἱ οι. (5ἱ Ἰσίειν 

Ἠανίά. Ἀγτν.Ονέ,δεῬεί, Αππι.) 

-- αυτον ΑΠίθ κυριον ΑΒΟΩΒΙ, 95. ΚΜ 

Ὁ. / Μεπιρῃ, ἄοίμ. Αππιι [ {ροβί ς. 

ΤΡ. τε]. Τάι. (ΒγτΗς].) Τετ. α”ν. 

Ματς, ἵν. 98. 

--καλει Τετί. | απίο αυτον κυριον Ἡ. 

Βγτ.βδί, Μεαπιρ]. | Ώοπιίπο πι γοσαί 

επι Θγτ.Οτί, ῃλεγει Ὦ αν. [21] 
-- και Ψπ]ς. α./. Ἀγν.Ηε]. | οπι. Ὦ. ο.ε. 

μυί, Ῥγον.Ονε, δε Ῥδε. Ασπιι 

--- αυτου Ἀπίο υἱος ΑΒ. 1. ΧΜ. Μεπιρῃ. 

Γἀάροδί ς. ΤΡΩΙ.. το]. Τμαίε. (νιᾶ. 
Μαίέ. κκ]. 45.) 

450. λαου] οχλου 8. 

--- τοις µαθηταις] Ταάᾷ. αυτου 5. ΑΡ 

ἨΤ.. (νιᾶ. Μαϊ κκ, 1.) | οπι. αυτου 
ῬΌ. Απγπι, | ἑαυτου Ἀπίο µαθητας Τ. 
/προς αυτους ϐϱ. 

46. εν στολαις] ἵπ Ῥοχοῖς Ἀνν. οτί, | απίο 

περιπατειν ΔΗΤ.. 1. 55. 69. ᾱ. Αππι. 

(σιᾶ. Ματ, κ. 98.) |. Όοπαα, ΒΡΡΩ. 

τε]. 

46. πρωτοκαθεδριας] -ιαις 69. 
--- πρωτοκλισιας] -σιαις 69. (-κλησ. ΑΡ 

ἨΙ;Χ. 99. 69. ΗΓΗΛ.) 
47. οἱ κατεσθιουσιν ΑΒΩΒΙ.. τε]. Ῥγογ.Ῥεί, 
ὃς Ἠσ]. | οἱ κατεσθοντες Ὦ. (Ἐγτ.ΟνΕ.) 

(Μεπιρῃ.) γιά. Τατ. κΙὶ. 40. | οἱ κατε- 
σθιοντες ἘΧ. 

-- τας οικιας] Ραπο5 οι[).ἰ ἰ. 
-- Και προφ. 6. Βγτ.Ησ]. | οπι. και Τ. 

γπ]ς. α.σι]. Ἀγττ.Οτί,δεῬοι, 
-- µακρα] µακραν Αλιζυϊά, ΤΝ. 

-- προσευχονται ΑΒΟΙ;. τε]. Μεπιρ]. | 

προσευχοµενοι ΏΡΗ. 69. ο. (Ῥγτ.Ης].) 

νά. Μαν, κ. 40. [ εἰπππ]απίος Ίοπραιῃ 

ογαοπεπι Ὑμὶσ. /. ἈΠπσεπίο Ίοπς. 

οταΐ, α.(οι[]-. αὖ ἴπῖε, νου.) ἵπ ῥταθίοχία 

αποᾶ ρτοίταμαπέ ογαίίοπ6βθ εα5 τή, 

Ου, δεῬεί. 
1. δε] αἆά. ὁ Ίησους Χ. πι. 

Οοπίτα, ΟΡἱᾳ. ἵν. 9884, 
--ειδεν] εις Ἀντ.Ῥει. Ο)Ρίᾳ. ἵν. (οπι. δε 

νογ. 5ε(.) 

--εις το γαζοφυλακιον ΒΠί6 τα δωρα αυ- 

των ΒΗΡΤΙΣΔ. 1. 98. 69. ο. γτ.Ρεί. 

ΟΥίᾳ. 1ν. 9888, 99054) | Γροεί ς. ΑΡ 
ΩΚ.τε]. (Τμαί:.) Ὀψιτ.Οτί,δεΗο]. Μεπιρῃ. 
Αγπι, 4041. 

βνγ.Ῥει, | 

89, ἀἰκοχιέ οἱ 6ἶ. | 41. 9859 Ώανίά Οἵ. 



ἄοκΤ. 9. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Ν / Ν ω - {4 [ό 9 5 . . να «1: 

απ σα, το γαζοφυλάκιον τα δῶρα αὐτῶν  πλουσίους' " εἶδεν Βαπορασίωη ἀῑνίίοςι 3 γ]άΤι 
ψαχ. ο. Ε.Η. / 4 / Ν ’ Ξ ον τς ν. απίοιι εἴ απαπόαπι γΙάπαηι 
ΜεπιρἩ. δέ ἳ τινα χηραν πενιχραν βάλλουσαν ἐκεὶ Ἰ λεπτα ρααρετοι]απα παζοπίοιη αογα 

ΕοἴἩ. Ασπι, 3001. δ αν.) ο) λλ θ μα || λ / ος ἡ / πηϊπαία ἆπο, ὃ ει ἀῑκί, Ὑοτο 
1. τὰ δῶρ. αὐτ. ε. δε. ος ος Ίσως εγω υμιν ο η Χβᾶ ἀῑσο νοῦῖς απία. γἰάπα Ἠαος 

τ. γαζ. { αὕτη ἡ πτωχὴ΄ ” πλεῖον πάντων ἔβαλεν' απαντες ΡΔΠΡΕΓ Ρ]5 παπα οΠηΠΘς ηα]ρίς, 
{ Ῥ ) 3 Ναπι οπιπος Πϊ οκ αὐαπά απ 
8. ἡ πτωχ. αὔτ. γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντον αὐτοῖς ἔβαλον εἰς αἰυῖ ππὶβοταπ{ 1 ΊΠπποτα οἱ: 
4. πάντες Ἠαοο απίοτη οκ 6ο ᾳποά ἀοοδί 

τὰ δῶρα [τοῦ θεοῦ, ] αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος 11, οπΊΠοπα γατα 5 άπά 4 ποπ 
αν. / αν των Δ 5 » αὐῖς πηΙς!τ, αὐτῆς Ἰ πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν έβαλεν. ο. 

σα. 190 5 αΚαί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦν ὅτι 0930 Βι φαρακάσπι ᾱἷ- 
π]Μαίέ.ομ:1-7. β Οσο ΡΙΒ ο {επιρ]ο, 4ποᾶ Ἱαρί- 
Μας, 181178, λίθοις καλοίς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσµηται, εἴπεν, να υοπῖς ος ἀοπῖς ογπα ία 

ο55ος, ἀῑχί:, ὅ Ηασο Ύπαο ν]άο- 
ὃ ΤΓαῦτα ἂ θεωρείτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ 8, γοπῖοηί ἀῑος ἵπ απίθας ποπ 

3 2 / ον ή ν -ς το]ἰπαισίασ Ἱαρίβ 5προς Ἱαρί- αφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, Ός οὐ καταλυθήσεται. μμ ως 
σμθ ΄ Ἠπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, ποτε 3) Ππιοποραγοχαπέ πο Ἡ- 
β 5 αν - . ιός μα φ 2 Ίππι  ἀἱοσπίο,  Ῥταοσσρίου, 

ουν ταυτα εσται: και τι το σΏημειον οταν μέλλη απαμάο Ἠαςοο οταπί, οὐ αιιοά 
ρα α. / - 8ε ον μες / Ν Ὁ ΒΙΡπαπη ουπι Πο Ἱποῖρῖεπί 
08’ ταῦτα γώεσθαι; ο δε εἶπεν, Βλέπετε μη πλανη ὃ οἱ ἅλᾶ, τάσισ πο ἁσας. 

Δ : σον κε «ο καρν Ἐν ο 
{ρ θῆτε: πολλοὶ γὰρὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνοματί µου, οαπη]πῖς τη] οἱ ομίπα νεπ]οπί ἵπ 

λέγοντες [ὅτι |) Εγώ εἰμυ καὶ Ὃ καιρὸς ἤγγικεν" μη 

πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 

µους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε: δεῖ γὰρ ταῦτα 

ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέ- 

ΠΟΙΠΙΠ6 ΠΊθο, ἀϊσοπίες απῖα 6ϱο 
ΒΗΠΗ οἱ ἵοππρα5 αρρτορίπα πανε: 
πο]{ο ουσο 1γα Ῥορύ1]]ο8. "πι 
ππαζοπι απαἰετ]ῖς Ῥγοθ]ία οἱ 5ε- 
41Π0Π6ΘΕ, πο]ῖέο (ετγαγῖ: οροσίθί 

ο 

1. πλουσιους] Ῥτασπι. τους Ὦ. Αππι. | 

Οοπίτα, Ο;ἱᾳ. ἵν. 9884, 
95. δε] οπι. Φ. α. Μεπιρη.ΜΒ. Αππι. Οτἱᾳ. 

1. 9884, 

--- τινα] τιναν ΑΔ. | Τρτασπι, και 5. Ὁ 

Ῥ. γαρ. α.ει πι. ΒΥτΥ.ΟΥ6.ΡΡΙ,δΗς].Ἡ 

Μεπιρῃ. Αππη. | αὖά. και ΑΔ. 1. 69. 

ῬαΠηβδυντΊτλ. | οπι. ΒΙΟΝ. 55. 
ΜΤ(Το.) οι. ἈγτΗα]ικι. «381. 
Ογίᾳ. ἵν. 

--πενιχραν ΟΥἰφ.ῖν.5884, 2905:4- [οπι. Χ. 
---βαλλουσαν Ο)ίῃ. ἵν. 9888. 9904, | βα- 

λουσαν 01. 1. ΟΥίᾳ.1ν. 9905(εἆ.) 

--- εκει Ι. | οπι. Ὦ. (Τμαίε. πι) Ἁγττιοτί, 

δεί. 91. Οτίρ. ἵν. 

--- δυο Ροξί λεπτα ΒΩΙ;Σ. 38. Υη]ο. ο: 
πι. τν Οτί,δεῬεί, Μοπιρῃ. ΟΥ1ᾳ.ἵν. δἱ5. 

| {απίο λεπτα 5. ΑΤΡ. το]. α.ε. 82. 
Ἠσε].οίπις.(αεσο. | αᾷἀ. ὁ εστιν κο- 

δραντης Ὦ. (νά. Μας. κ, 49.) | Όοη- 
ας, ΟΤἱᾳ. ἵν. 

8. αὑτη απίο ἡ πτωχη ΒΡΩΙ.. 58. 69. 

γαρ. ο//]( απ. Αππι. (γιά. Μαγ. 

χΗ, 49.) {(απίο χηρα Ἁγιτ.οτί,δερεί. 

Μεπιρὴ,) | {γο5ί ς. ΑΧ. τε]. α. Βγτ. 
Ἠσε]. ΟΥἱᾳ. ἵν. 2884. 9905, (οπι. ἡ πτωχη 

ο. (1). 9249.) 

--πλειον ΑΒ. τα]. ΟΥγίφ.1ν.δίς. (πλειο- 
ναπαντων 1,. Ίπλειονα παντ.».πλειον | 

ἁπαντ.) | πλειω ΏΩΣ. 
--εβαλεν Οτίφ. ἵν. ὀΐ, | εβαλλε Χ 

(743). 

4. ἅπαντες ΑΩΙ/Χ. τε]. 

Ονίᾳ. ἵν. 9884. (νιὰ. Μαν. κἴῑ. 44) 

--αυτοι 69 86. 

--περισσευοντος Ονἰᾳ. ἵν. 32881. 9905. | 
περισσευµατος .. 1. 38. 69. (οπα. Ῥγαςς, 

του 69.) 

---αυτοις Ονίᾳ. ἵν. δί9. 

των Ἡ. 98. 69. 

σεις Ονίφ. ἵν.δἱ. ϐ1ρτ. 9245. | οπι. Τ. 

(ἄπ ϱαζορΗγ]ασῖαπη ἀοπηππη ΘΥ. ΟΤΕ.) 

--τουθεου ΑΏΩ ΤΙ τε]. Τα. νν. ΟΥίη. 

Ίν.δί. Ο1ργ. 9245. | οτι. ΒΙΙΧ. 1. ΒΥν. 

Οτι, Ἀγτ.Πίον, Μεπιρη. (20.) 

--ὕστερηματος Ογίᾳ. ἵν. 388Υ. (9904,) ] 

-ρησαντος Δ. 

---παντα ΒΡΩΙΧ. 39. 69. Οτίσ. ἵν. 5. 

| {άπαντα 5. Α. το]. | ἆπαν Υ. 

---εβαλεν] κατεβαλεν Υ. 

---αᾱ Επ.] π4ά. ταυτα λεγων εφωνει, Ὁ 

εχων ωτα ακουειν ακουετω 69. ΕΣαΗ 

ΜΣΥ3ΤΛ. 

δ. αναθηµασιν ΡΩΤΙ. 

πισ.(ἀγαεοε. | αναθεµασι» ΔΟΝ. 

6,ρτ.549. | αυ- 

το]. νχ,Ης]. 

1 

αναθυµασι ϐ9. 

--- κεκοσµηται] Ῥοδέ καλοις Ὦ. 

6. ταυτα ἆ ΑΒ(Ω.2) τε]. Υπα]ς. οἱ. Ἀντν. 

Ῥει.δε Ἠσο]. Μεπιρῃ. | οτ]. ἆ Ὦ,. α.ο.ε. 

ΌΕ(1.) Ἀγτ.οχε. Αππιι 41, | (νάείο 

Ἰαοο Ἀψτ.ονί. «1011.) 

Γ---επι λιθῳ] επι λιθον Τμ. 1. 88. 69. 

(νἱᾶ. Μαι, κχὶν. 9.) Ιαάά. ὧδε ΡΙ.. 

60. Μοπιρῃ, | αάά. εν τοιχῳ ὧδε ὮὉ. α. 

Ι παντες ΒΔ. | (αι) (11. |. ὧδε Ἱαρεπί απίο λιθος 

Χ. 1. 98. ο. στον. Αππι. ΦΠ. (γιά. 

Μαι. ει Ματ. κι. 9.) | ποπ Ἠαροπι Α 

. το]. Ὑαἱς. {; Ἀγιτ,Ε5ί.δΗε]. 

6. ου] αάά. µη ᾱ. 

-- καταλυθησεται] σαλευθησεται 69. 

7. αυτον] αάά. οἱ µαθηται Ὦ. (νιά. Μαέ. 

πχῖν. 3) 

---ουν Ἀγτ.Πο]. | οπι. ὮΤ. 1. Τα. Ἀντν. 

Οτι δΕςί. Μεπιρῃ. Αππιι 11. 

--ὅταν] ὅτε 1. 

---όταν....γιγεσθαι] της σης ελευσεως 

1 1ῇ 

Ἱ --μελλη] -λει 1. 69. Ὦ. (παῖρῖεπί Ῥντ. 

Ον) 

---γινεσθαι] γενεσθαι 69. 

8. επι] εν ΜΜ. μας. 

---ότι ΔΙ). το]. ΜεππρΗ. | οπη. ΒΙ/Ν. ο. 
2Ιπ. Τεν. πἀν. Ματο. ἵν. 99. (νιά. 

Μαι. κχῖν. 6.) Ί|ειμι] πάά. ὁ χριστος 

ο.ει[)-α”11. Ἀγτ.Ῥδι. Τετί. 

---μη] Τπάᾶ. ουν ο. Δ. τε]. Ψπ]ο. /- 

Ῥγγ.Ηο]. | οπι. ΒΡΙ,Χ. α.ο.ε[]ἳ. Βγτ. 

Οσ, Μαπρι, Αππηι 918. Γ8γτ.Ε5έ.] 

9, πτοήθητε ΟΡ. Ιπέ. Π. 85535. |. φοβη- 

θητε ). (πτοθητε Δ.) 

--δει] µελλει Βγιτ.Οοτί.Ρει.δςΠςε].πιρ. 

---γαρ] οτι. αἱς. [7.1.1 

4, αὐαπαάσηδία πι | 5. Ὀοπῖς Ἱαρίάϊδις ϱἹ. 
/8. Ροδί εος 6Ι. 

94Τ 



Α Ε[Ο]Ρ/[Η]. 
1ΧΔ. 

1. 98, 69. 
Ε«ΞΗΚΜΡΒΌΤΓΛ. 

11. κατὰ 

καὶ 
τόπους 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ ω Γ . ) 3 / Ν / 

γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ οὐκ εὐθέως το τέλος. 
3/. 3 - . / 3/, τς ο) ο η θ Ν 

έλεγεν αὐτοῖς, Εγερθήσεται έθνος ! ἐπ ἔθνος, καὶ 
/ τς / 11 / / 3 Ν 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν" σεισμοί τε µεγαλοι ἡ καὶ 
ΔΝ 2, / κ Ν Ν νἓ” 4 / “” 

κατα τύπους ᾗ λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ἐσονται, ' φοβηθρά 

ὐ Τότε 

ΧΧΙ. 10. 

ΡΙΙΠΤΠΙ Ίασς Παγί, 5οᾷ Ποπ 
βίαθίτη Ππῖ». ὸ Ὅππο ἀῑσσυαί 
ΠΠ, Βαχσοί σεης εοπίτα 6οι- 
{απι εἰ τορπαπι αἄνοτεις γεσ- 
ΠΙΗ, Ἡ ἴογτας πιο ππαρηϊ 
εγαη{ Ῥου Ίοσα οἱ Ῥοι]οπίίσο 
εἴ ΓαΠ105, 6ΟΙΡΟΓΟΕ4ΙΙ6 4ο οπε]ο κ.α - . - / / 9 λ ξ Ξ 

ο λιμοὶ καὶ σν τε καὶ σημεῖα ἀπ' οὐρανοῦ μεγάλα έσται. "προ οἳ εἶσμα Ἱπαρπα οσαπέ, !" ον 
λοιμοὶ α, ος τν αρ ως - ο εἰ α Ν -- 1 Θοὰ απίο Ἠαπου οιηπία Ἱπ]- 

ΤΙΜΑ: ο. δὲ τούτων ' πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ ὑμᾶς τὰς χεῖ- αἷοηέ νοῦῖς πιαπη5 εις οἱ Ρος- 
10:92. αἳς. ομ ν / / Σα Αα 5δΕΠΠΟΠΗΙΣ, ἐγαάσεπίος ἴπ ΑΥΠᾶ- 

Μαν. 19113. ρας ο, σφι διώξουσιν παραδιδοντεο τας σοσα» οἱ οαιδίοᾷίαδ, (γαλοπίο» 
ξἩ συναγωγὰς καὶ φυλακάς, " ἁπαγομένους ἐπὶ Ψ βασι- αἆ τοσες αἱ αἆ Ρνασδίἁος, ΡΤΟΡ- 

ἃς ος . αν μικρες, ν οτε ἴ6υ ΠΟΠΠΟΠ ΤΠΘΙΤΩ, ὁ Οοπίπσος 
λείς και Ί]γεμονας ενεκεν του ονοµατος µου. απο” απίοπι νους ἵπ {αοβπιοπΙΙη, 

Σσαρ. 19:11. ονα 

15 

15. Γἀντειπεῖν ἢ] 
ἀντιστῆναι 

ΓΝ{ανί. 19150, 

σογνται 

τ ο - Ν Ν 3/ / 

ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου: 
- 5 - . 9 3 / 

κεφαλῆς ὑμῶν οὐ µη ἄποληται" 

βήσεται | δὲ] ὑμῖν εἰς µαρτύριον' "' "Ί θέτε οὖν ἳ ἐν 
ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι: 

ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόµα καὶ ο ᾗ οὐ δυνή- 
{ ἀντιστῆναι Γ ἀντειπεῖν' ] ἡ 

ἀντικείμενοι ὑμῖν. 

19) 

ς .ν . / “ λ Δ ς ο 

ὑμῶν ὶ κτήσεσθε τᾶς ψυχὰς ὑμῶν. 
2- 

ἅπαντες" οἱ 
᾿παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ 

/ Ν ” - 

γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ 
/ .ν / / 

θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν: ἵ καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
9 Ν Ν 3 . 

καὶ θρὶξ ἐκ τῆς 
ἐν τῇ ὑπομονῇ 

1) 651,3.) Ῥοπίέο οἵσο ἵπ οοτᾶ]- 
Ῥ8. γοεαῖς ποπ ΡιαοιποθΙέατί 
αποππαζπποᾶ πα. τεεροπάεα[ῖς: 
15ᾳϱσο οπίπι ἆαμο γουῖ5 ο8 οἱ 
εαρίοπίίαπα, οπὶ ποπ Ροίοτίπε 
χοείἰδίαγο εί οοπίταἁἴσσγο ΟΠΙΠΘΒ 
πάνοικατῇ γεβίγ, 15 Τγασπιπϊ 
απίστη α ρατοπήῖρις εἰ Εαὐτίος 
εί οοσηαῖ5 οἱ απι]οῖς, οἱ ποχία 
αἰΠο]οηί επ νοβῖς, ΙΤ οἱ ον]ῖ8 
οὔἵο οπιπ]ῦας Ῥγορίθυ ἨΠΟΙΠΕΠ 
πιοη: | οἱ εαρί]]ᾳς ο οπρίέο 
γοδίγο ποη ροπβίς: Ι51π Ῥρα- 
Πσπίῖα νοδίτα ροββιἀεΡρίῖς απί- 
της γοδίτα». 

9. γενεσθαι] αΏίο ταυτα ΔΡΧ. | Οοπίσα, 

ΡΙ.. τε]. ΤΓεγ!. αἲν. Ματο, ἵν. 59. | Ρύασπι. 

ἆ Δ. 

10, τοτε ελεγεν αυτοις Ὑα]ς. ο. Θγτ.Ες]. 

| οπι. 1). α.ε.[]-τ.1. Βγτν.ΟΥε,δεῬει. (να. 

Μαι, κχὶν.τ. Μας. κ, 8.) (ὐ πι Π]]ς 

α.[-1. Ἠαῦοπέ οπτη αΠΤέ, 60Π].) 

--- εγερθησεται] αἱ. γαρ Ὦ. α.(ο.)ε([].) 

(1), Ἁγοτ.Οτε,δς Ῥδι. (νἷᾶ. Μα, οἱ 

Μας) | Οοπίτα, Υα]σ. Ῥγσν.Ης]. είς, 

--- επ ΑΡΧ. 1Η. 98. | Τεπι 5. Β. τε]. 

11. τε] οἵι. ΑΤ,, πι. 
--- και ΔΠίο κατα τοπους ΒΙ.. 98. Μοππρη. 

Αι. (211.) | Τροεί σ. ΑΕΏ. το]. 
--- οιμοι και λιμοι Ἑ. Νια]ς. α. οι]... 

ΒΥτ.ΟΥΕ, (Τεν. α”ν. Ματς, ἵν. 59.) | ζλι- 

μοι καιλοιµοι 5. ΑΕΡΤ,. τε]. ο. Άγτν. Ρε. 
δ.σ]. Μοπιρῃ. Αππι, | λοιμοι (ΠΠΙΙΤΗ 

69. | λιμοι απίαπι Χ. 911. 
---- εσονται] οπ1. 3Υ.ΟΧέ,. | Ῥοδί µεγαλα 

ΘΥΣ.Ρ6/, 

---φοβηθρα ΒΕ. | Τφοβητρα σ5. ΑΙ, τε]. 

(ῴοβοιτερα Λ.) [εἰ ουιπέ ἔειτονος ο 

σαθ]ο, οἱ γ]άσυιπίας εἶσπα ππασπα Ὦγν. 

Ον, | αάά. εἰ ρτορι]είοπος γτ. Ῥῦ, 

--- απ᾿ ουρανου Ροβί σηµεια ΑΧΔ. Ἱ. τε]. 

Το! πἂν. Ματ, ἵν. 99. | απίθ σηµεια Ἑ. 
]απίο και σηµεια Ὦ. Ὑπ]ς. α.ο.ε{[].ἱ.]. 

Οτίᾳ. ἴπι. Π1. 8055, | Ῥορί Μεγαλα 1.. 98. 

69, (Μεπιρη.) (Αππῃ,) [ (ππου 5πρου 

Ἠοπιίπθς οἱ δἶσπα Ἱπασπα ογαπὲ 45Η.) 
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11.εσται] εσονται 69.Υ 3. νιάεῬαπέαν Θγ2Γ. 

(Οπε,)δεῬεῖ, | αἀᾶ. οἳ (οπιροξίαίος ο,[-. 

1. Βγτ.Πο]. α.ά. οἱ Ἰήσπιος α. Ογίᾳ. 
1η. 1, | αα. οἳ (οπιροξίαίο5 ππασηαο 

οταπί Θγοτ,(Οτε,)δερςι. (111:) 

19.παντων ΔΡ.]Ται ὮΤ,ΧΔ. 1. 98. 69. 

ΡαΠΚΜΡΌΟΥΓΤΤΓΛ. | Ταπαντων 5. 

Γον επιβαλουσι}] -λλουσιν γαρ Ἐ. 
--- τας Νίο συναγ. ὮῬ. Μῆαί.Τ). 

ΔΙ. το]. 

-- απαγοµενους ὮΥ,, 1. (επαγ. Β. Ρο.) 

άαγομενους 5. Α. τε]. 

σαι, 

[τσ επι βασιλει] επιβαλεις Ρ3 11. 

Γ.--- ενεκεν] -κα Ὦ. 

18. δε ΑΗ, το]. Ψπ]ς. οι. τε]. | οσα. Β. 
αι. Ὁ. οπῖπα οι. [α.] 

14.θετε ΑΒ3Λ]. Μα. ΏΝΙΣ. 95. 

άθεσθε ας. Β». τε]. Οτίσ. 1. 2953, 

Μ. | 

Γσ-- εν ταις καρδιαις ΑΒΡΤΙΧ. 1. 98. Τια188. 

ΓΤεις τας καρδιας 5. 1. τε]. ΟΥγίᾳ. 1. 

--- προμελεταν] -τωντες Ὦ. (µελεταν 

Οτίᾳ. 1.) 

15. δωσω] Ρροσί ὑμιν Ὦ. Οοπίτα, ΟΥ1ᾳ. 1. 

--{)] οι 5ἰο 1. 

--- αντιστήναι η αντειπειν Ῥ. Μαἱ.Τ,. 69 

(ε εοτγ.].) αι Αιπιι Ογίᾳ. 1. 9953, | 
Ταντειπειν ουδε αντιστηναι 5. Χ. 98. 

τε]. οἱ1. ουδε (νο] η) Ἀγτ.Ῥεί. τι, | 

αντιστηναι ουδε αντειπει» Ῥ. 1η. Β6]. 
(693 ου). (Υπἱς.) Μεπιρ].Ἠ.δι ο]. | 

αντειπειν η αντιστηναι ΑἩ. 1. ΙΜ. | 

αντιστηναι ἰἱππίππι Ὦ. α.οβ.. ντ. 

Ον. Μεπιρῃ.ΜΡΒ. 612. 160. 268. 

15. ἅπαντες Β1.. | ἵπαντε 5. ΑΡΗ. 

Ονίᾳ.1. | οπι, α.ο[) 1. (1ρΥ. 160.268, 
| αἆ Απ.] οπι. 4δίµ. | Οοπίτα, Να1σ. ει]. 

16. και ὑπο α.ε. | οπη. και 69. ἱρ. ο. 

Μεπιρῃ, | Οοπία, ΟΥίᾳ. 1.99568, Ἰ](Ύο- 
γεων}] πχοχος γτ.Οτί.) 

--- και αδελφων] Ῥοδί φιλων ΔΒΕΗΝΥΤΛ. 

Ορ. Ἱ. | Ροδί συγγενων Χ. | οι. . α. 
--- συγγενων Ογίᾳ. Ἱ. | -νεων Δ. 1. | οιη. 

6. | (και θαν. εξ ὑμ. Ἱπ τον. 56ᾳ. «4911.) 

17. δια το ονομα μου] απίεύπο ΚΜΟΥΡ 

Δ. ΒΥΧ.ΗεΙ. | Οοπία, ΔΒΡΕΒΤΙΧ. 1. α. 

[οπη. ΔΡ. 
18. οπι. νου. Ὀστιονε. οπι. οὐ Ματείοπ 

(εείο Βρίρῃ. | Οοπίσα, Ογίς. 1. 
--- εκ Ονί/.Ι. | απο 69. 
-- αποληται] απωλ. ἨΓ. | απολυται 69. 

| αάά, ειο τον αιωνα . 

19. κτησεσθε ΑΒ. 98. μας. Ἀγιν.Ον!.Ρεῦ, 

δςΗο]. ΜοπιρΗ.ΜΣ. Αιπι. Ονίᾳ. 1. 2958, 
Τεγι. παν. Μανς, ἵν. 99. | Ἕκτησασθε ς. 

ΤΗ. το]. 

90. ὑπο στρατοπεδων] Ῥοδὺ Ἱερουσαλημ 

Ῥ. (Όγιτ.Οτί,Γεί,δ.Πο].) ας. Β.Ε. 9863. 

(ου ΟΥ.) εοᾶᾶ. |. Οοπίαα, Ογίᾳ. 1. 4005, 

Ἡ, δὲ, Έις. Π.Ε). Π1.τ (99). .Β. 9863. 

να ποπάᾶατα κἰαῖπα σ. { 11. Βὲ ο αμα 
Ἱ. { 19. αοπίος 6. | εἰ Ῥταοβῖάος ο. {1 

ἨΟΠ ροίθχαπὲ οἱ. | 19. Ἐν απ ραθ. Απο. 



ΧΧΙ. 27. 
Ῥπ]ρ.α.ο. σηβ 

ΒΥ1Υ. 0. Ρ.Ἡ. ι 
Μεπιρῃ. 

Άγπα, 4001. 
90. γνώσεσθε σνγ 
ὃς 
. ἉΤαίέ,ογ: 16, 5ος. 
Ιαν, 1811456. 
ορ. 17:41. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

191 Ὁ Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουµένην ὑπὸ στρατο- 
πέδων !' Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρή- 
µωσις αὐτῆς. " ὁ Ἱ τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτω- 
σαν εἰς τὰ ὄρην καὶ οἱ ἐν µέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, 
καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. 
-' ὅτι ἡμέραι͵ ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ Γπλησθή- 
ναι πάντα τὰ γεγραμµένα. "' οὐαὶ ! ταῖς ἐν γαστρὶ 
ἓ) / Ν -- / α ε / - ι / 

ορσαις και ιν οσα εν εκεἰναις ταις πδει 

20 053,10) Ομπά απίοια γΙάθ- 
5 οἰτοαπιάαί αὐ. οκοτοῖία 
Ἠίεγαδα]επα, ἵππο βο]οίο απία 
αρρτορίπαπανΙ6 ἀοξο]αβίο οἱ. 
Ἆ 59,3.) Ὅμπο αι ἵπ Ἱπάαεα 
επί βασῖαπί ἵπ. πιοπ{θς, δἱ αιὶ 
1π πησα[ο εἷας ἀαεορίαπῖ, οἱ απ 
Ίπ. γορίοπίβι5 ποπ. Ιπίτοπί Ίπ 
οαπα, ᾗ' απἷα ἀῑσοδ τ]Ποπίς 
εαπῖς α{ ἱπιρ]σαπίέπς οπηπία 4ππο 
ποηρία επί. 3 65,539) Ὑαο 
απίοπα Ῥγασσπαήρας οἱ παἰτ]- 
οπίθας ἵπ 1115 ἀἴερας: 55, 9) 

ραις" 
σνσ 

ει 

94. πάντα τὰ ἔθνη ' µαχαίρην΄ 

3ῇ . 

ἄχρι Ἕσ' -δν αὶ ἳ 
ΙΜαί{.ο: 50-05. 
Μαν, 1919491. 

σνη 
θήσονται. 

3/, / 
εσονται 

ο γὰρ ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γης καὶ 
ο τῷ ᾿λαφ τούτῳ. τ καὶ πεσοῦνται στόµατι 

΄ 

καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς ἡ 
/ / κ ς ον 5/, / ο σον - 

πάντα, καὶ Ἱερουσαλὴμ έσται πατουµένη ὑπο ἐθνών, 
ο . - 

οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. 
- 3 ηλίι Ν λ ΄ ων 

σημεία ἐν ἡλίῳ καὶ σελῆνῃ καὶ 
3, Ν να ον ο) - ) . ” » / 

ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχη ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ 
1 ”/ ή ο Ν / 

Ίχους θαλάσσης καὶ σάλου, 
΄ / . , α Β / 

θρώπων απο φόβου, καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων 
τῇ οἰκουμένῃ" αἱ γὰρ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν σαλευ- 

ᾖ καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 

τὰ ἔθνη 

ως / 

' ἀποψυχόντων ἄν- 

ομ{ οπίπι Ῥγοβδγα π]ασηα, 8ι- 
Ῥτα ογταπα εί Ίτα Ῥοριι]ο Πας, 
3 ὤ5ο, 10.) ος οπἆοπί ἵπ οτο σ]α- 
ᾱπ οἳ εαρΏνΙ ἀποσπίτ ἵπ ΟΠΙ- 
πο65 σοπίθ», οἳ ἨΠΙογιδα]ειῃ σπ]- 
οαυ ας ᾱ- ροπήναδ, ἄοπες 
Ππρ]οαπέα {οπηρούα ΠαΠΙΟΠΙΙΠΙ, 

15 05,3) Ἐι εταπίέ εἴσπα Ίπ 
βο]ο οἱ Ίππα οἳ Ίπ βίο]]]ς, οἱ ἵπ 
{οττῖς Ῥγεδεγα σοπίπτη Ῥγας 
οοπ/αείοπο. 5οπῖίπς5 πιπατῖς οϱ6 
Ἠποιπαπα, 'ὃ ανεδοσπἶθιις Ποπη- 
πῖρι5 Ῥτας πιοιτο οἳ οκρεοία- 
Ποπο 4παο βπρεγνοπίθπί αΠ]- 
ΥοΥΡο οτβί: παπα γΙγίΠ{6ς π6- 
Ίοταπα πιονοραπίαν, 3 658, 
3.) Ἐν απο γιάευαπε βΠαπα Ἰο- 

(ες ΟΥίφᾳ.) εᾱ. ΤΠεορΗ. 190. 194. Τεν. 

πάν. Ματς, 1ν. 99. 

90. Ἱερουσαλημ] Τριπεπι. την σδ. ΛΙ. 
το]. ΟΡ{ᾳ. 1. 4005, Π, Ές. Ἡ.Τ. ε. Ῥ.1.. 

(ο. ΟνΙᾳ.) Έμοορι, δΐδ. | οπι. ΒΡΗ. 

Ογίᾳ. ΠΠ, 6494, 7111. Ες. Π.Ε). ου. 

--Ύνωτε ΑΒΙ;.τε]. Ονίσ.1. Έως. Η.Β. ο. 

Τ]ιουρ]. δἱ5. | γνωσεσθε ὮΧ. ο. Ο)1ᾳ. 

Π, Εις. Β.Β. (ος ΟΥΙᾳ.) | γινωσκεται Ἡ. 

218. Ε.Ε). εοᾶ. | γινωσκετε 1. Ες. Γ.Ε. 

4055, 

--- Ίγγικεν Ο)ἱᾳ.Π. Εις. Η.Ε. Ῥ.Β. Τ.Μ. 

4055, ΤΙΘοΡΗ. δί5. | -σεν Δ. 1. ΟνΡίᾳ. 

1, ΠΠ, 1845, 7113. 

9Ι. τοτε] “οἱ”. Θγτ.Ονέ. 

--- εις Εις. 1οορῃ, 130. { επι Ἡ. (5ο]. 

τορη Ὦ 3. α Γποῖς 6]ις ἵπ πποπῖδιις ᾖ:) 

--- και οἳ.... εκχωρειτωσαν]}] οπι. Λ. 
-- οἳ ] οπι. Τ. 

-- ΕΝ μεσῳ] εµµεσῳ ΑΟΒΙ.. 

--- αυτής] αυτη Ἡ. [αἀά. µη Ὁ. | Οοι- 

ας Ες. ΤΠεορΗ. 

-- ἐκχωρειτωσα» Ειδ. ΤΠΘοΡΗ. | εκκεχω- 

ρειτωσαν 69. | αἲᾶ. εκ οα Βγτ.ΟυΓ. 

--- εισερχεσθωσαν ] εισερχετωσαν Ἡ. (εισ- 

ελβετωσαν Ίμς. ΤΠΕοΡΙΙ.) 

93, αυται ΔΒ.Μαί.ΟΒ. τε]. Έις. Γμεορῃ. 

150. | αυτα Β.ΒΙΙή.Βεᾗ. | αυτην 2. 
--- του πλη..... γεγραμµενα] οπι. Τ. | 

(του] το 1.) 

-πλησθηναι ΑΒΡΗΒΙΔΕΤΓἄάΗΚΜΒ 

τν Λ. Ειδ. Τπεορα. | Ἱπληρωθη- 

ναι 5. ΟΧ. 19. 9895. πληρωθην 69. 
95. ουαι] Τα44. δε 5. ΑΟΠ. τε]. Υπ]ς. 
{. Ἁγιτ.Ονε,Ῥεί,δεΗο]. τα]. (νι. Μαιε. 

κχίν.19. Μαν. κΙΠ, 17.) Εις. Τουρῃ. 

190. [ οπι. ΒΓΣ,. α.σ.ε,[]-ῖ. 

--- θηλαζουσαις Ένς. ΤμεορΗ. (θελαζ. 

Α οᾱ-) | θηλαζοµεναις Ὦ άν. | ενθηλα- 

ζουσαις 1.. 

-- γαρ] αάά. τοτε 1. | (πιοςκ τας ἡμεραις 

69 5ο.) 

--- οργη} ἵτα γαΠόα Ἀγτ.οτί, 

-τῳλαφ] Τρταεπι. εν στ. Δ. 16]. (ει) Ἀντ. 
Ἠσ]. δι. Ίρις. ΤΠεορΗ. [ οι. ΑΡΟΤΡ 

Ἠ ΠΧ. 1. 95. 69. ΚΜ. Τα. Μεπρῃ. 

Άππι. Έπς. Π.Ε. Π1.7 (99). (6 5αρεν” 

Ῥγτγ.Οτί,δς Ρε.) 

-- τουτῳ Εις. Ἡ.Β. ΤΠεορῃ. | οπι. Τ.. 

94. στοµατι] Ῥτασπι. εν ΤΠ. Ὑπ]ς. α.ο-θ. 

βυ. Ἀγιν.Οτε,Ρεί,δ Ησ]. Εως. Η.Ε. 
πι, 7 (99). ΤΠεοΡΗ. 190. | οσα. ΑΕΒΟ. τε]. 

-- µαχαιρης Ρ3.Μαἰ.Δ. | Τ-ρας στ. ΑΒ" 

Μαἰ.ΟΒ. τε. Έως. Π.Ε. ἜΤΠεορῃ. | 

ῥομφαιας Ὦ. 
- τα εθνη ππίο παντα ΒΗΙ.. α. Μεπιρῃ. 

| {ροξί 5. ΔΟΓΡ. τε]. Ὑπς. ο.ει/.ῇ/-ῖ. 

Ὀγιν.ΟΥέ.δεΠο]. Αππι, Ε.Π.Ε. Γμεορη. 

(44 οπιπεπα Ίοσππι ΒΥΤ.ΡΕΙ:) 

-- αχρι οὗ ΒΟΡΗΙ,. 98. 69. Ες Η.Ε. 
ο. οἱ εοᾷᾷ. (-χρις ΟΡΤ. 69.) | Ὑοπι. 

οὗ στ. Α. τα]. Έπς. Π.Ε). εοᾶ. Τ]νουρΗ. 

94. εθνων 

Ου, 
--- καιροι εθνων» Ἐν». Π.Ε. ΤΠΕεοΡΗ. ἴπ 

Τπις.208. Ἁγιν.Οτί,δς Ῥε{. ΜΒ. | οσα. Ὦ. 

[Ῥτασπι. και εσονται ἙῬ. | Ῥταθτη. καιροι 

καιεσονται 1.. Ῥγτ.Ηε]ηρ.ΜΡ. Μεπιρῃ. 

Εποπ Ἰαδεπί ΑΟΧ. τε]. νν. Εις. δν. 

95. εσονται ΒΓ). | Πεσται 5. ΔΟΙ. τε]. 

Εν, ΤΠοορῃ. 195. (εταπί απίοτι 9Υ2. 

οτι.) 

- σεληνης Ἡ. 

--- και επι] οἵη. και Δ. 

-- εν αποριᾳ Ἔτις. ἵπ Ίπιο, 3098. {απωρ. 

Ἠ.) | και απορια Ὦ. | (εί οοπιρ]οδίο 
ΤΙΑΠΙΠΤΠΑ σοπήππα Θγτγ.Ογί,(δ Ε5έ.) 

--- ηχους ΑΒΟΗΤΙΝ. 1. 98. 69. Μ. Τιαίί. 

Ἁγιν.Ρ5{.δΠο]. Μεπιρῃ. Αππιι Τετί. 

αἀγ. Ματο. ἵν. 59. | Ίηχουσης 5. Ὦ. 
α]. (2001). Εις. ἵπ Τμιο. | αἀάἀ. ὡς 

Άγπι, (εί νοκ ἵπππαπατη τηασῖς Ἀντ.Οτ.) 

--- καισαλου]καισαλους Χ. Εις. ῃ Ίμαο. 

«και σαλον Ἀγτ.Ηε] πας. (άγαεσε. | οπη. 

Ὀγντ.Οπτ. δε εί. 

96. αποψυχοντων] αποψυχων των 69. 

--- ανθρ.] Ῥγασπι. των Ἡ. 

-- των ουρανων αρ. { Εις. ία Ες. 

Τ1ε, Ἱπ Τµιο. 201. Τετί. αἄν. Ματο. ἵν. 

89, 4ᾳ Το. 031.29. | Ῥνασπι. αἱ Τ.. | αἱ 

(ῴἨ) εν τῳ ουρανῳ Τ). α.ο.(ε.)[).ςτ)]. 

19] αὖ οπιπῖρας σεπβῦτς 3Υ2. 

21. απ πιουίος ϐΟἸ. | 393. 5αρεχ 6Ο. | 25. εἲ 
5εε]!ς 6. 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙ.28. 
/ λ / / να ο ς οπή Β. που ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετα δυνάµεως καὶ δόξης πι]ηῖς νοπ]σπίοπι 1π προ πι 

1.98 }69 ης 985» / δὲ / / θ . Ῥοίοδίαίαο πασπα, οἳ πιαϊοδίαίο. 
ΕΙΕΙςΗΚΙΕῦΥΗ ΠΟΛΛΟΙΣ. αρχοµενων οε τουτων Ύγινεσσαι ανα- 3 Ηἱ8 αιπίοπι Πογὶ Ιπορίοπιῖθιις 

/ Ὃ δα Ν ν ε ω / ε / 1ο Ίον: ἥ Γο8ίΥ4, ΛΣ ταβριο]{ο οἱ Ἰοναίο οαρ]ία νορίτα, δα κύψατε καὶ ἐπάρατε τᾶν κεβελας ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ολα ἁρριοηημώοι πράσα 
τν 5 [ : εν σραοτα 

η απολύυτρωσις ὑμών. Καὶ εἶπεν παραβολὴν ο νοσαα, 3 Βι ἀῑκίι Πε 
) Μα μα ι μὰ . - οι απ Ἱποπη.  Ἠιάείο Ποπ]- 

90. αὐτοῖς, Ίδετε την συκῆν καὶ πάντα ὃ τὰ δένδρα. ποβπι οἳ οΠπηος Β1οχος: 70 οπά 
90 

30. ἐγγὺς Γήδη] 

γένηται. ον 
σνθ 

ι 

34. ὑμ. αἱ καρδ, 

παγὶς γὰρ 
ἐπ] εισ]ελ. 1 παγίς' 

δὲ λόγοι µου οὐ μὴ ἑπαρελεύσονται.. 
δὲ « ο) / ἃ . [ο ο « / ς ω {/ 

ε εαυτοῖς µη ποτε ' βαρηθῶσιν |! αἱ καρδίαι ὑμῶν 
) ΄ ΔΝ / Ν / ἴσν 

ἐν κραιπαλη καὶ µέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ 
σα μα Γη ω ο ο / / νο Ἱώμη ὡς, ἄεπαστῃ εῷ ὑμᾶς αἰφνίδιος 

ὕταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντε ἀφ' 
γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 
καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγύ. ἐστιν ἦ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα 
ὁ ρω καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ 

! προσέχετε 

99 

ες - 

εαυτων 

ἀμὴν λέγω 

ς ἡμέρα ἐκείνη 

ἐπεισελεύσεται γὰρ” ἐπὶ πάντας τοὺς καθη- 

Ῥτοᾶπομηί Ίαπι οχ 5ο ΓΠΟΜΙΤΗ, 
5οἱτῖς αποπῖαπα Ῥτορο οδί αοδία5: 
3Ι Τέα οὐ νο οππα νΙάσπ]5 Ίαθς 
Ποτῖ, βο]οίο «ποπῖαπι Ῥγορθ 
οδί τοσπιπη ἀαὶ.. ὃ- Απιοπ ἀῑσο 
νοβῖ5 απῖα ποπ ῬυποίοΓΡΙέ ϱο- 
ποαγα(ῖο Ἠαθς ἀοπος οπιπία ΠαΠί. 
30 0αε]πα οἳ ἵνα ἰγαπδιραπί, 
γεινα απ{οπ] ππθα ΠΟΠ ἐγαηδίθηῦ. 
δι 629, 10.) ΑάῑοπάΙέθ αιιίοτη Υο- 
Ρί6 πο {[ογίο στανοπίιν οογᾶα 
νοδίτα ἵπ ογαρι]α εἰ ουγ]οίπία 
εί ους Πιῖας νἱίαο, οἱ ΒΙΡΟΙ- 
γοπ]αξ ἵπ γο8 τοροπθίπα αἀῑῑας 
Ί]α: 55 {απιαπαπι Ἱαηπεις επῖπι 
εαρογγοπὶθῦ ΤΠ ΟΠΙΠΘ5 απ 50- 

ο 
οντως 

ρε ώς 

97. νεφελῃ Ὑπ]ο. α. Βγτ.Ηο].ίχί. Μεπιρῃ. 

Ές. ἵπ Τµιο. 909.905. | νεφελαις Ο. ο. 

αι) .Ι.. Ὄγτν Ο.Ε εί,δεΗσ] πας. 
--- µετα δυναμεως και δοξης πολλης ντ. 

Ἠο]. (28. ἵπ Τμις, 903.) |. και δυναµει 

πολλῃ και δοξφ Ὦ. (Να]ρ. α.σ.αι[[:) 
(8γι.Οτέ,) 1. εαπι Ῥοΐοδίαία ππασπα 

εἰ σ]ονῖα πι]ία Θγγ.Ε5ί. 

98. αρχοµενω»ν ΠΗΙρρ. ΑπΠί. 64 (99). Εις. 

1η Ίο, 909. Τεν. ἆθ Ἐσς. αν. 29. | 

ερχοµενων 1) }Ρ. (αρχομ..... γενεσθαι] 

οπι, ΘΥΥ.ΗΙ6Υ,) 

--- ανακυψατε Πίρρ. | ανακυµψατε Μ. | 
ανακαλυψατε Ἱ. 

--- μων 1ο. ΠΗιρρ. Ογίᾳ. Ιπι. ἵν. 6080. 

Τε!. 4ο Ίο». Οᾳ19. 99. |. οπι. Ὦ. {. Τεν. 
πάν. Ματς, ἵν. 89. 

--- διοτι] ὅτι 15ἱο. Ἠ[ρρ. (πά Βπ. γον.] 
οπῃ. 6.) 

--- Εγγιζει] Ίηγγικεν Ἱ. πι, 

Η1ρρ.) 
90. ὅταν] ὅταν (18διγα) Τι, |. οσπι Ιπεί- 

Ρρίαπέ Ῥ]α]απίος οἱ ἆαππίςος ἉγνΟνέ, 

προβαλλωσιν ϐ9. | 

προσβαλ. ΑΊΤΤ. ᾖΙαᾷᾷ. τον καρπον 

αυτων Ὦ. (Υαρ. ὁ.σ)ο. ή.) 
Ὀντ.οτι, (Τετί. πάν. Μαγτο. 1ν. 59.) 

- Ίδη 19.1 οσα, (11ο). 6. ΘγτιΟ σέ, Ασπ. 
1. 

-- βλεποντες] οπι. Ὦ. Τα, Ἀγττ.Οτί,δς 

ἘΑι. 

--- αφ ἑαυτων] οπη. Ὦ. ο, Ῥγτιοτί, 
4001. |. απ᾿ αυτων Τι 69. Μεπιρῃ. | ο 

{πο Ρας αγαπη Θγτ.ΗΠσ]ιπιρ. | εφ’ ἑαυτ. 
Ε. 

9500 

(ηγγισεν 

-- προβαλωσιν] 

80. γινωσκεται ὮΠ. | αάά. ηδη 3. 

--- ὅτι] διοτι Α. 

-- ηδη 55. Πίο ΑΒΟ. τε]. ὁ. (ηδε Δ.) | 

οπ. ΧΚ, (Τα) γι. Οτέ, ὃς Ῥεί. 

Μοππρῃα. Αππι, ἆδίμ. (νιᾶ, Μαιν. κκὶν. 

95. Ματ. χι. 98.) οσσο ΒΥχ.Ηα]. | Ῥο5έ 

εγγυς ΤΗ. 98. 

--- εγγυς] Ρο5ῦ το θερος 69. Μ. ο. 

91. οὕτως] αάά. ουν Ἡ. 

--- ταυτα] αᾷ. παντα Δ. 69. (6) Διπη. 

67. 999. (ρτασπῃι, Τεγί. ο Ἐος. 0α1. 

99. οἱ αἆγ. Ματο. Ἰγ. 99. 19, οπι. 991) 

γιᾷ. Μαΐ{. πχὶν. 98. 

-- γινοµενα Τονί, αἂν. Μανο, ἵν. 99 δἱ5. 

4ο 65. 011.95. 4ρ). 999. | οπι. Ὦ. 
α. (νιᾶ. Μαιδ.) 

--- εστιν] Ο1Π. Δ. (ΠΙΟ του θεου] οαε]ἰ 

Θντ.Ον.) 

99. αμην] ὐἱ5 69. 

- ὅτι] οπη. 1. 

-- αὗτη Ἔις. ἵῃ Ίμιο, 905. | ταυτη Ἡ. 

-- αν Εις. ἵηῃ Ίπιο. | οπι. Ὦ. 98. | αἀᾶ, 

ταυτα Ὦ. 69. Ι. Ἀνττ.ΟΥΕ, (δς Ῥ5ἱ.) 

Μεπιρῃ. (Αππι,) (Ἠ11.) νιᾶ. Μαϊέ, 

πχὶν. 94. Ματ. κΠ. 90. | Οοπίτα, τα]. 
ΒΥγ.Ηε]. Εις. πι Ταις. 

88. ὁ ουρ.] οπι. ὁ 69. 

--- πάρελευσονται 9. ΑΒΡΗΙ,. τε]. | 
-σεται Ο. 1. Κ. α.ε. (νιᾶ. Μαι. κχὶν. 

35.) 
-- παρελευσονται ΒΡ,. 35. Μοπιρῃ, | 

παρελθωσιν σ. ΑΟΒ. ται. (νά. 

Μαί{.) 

594. δε] οπι. Ὦ. 1. 69. ἴ. δι. γε. 289. 
278. 

84. ἑαυτοις] αυτοις Ο31ΙΥ. ΛΙείΠ. (αρ. 100) 

-- µηποτε] µη 3ντ.οτί, 

-- βαρηθωσιν ΔΒΟΒΙΧΔ. 1. 55. ΕΕα 

ΚΜΡΌΝΤΑ. | Ίβαρυνθωσιν ς. Ὦ. 69. 

Ἡ εἶο, 

--- αἱ καρδιαι απίε ὑμων ΔΕΝ. 69. Τωαίέ. 

Ίγεπ. 978. | Ἰροδι 5. Ο6ΡΒΤ, τε]. 
ΜαπιρΗ. Φ{εί]ι(αρ. Τ1:) | 5οα. ἵπ οἀσπᾶο 
6ΑΥΠΕΠΙ δἱ Ιπ Ῥίρεπάο γΙππηα ΒΥ.ΟΥ1. 

--- επιστῃ εφ’ ὑμ. αιφνιδιος ΒΟΤ1,. αἱ. 

α.δ,ο-ει[ῇ. (8ντοτί) (η) (Τον 

αἄν. Ματο, ἵν. 99.) Ροδί ἡ ἡμερα εκεινη 

ΘΥΤ.ΟΝί, | επιστ. αιφ. εφ ὑμ. Ειδ. ἵῃ 
Ίμπο, 906. (Μείμ.αρ. 17. οσα. αιφ.) | 
Ταιφν. εφ ὑμ. επιστῃ 5. Ο. τα]. Ἀγν, 

Ἠσ]. Αππι, | εῴφνιδ. επιστ. εφ’ ὑμας Δ. 

Βγχ.ῬΕί. Μεπιρῃ. 1γεπ.218. οη, εφ᾽ 

ὑμας Χ. |αιφνιδιως (Ἠ.) 1. 88. 69. (Γ.) 

εφνιδιος ΑΟΙΙΧΔΕΙΚΜ. (ενιφνιος Ὦ3. 

εφνιος 1) πιο.) 

--Ἡ} οπι. ὮΥ. 

34, 36. εκεινη ὡς παγις' επ.γαρεπι Β)Τ.. 

α.δ.ο.ε,β.ἰ. Μεπιρη. (Τε. αν. Μανο, 

Ίν. 99. ὡς παγις οι Ἀπ Παπρίς) 

ΜΕεΙΙ.(αρ. 11.) | Γεκεινη” ὡς παγις γαρ 

επελ.επι 5. ΑΟἨ. τε]. Υμ]ς. 7. Ἀντν. 

Ονε.Ῥεί,δεΗο]. Αν. 1γεπ. 978. Ες, 
1Π Τπιο. 200. [0011]  ᾖΙεπεισελευσεται 

ῬΕῦ. α.ο. | Έεπελευσεται 5. ΔΟΝΙ.. νε]. 

Έλις. ἵπ Ἰμαο, | ελευσεται 09. 

--- παντας Εις. π Ἰωμπο. | οπι. Τ). 
--- καθήµενους] κατοικουντας 69. 

80, ποῦ ἰχαηδίραπε 6ἱ. 



ΧΧΠ.4. 
Τα]ρ.α. [0.] ο. 
Βντς. 6. Ῥ. Ἡ. 

ΠΠεπιρη. 
Αγπι. 01. 

96. ἀγρυπν. οὖν 
--- καταξιωθῆτε 

λα 

37. ἐν τ. ἱερῷ δι- 
δάσκων 

{ 98 

Ος΄ σξ πιω στο 
ν]ΜΑΕΙ.οθ:1,ο.σξα ορος 
(Ματ. 141,9. α 

δρ σερ ὃὁσ 
ο ταις 96:14-16.0 / 
ΙΜατ. 14:11ο11. µενον 

σξγ . ξ δεκα 

αὐτοῖς. 

εἰσῆλθεν δὲ ! 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
’ , - - 

µένους ἐπι πρὀσωπον πάσης τῆς γῆς. 
ω) / 

ἐν παντὶ καιρῷ δεόµενοι ἵνα 
. - - / ες ΔΝ /' / ΔΝ 

ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ µέλλοντα γίνεσθαι, καὶ 
ον - - .ν / 

σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
9 9ὐ/ 5 ΔΝ Ν ες ήν τν / » τον ο τς σ/ 

19 Ην δὲ τὰς ἡμέρας Ἰ διδασκων ἐν τῷ ἱερῳ: 
τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ 
καλούμενον ᾿Ελαιών. 

/ Δ Δ . / ε / 
ν ""Ἠγγιζεν δὲ ἡ ἑορτή τῶν ἀζύμων ἦ λεγοµένη 

ἅ καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν: ἐφοβοῦντο γὰρ. τον λαόν. 

σατανᾶς εἰς ᾿]ούδαν τὸν ἕ καλού- 
[ο / - ” - - / 

Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ αριθμοῦ τῶν δώ- 
4. ντ) ΝΔ / - Γ ο. 

καὶ ἀπελθων συνελάλησεν τοῖς αρχιερεῦσιν 
ο μολν - - .ν - ο / / 

4. αὐτὸν παραδῶ καὶ ' στρατηγοῖς τὸ πῶς | αὐτοῖς παραδῷ αὐτὸν. 

8δ. προσωπον] -που Ἱ. 
--- πασης] Ροδί γης ΑΚΤΌ”. | οπι. 1. ᾖ. 

Ῥνγ.Οτί. Ίγεπ. 978. 

86. δε ΒΓ. α.ο. Μεπιρη.ΜΕ. | ουν 5. 
ΑΟΒΤ,, τε]. Ὑπ]ο. ὁ.οβπι. Ἁγιτ.Οτί. 

Ῥεέ. ὃς Ἠο]. Μεπαρ]. Ἡ. δε ο, Αντ, 

«Ην. (νῖά. Μαν. κἴ, 95:) 

-- κατισχυσητε ΒΙ,Χ. 1. 35. Μεπιρῃ. 

811. | ἕκαταξιωθητε 5. ΑΟΡἨ. το]. 

Ἰωπύε, Θγτγ.Οτί,Ῥδί.ὃς Ἠσ]. Αππιι Τετ. 

46 Ἐες. 6ατ.29. 

-- ταυτα Πίο ΒΡΙ,Χ. τα]. Ὑμ]ς. ΟΙ. ὔ.αι[. 
ο Τενί. | Ῥοδί παντα ΔΑΟ3ΞΜ. α.ειῖ. 
Ῥγτ.Πς]. | οπι. ΟΒΔΕΕαΗΚΘΌΝΥΤΛ. 
Απιι | (οπι. παντα Ἁγιτ.ΟΤί.δςῬ5ί.) 

--- γινεσθαι] γενεσθαι 69. 

-- σταθηναι Ὑπ]ς. Ι: | στησεσθε Ὁ. α.ῦ. 

ο.ει[]-ἱ.ἶοπι. 

97. διδασκων εν τ. ἱερ. ὮΙ. ὙΥπα]ρ. ὐ.ο.ει[: 
ο θε]. Ῥψτν.Οτί,δεῬει. (11) υνἷά. 
Ματ. κ. 96. | Τεντ. ἱερ. διδασκων ο. 
ΑΟΡΒΗΒΙ.. τε]. α. Ἀγτ.ΗεΙ. Μεπρῃ. 

(νά. οαΡρ. χὶκ. 47.) | οπι. διδασκων 

α. 
--- τας δε νυκτας....Ορος] εις το ορος 

Ίυλήηζετο Ὦ. (-σετοἈ), 

--- Πυλιζετο] δι]λιζετο Α. | ευλιζετο 693. 

---το καλουμενον] οπι. Ν (ή. 1. Τ. ε. Τεγί, 

αν. Μανο. ἵν. 99. 

-- ελαιων] ῬίβεπΙ. των Χ. 1. Τ. 

38. ωρθριζεν] ορθρ. (69.) ΧΒΕ"ΗΜΤΤΙ{ 
Λ. 

-- ἵερῳ] ορει 63 Τοπ. (σου. Ο”.) 
--- ακουειν αυτου] ππίο εν τῳ ἱερῳ Ὦ. ο. 

898. αἆ βΠ.] αἆά. 298. υ. 58.---γΏ. 11. Ἰία 

69. 

1. ηγγιζεν ΑΒΟΒ. τε]. Τωαί{. Ῥγττ.Οτί.ΕΑἰ. 

δεΗς]. | -σεν Ὦ1.. 0.ο.ϱ..ι. 

--- δε] οπι. ΓΚ. 

-- ἡ ἑορτη] ἧορτη Δ. 

9. και εζητουν οἱ αρχιερεις και οἱ γραμµα- 

τεις] οἱ δε αρχιερ. και γραμμ. εζητουν 
Ῥ. 6. 

-το] οπ1. ὮὉ. 

--- ανελωσιν] απολεσωσιν Ὦ. 
---εφοβ. γαρ τ. λαον.] οσα. . | (εφο- 

βουτο 3.) 
-- Ύαρ α.ει[. | δε Ὦ. Υπ]. δ.οι/-οἱ.ἲ. 

Ἆππι, 28Η. 
8.σατανας] Τρταεπι. ὁ ς. (28). Μεπιρῃ. 

Ἔκς. Ὦ.Β. 4684. | οπι. ΑΒ.ΜαΙΟΡΕ 
ἘΤ{ΙΙΧΔ.1.69. ἘΕάΗΠΚΜΒΥΤΤΓΝΛ. 
Οτίσ. ἵν. 9865. 

--ειςΊουδαν Οτίρ.ῖν. Ες. Ὦ.Β. | ὁκαλου 

εἷς 69. | εις τον Ίουδαν Ὦ. ἴπ οοί οιι- 

ἀἆαο Μεπιρῃ. ἄ9ιΠ. 

---τον ιδ. Ὦ.Ε. | οπι. α. ΟΥγίᾳ. ἵν. 

---καλουμενον ΒΡΤ,Ν. 69. ΜοπιρΗ. Αιπι. 
ΙΓ {επικαλουμενον 5. ΔΟΕΒ. τε]. Ογίᾳ. 

Ίν. Εις. Ὦ.Ε. ΠΠ. 4915, | οτι, . 

---Ίσκαριωτην Ἀντ.Οτί. Εις. .Ε.. | Ίσκα- 

ριωὸδ Ὦ γ. Ίσκαριωθ ΟΥγίᾳ. ἵν. Ίδεα- 
τ]οίἩ α. ὝἛκαριωτην δίο. Ῥοατοί] ὁ. 
0.1. Ῥοατιοῖ]ια ο. ΠΠ. Βοματῖοίος 6. 

(Βγοσ,Ρεί,δς Ης].) 

---ουτα Οἱ. ἵν. Ένς. Ὀ.Ε. [ππαπι υπα]ς. 

(δια, ῇ.σ).. Ἀγτ.Ης]. (Μοπιρῃ.) οπι, 

ο. 

| - 

αγρυπνειτε 
/ 

Γκατισχύσητε 

ἀσπί 8αρον Γαοῖοπι οπιπῖς {ου- 
/ τας. 3ὃ Ὑ]αι]αίο Ἰἴαπο οπηπῖ 

{ΘΠΙΡΟΧΟ οταηίος αί ἀῑσπῖ Ία- 
Ῥοαιηϊπϊ Γπσοτο οπιπία απο 
Ραµατα δαπί οὐ δίαχο απίο Πτα 
Ἠοπηϊπ]», 

3 Ἠται απίοπα ἀῑεῦις ἆοσθῃς 
Ίπ {οππρ]ο, ποσίθα5 γετο εκίεπς 
πιογαῦαίασ ἴπ πιοπίο απῖ γοσα- 
ἴπγ ομγοιῖ. 35 Ἐί οπιΠΙ5 Ῥοριι- 

καὶ πᾶς ὁ λαὺς ὠρθριζεν 118 τπαπ]σαξαί αἆ οτη 1π ἵοπι- 
Ν Ν ω 

πρὸς αὐτὸν Ἱ ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. Ῥ]ο απάἶτα διιτη. 

1 650,1.) Αρρτορίπαααβαί αἱι- 
σπα ἀος {εδίας αΖγπιοταπι απῖ 
ἀῑοϊαν ραδσµα, 3 651, 1.) οἱ 4118ο- 
τοραπέ ρτΙποῖροβ 5ποσγάοίΗπη οὔ 
κοίραο αποπποάο οππι Ιη{ογῇ- 
οργεπέ; Επιοθαπί γοτο Ριεβοτη. 
3 655, 5.) Τηιταν]έ απίοπη βαίαπας 
Τη Ταάσπα ααἲ γοσαίαχ Ῥεατίοίη, 
ππαπη 46 ἀποᾶσοίπι: 659, 3) ο 
αὈΏξ οὐ ]οσπέ5 οδί οππι Ρτϊης]- 
Ρῖδι5 βαοσγάοέατη οὐ πιασ]δίνα- 
ανις απεπιαἁπποά πα ]απα ἴγα- 

8. εκ του αριθµου (α.)ε. ΟΥίφ.ῖν. Εις. 

Τ.Ε. | ειςτους αριθµους Χ. | οπι. Υα]ς. 

5.6.1. Ἰαάᾶ. εκ 3 |. 6οπίτα, 
Ογίφ.Ἱν. (ιβ Ὁ.) 

4. αρχιερευσιν] αάά. και (α44. τοις 0.) 

γραμµµατευσιν ΟΕ. α.δ.ο.οι[]-ι.ῖ. Βψττ. 

Ονι,Β5{,δ.Ηο]. Αντι. 1. Εις Ὀ.Ε. 
4683. 4Τ95 (ΟΠΠ. τοις.) | Οοππα, ΔΑΒΕΓ 

Ἡ, τε]. Ὑπὶρ. {; Μεπιρῃ, 
--και στρατηγοις ΑΒΟΡΗ. (τε].) Ὑπα]ς. 

{. Ὀγτν.Ρεί.δς Ἠσ]. τε]. (Οτίᾳ. ἵν. 986Ε.) 

Έτ». Ὦ.Ε. δἱ8, { οπι. Ὦ. α.ὐ.ο-ε[]-ι.ῖ. 

Ὀντ.οτι. «ἆΡιΠ. (νά. Μαι, καν]. 14. 

Μαν. κὶν. 10.) και Ἱτοις” στρ. 5. ο 

ΒΕΤΓΛ. Εις. Ὁ.Ε. 4684. (και τοις αρχου- 
σιν του λαου Αππι.) | Τοπι. τοις” Α 

Ῥ.Μαί ΡΕ ΤΠ, δίοδ. 1. 69. ΒαΒΗς 
ΜΝΤ. Ογίᾳ. ἵν. Εις. Ὀ.Ε.. 4195. ΓΗ. Ε.] 
|αἀά. του ἵερου ΟΡ. Ἀγτγ.Εδε.δς Ηε]. 

Ἔνς. Ὦ.Ε.. ὐἱ5. | Οοπία, ΟΥτίᾳ. ἵν. 

---το πως] οπι.το Ὦ. Ανπι. | ὅπως 69. 
Ορίᾳ. ἵν. Εως. Τ.Ε. 495. | ἵνα Εις. 

Τ.Ε. 4683, 
--- αυτοι; παραδῳ αυτον ΒΟΓαΤΊΝ. | 

παραδοι αυτον Τ. (οτι. αυτοις) α.ε.([.) 

ἐ. | Ταυτον παραδῳ αυτοις σ. ΑΕΧ. 
χα]. Ὑμ]σ. ὁ.οι]. (8γττ.Ονί,Ρεί,δεΗς].) 

ΆἎτπι, ΟΥγίφ. ἵν. Έις. Ὁ.Ε. δἱς. (Ἠ π. Ἱ. 

µ.Ε.) Ιπαραδ. αυτον αυτοις Νεπιρίι, 

Γοπι. αυτον «411. 

36. Γαροτο Ἰβία οτιπῖα 6ἵ. 
2. φ6β8απα Ιπιθτβοετοπὲ 6ἱ. | 5. ααἱ οορποπη]- 

παραίατ ]βοατῖοίος 6. 
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οσο. ἡ καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι: 
ὃ καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζῆτει . εὐκαιρίαν τοῦ παρα- ὃ 
δοῦναι αὐτὸν Ἰ ἅτερ ο . : . 

199 Τ 5 Ἠλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων ἵ ᾗ ἔδει 
8 κ 3 / / Ν 

καὶ ἀπέστειλεν Ι]έτρον καὶ 
3 ’ / ο φ ε ον Ν 

εἴπων, Πορευθέντες έτοιμάσατε ἡμῖν το 
αὐτῷ, Ποῦ 

1ΧΔ. 
1. 69. 

ΕΕάΗΚΜΡΌΏΤΓΛ. 

δ ΠΠοΡ. 
6. αὐτ. ἅτερ ὄχλ. 
Σ]Μαι:. 56: 17-99. 
(Μα, 1419-90. 

45 ΄ / 

' Ἱωάνην 
; ο , 

πάσχα, ἵνα Φφάγωμεν. 
/ ΄ 

θέλεις ἑτοιμάσωμεν : 
. / ς - . κ / /{ ες -ν 

εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν 
ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων" 
σατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν 

ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότη τῆς οἰκίας, Λέγει 
/ 

διδάσκαλος, 
ὕπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητών. μου φάγω: 

11 Ν 
και 

ε 

αί ο 

/ 

θύὐεσθαι τὸ πάσχα" 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ὄχλου αὐτοῖς.. 

ο ε Δ 5 / 
οἱ δὲ ἆ εἶπαν 

10 « 

{ εἰς ἣν 

᾿ Ν 

εστιν το Τοῦ 

Δ 3) 5 .. 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 

ἀκολουθή- 
εἰσπορεύεται: 

’ 

καταλυµα 

ΧΧΙΙ. ὅ 

4οχγοί οἵθ. 5 Ὦί σανῖςί ειπέ οἱ 
ρου βαπίέ Ῥοσιπίαπα Η]Ι ἆατο: 
οὐ δροροπά1ΐ, εἰ απασγοραί 

ορογπ]έαίαπι τί (γα σγεί 1]]άτα 
εἶπο {πγβίς. 

1 Ὑοαπῖϊ απίεπι ἀῑοξ αΖΥΙΠΟ- 
τά1Η, 1η απ, ποσςςδο ογαί οσσ]ᾶί 
Ῥαξεμα:. ὃ οἱ πηϊςίε Ῥοίταπη οὐ 
Ίομαπποτ ἀἴσσπς, ἨἘππίος Ῥα- 
ταία ποβῖ5 ράσο] πί παπά πσθ- 
115. 3 Αί ΠΠ ἀῑκογαπί, δι 
γὶδ Ῥατεπιαςὸ ο Ἐν ἀῑκίι αἆ 
605, Ὥσου Ιποσαπθας νοβρίβ 
Τη οἰν]ίαίοπα οσσπχτῖῦ νοῬὶ5 Ἠο- 
ΠΟ ΑΠΙΡΗΟΤΑΙΩ α0παο Ῥογίαπ5: 
5ος πηϊπί οππα ἵπ ἀἆοπππί ἵπ 
ασα Ἱπίαί, Ἡ εἰ ἀῑσοίς ραίτί 
Γαπαϊ]]ας ἀοππας, Ὠ]οῖς ΠΡί πια- 
β]δίαν, Ὁ Ὀἱ οδἰ ἀῑνονδονίαπα ααδί 
ραδο]ια. οπι ἀἰδεῖιρι]5 πιεῖς 
πηππάπσσπι 15 Ἐν 1ρ5 γορῖς 
οδίοπἀοεί οοπασι]απα. πιασπιπι 
βιγαέαπα, οὐ 1Ὀὶ Ραταίο. | Ῥπῃ- 

Ἰδοὺ 

 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει | ἀνάγαιον" μέγα ἐστρωμέ- 

νον" ἐκεῖ έτοιμάσατε. ᾽Απελθόντες δὲ εὗρον 

5. και εχαρησαν Ες. Ὦ.Ε, 46088, 4795, | 
οπι. 1, ὂ,[-τ.. 

--αυτῳ] αυτοις Λ. 

---αργυριον ΒΡΡΗΤΙΤ.. νε]. ας. Τ.Ε. 

4683, | αργυρια ΑΟΧ. 69. ΚὉὈ. Ἁγν. 

Ἠσ]. Ες. Τ.Ε. 4795, (νιᾶ. Μαϊ. παν!. 

15.) [Η. Ε.] 

6. και εξωμολογησεν ΔΒΗΤΗ1.. τε]. ε,/: 
και ὡμολ. Ὦ. | και ὁμολ. ἙῬ. | οπι. Ο, 

α.δ.οι[], Εις. Ὁ.Ε. 4683. (νιὰ, Μαις, 
πχγΙ. 16.) 

--του παραδουναι] ἵνα παραδῳ ὮῬ. (νιᾶ. 
Μαέ. πχγ!. 16.) 

---ατερ οχλου} οπι. 69. 

---αυτοις Ῥοδί ατερ οχλου ΑΡΟΙ,. 0. | 

{απίο 5. Ῥ. τε]. ο./:ῇ/- Ἀνττ.Οσί.Ῥ5ί.δε 

Ἠε]. Μεπιρῃ. Ατπι, «1. Εις. Ὁ.Ε. | 

οπι. Ὦ. Ὑα]ς. α. οι. (νιᾶ, Μαιι, δὲ Μαν. 

κὶν. 10.) [1 π. 1.] 

7. δε] αἀάά. και α. 

--ἡ ἧμερα ΒΡΕΙ.. τα]. | οπι. ἡ ΔΟ 

Δ. (8 π. ].) 

---των αζυμων Ὑπ]σ. σ,/:ᾳ 5. Ἀγτ.Πς]. | 
του πασχα Ὦ. α.ῦ.ει αἱ... Ἀγτν ΟΥιδε 

Ἐπί. ᾖἸοπα, Ῥοδίθα αἆ ΒῃΠ, γογ. α. 

--ᾖ] Ίρτασπι, εν σ. ΑΡ. ται. Τιαίξ, 

Έλις. 4ο Ῥαδεᾖ. 916. | οπι. Ἑ.Λἱο.ἡΤαἰ, 
051, (ᾱἱ π. 1.) 

--εδει 5. ᾷο Ῥαδο]μ. | δει 69. | εστιν 

ἨἩ.  ειδει Ὦ. | (εδειουσθαι οἰςο Δ.) 

Β. Πετρον] Ῥίαοπι. τον Ὦ. 

--το πασχα] Ροδί ἵνα φαγωμεν 09. 

902 

9. νογ.] οπι. Τ. 

---ειπαν ΒΟΡ,. | 

τε]. 

-- θελεις] αἀᾶά. ἵνα 69. Ἀγιτ.οτί,Ρεί.δε 

Ἠσ]. Αππιν 

---ετοιµασωμεν] -σομεν 1. Υ. Οτίᾳ. ΠΠ. 

956)ὺ, | αᾶά. σοι ὮΕ. ο.ε. ΤΠος. η. 

Ογίᾳ. ΠΠ. |. αἀᾶ. σοι φαγειν το πασχα 
Ῥ. Ἁγτ.ΗΠς].πισ.ᾖΠ5. (νιᾶ. Μαιέ, παν]. 

17.) | αᾶἀ. σοι το πασχα [. Ο)ίᾳ. ΠΠ. 

ααά. ΡΙ ϱ. | ποπ Παυεπί ΑΟΠΒΤ,, τε]. 

(αι()) Ἀσιν.Οτί Ρε, δΠο].α1. Μεπιρῃα. 

Ατπῃ. 

10, αυτοις] οἵι. Ὦ. ο. 

---- εισελθοντων ] εισερχοµενων Ὦ. 

-- ὕμων] ἡμων Ἰ. 
--- συναντησει ΑΒΡΒ. τε]. (-ση 69 56.) 

| ὑπαντησει ΟΙ. | απαντήσει Τ). 

Οτίᾳ. ΠΠ. 9060. (νιᾶ. Ματ. κῖν. 19.) 
-- βασταζων] απίο κεραµιον ὑδατος Ὦ. 

ο. Ὀγιτ.Οτι,Γ5ι.δεΗε]. δια. |. Όοπαα, 

ΟΥίᾳ. Πϊ. (βασταζοντος 69.) 

-- εις την οικιαν] οπι. ΒΥΥ. 50. 

--- εις ἦν ΒΟ]. μπε. Ἀγτ.Ηο]. Αππι. | 

εν ᾗ Χ. απα α. | οὗ εαν ΑΡΗΚΜ. | 
χοὗ 5. Ὦ. τα]. Αγττ.Οτί (αἱ γιά.) δει, 

(ρτασπη. οί”). 

-- εισπορευεται] -ηται Ἐ. -ητε Χ. 

11.σοι ΑΒΟΕΗ. τε]. Ἀγτ.Ηε]. τε]. | οπη. 

Ῥκῦ. Ῥγιτ.Οσέ,δῃὮεί, (νι. Μαΐΐέ, χχγνι. 

18. Μαν. χἰν. 14.) 

-- καταλυµα (-μμα 69.) | αἆά. µου Ο. 

Τειπον 5. ΑΡΗ. 

Τ]ιοῦ.. Αππι. 

24811. 

19. κακεινος] εκεινος Ὦ. Ογίᾳ. ΠΠ. 2065, 

(ργασπι. ἴδου γτ.Οτί.) 

--- ὑμιν] οτι. Κ 17. 

-- δειξει] ὑποδειξει Ι. 

--- αναγαιν ΑΒΡΕΠΠΙΔΕαΠΚΜΡΠΦ. 

Ύ. { αναγεον Ο. 11. | ανωγαιον Β0Λ. 
Ογίᾳ. 1, 1943, ]. ανωγεων 69. | Τανω- 
γεον 5. ΧΓ. Ογίᾳ. ΠΠ, 9565, ἵν. 4054. 

[ι. Ε,]. (οοεπασ]απα ππαπα Θγτγ,Οί, 

δεῬει.) |αάἀ. οικον Ὦ. | Οοπίτα, Ο)Ιᾳ. 

ΠΠ]. δἱ9. 1ν. 
--- µεγα Ογίᾳ. ΠΠ. δἱς. ἵν. | οπι. Ὦ. ΤΠΕΝ. 

| Ῥορί εστρ. α.ὐ.οιει[).ἱ. | Οοπίνα, Ψπ]ς. 

τῷ 
--- εστρωμενον] αάά. ἑτοιμον Χ. 69. 

(νά. Μας.) | αὐὰ. κεκοσµηµενον ΟΥἱᾳ. 
Πῖ, 1945, |. αἆᾷ. σεσαρωµενον ἐἔτοιμον 
Ονίᾳ. ΠΠ. 9565, 

--- εκει ΟΥγίρ. Π1. 9565, | κακει Τι. Να]ς. 
ἱ. Αιπιιοᾶ. «401. (νά. Μαν.) 

13. απελθοντες] -θοτες 03. 

-- ειρηκει ΒΟΡΤ.. 69. α. | Τειρηκεν 5. 

ΑΡΗ. τε]. (Τια({.) | ειπεν Χ. (νιᾶ. Μαν, 

κ]. 16.) 

-- αυτοις] αυτος Ὦ3. 

--- τοιμασαν] αᾶά. αυτῳ ϐ9. 

(νιᾶ, λΤαν.). αὖα. 5 ο]ας” 

10. οεουχτοῖ Οἵ. | Ἡοπιο απἰᾶαπι Οἵ. | 1π 4 παπα 
6. 11. ἀῑσθε πι. | 13. οβίοιἀεί νουϊς 6ἱ. 



ΧΧΙΙ.20. 
Τα]6. α. 0. ο. λ ολοι, Π 

8υιν. 0. Ρ. Ἡ. καθως ᾖ εἰρῆκει 
ἹΜεπιρῃ. [Τ]οῦ,] σχα. 
ΑΤΙΑ, ΑΠ. 

στ. 1 3 / 

σεδὃ ' αποστολοι 
ή 

τε 

{Τρ 

17 οἱ 18 Γογδίέαπι 
Ῥο8ί γεν, 19. 
οὐ Ρρορίοα οπι. 
γογ, 20. ο ο. Ἱ/ 

ΣΙΝΤα.οθ:5ο. του νῦν ] 
Μαν. 14196. σές οὗ” 

α 

Το 

31 095.11 :599-05. ως 
20. Ὡσαύτ. κ. τὸ 

ποτ. 

αμα 

Δ Ἀ) τν 

συν αυτῷ. 

τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

Ν - 

ἄπο τοῦ 
. - - 3/. 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐλθη. 
3/ ϱ) / 3’ Ν ἐδ . - / 

ἄρτον εὐχαριστήσας ἐκλασεν καὶ έδώκεν αὐτοῖς λέ- 
- Λα Ν - / Ν ε Ν ε ω / 

γων, Γοῦτο ἐστιν τὸ σώμά µου τὸ ὕπερ ὑμῶν διδο-- 
ἓς τ ς 

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν Ἱ ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
φ0 8 α κ ον / ε / [ο κ ον ὃ - 

Καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Σι 

αυτοίς, 

194 1" Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὧρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ 
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 

᾿πιθυμίᾳἳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα Φαγεῖν μεθ 
σξε ὑμῶν πρὸ. τοῦ με παθεῖν". 
ας [οὐκέτι ] οὐ μὴ φάγω | αὐτὸ, ἕως ὅτου πληρωθῃ ἐν 

.. Καὶ δεξάµενος ποτήριον 
εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο καὶ διαµερίσατε «δι 
Εεἰς ἑαυτούς" 1 3 λέγω γὰρ ὑμῖν ! οὐ μὴ πίω ᾽ [ ἀπὸ 

τῆς ἀμπέλου ἕως 
19 Καὶ λαβὼν 

15 

4 / ια 

γενήµατος 

14. ἡ ὡρα] οπι. ἡ 1. | αἀᾶ, γοπῖε ἆ6δας 

οἱ 9ΥΥ.ΡΕ8. 

-- αποστολοι] ΤῬίαοπη. ἕωδεκα 5. ΑΟΡ 
ΒΙιΝ. τε]. Ὑμς. { Ἁγιν.Ρ.δςΠο]. 

Μοπιρμ. Αππιι 4941, (νὰ, Μαέ, καν]. 

90. Μαν. χὶν. 17.) | οπ. ΒΕΓ. α.ὐ.ε.ει[- 
1, γτ.Ονί. ΤΗΕ. 

-- αποστολοι] οπι. ΤΧ. Μεπιρμ.αρ.Μ ἀπί, 
Ρ. 65. (νἰά. Μαϊέ. εἰ Μαν.) 

15. προς αυτους] αυτοις Ι.. γως. ύ.αι. 

(οίτα, α.ο.) 

--- επεθυµησα] -σαν 69. 

16. ὅτι ΟΥΡίᾳ. Ιπί, 1. 8995, |. οπ. ΣΧ. 
208. 

--- ουκετι ΟΏΕ. τε]. (Ἰμα.) Βγιν.Ο1Μ. 

ΤΕΙ. δεΗσ]. Ανπι. (2511.) Ονίᾳ. Τα. Π1. 

[οπι, ΑΒΟ”Ι, 1. Ἡ. α. Μοπιρῃ, ΤΠΕΡ. 
(νίἀ. γεν. 18.) 

-- ου µη} οτι. Α)ΠΙ, | οπ1. ου Ὦ. 

-- φαγω] Φαγοµαι Ὁ. 

--- αυτο 0 υἰζ,Τι 1. (118) Ἀγνν. 

Ον Ρε, δεΗσ].πια. Μεπαρμ. Τμοῦ. ΟΡίᾳ. 
απί, ΠΠ. | απ᾿ αυτου Ὦ. 69. | Τεξ αυτου 

5. «ΑΟ. τα]. /; Βγτ.Ηε].ἰκέ. Ανπι. 
481. 

--- ὅτου] οὗ 1. 

-- πληρωθρ Ορ. Ππἱ. ΠΠ. | καινον βρωθῃ 
Τ. | πἀϊπιρί]ααχ ο. 

17. γἱᾶ. ᾳπαο ποίαπίπ Ῥοδέ νου. 90 ἆο 

ουάϊπο οἵα, γούβαπα: οἷνο Ίμπσας 1ρβο 

Ύπαο ἀῑεία βαπί α Ὠοπιίπο ρεγ εἴαφεες 

ογάϊπαί, οἷυε ἵπ εοβοῖρας {οτο οπιπίθα8 

λϊ γοαυίοι]1 Ιπίογρο]απίας οὐ 4ο πογο 

ον Ἱπαπίαγ, 

ουν. 17 εί 18. ρο8έ σωµα µου γεν. 19. 0.ο. 

(απί πον αρεπί το]. γογ. 19.) γοδί νετ. 

19 Ππ. Θυτ.Οτύ. | οπι, Ἰ1ο8 γουςς. ΘΥΥ.Ρ 8, 

ἵπ ο. Ἠπάπιαπδιαάς οἱ ΜΒΕ. (ο. 6. 

Ἐανγῖς. ΠΠ], δε κγΠ]. αρ. οπ65. οἱ οσο. Ἠ16]1.) 
πί γιά. οπιπος: (οπι. '1π οπιπΙρς οος]- 

αἴρας,”. Αά1ογ.) οπι, εἰ ἵπ Πυαπφε[ατίο 

(οἴλαπο οπ]18 Ἰοοίοπας Ῥαθ]οί Ἱατῖς 

{ασ Μαμμασίας αΠπΠο 1791 (αρ. ἄτί6β- 

Ῥασμ. Νο. 99.) 

17. ποτηριον] Ῥιαεπι.το ΑΡΚΜΟ. (νιᾶ. 

νου. 90. 1 0ος. κ]. 96.) | οπι. ΒΟ1.. τε]. 

ΜοπιρΗ. ΤΗοΡ. 

--- τουτο] οπι. Υπ]ο. 6. 

-- και διαμ.] οπι. και Ὦ ἄ;. 
Ῥγτ.ΗΙοΥ, Μοπιρῃ. Τ1οῦ. 

-- εις ἔαυτους Ῥ. Μαϊ, Βἱἱη.«.ΟΜ. 1. 69. 

Ἰαίε. Αππι, [εις αυτους Ἡ. |. Τέαυτοις 

ς. ΑΟΌ. τε]. 
18. ὑμιν] Τα 4. ότι 5. ΑΧ. τα]. (Τια6.) 
Ῥγτν. Οτύ. ὃς ἨΗο]. Ἀγχν. Πίου. Μοπιρῃ. 

Τ]6ῦ. Αππιι | οπι,. ΒΟΡ1. 1. α. ο. 
Άμ. 

--- οὐ µη πιω] α4ᾷ. απο του νυν ΒΙΝΜ. 

ο εἶε(ρῖς Παλεῦ) Ὀγν.Ηε]. ΘΥγ.ΗΙ6Σ. 
Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. «41. | ΡίπεΠπι. απο του 

νυν Ὦ. 1. . εσίο. Ἀγν.οτέ Αντ, | 

Χοπ, 5. ΑΟΧ. τε]. (1μαί.) Βγτ.Ρεῦ, 

1γεπ. 

--- γενηµατος ΔΒ,ΜαΙΟΡΤΙΧΔ, 1. 69. 

Βγγ.Ονί. 

2 7 

« / Ν 

καὶ ἠτοίμασαν τὸ 

ὈὈλέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

/ 

πα”-- ἴο απἴοπι Ἱπνοπογαπε οι 
ἀῑκίί ΠΠ], οἳ ρατανογιπί ραδ- 
οἶα, 

1" Ἐ οι [αοία. οβεοί Ίογα, 
ἀἰκοπ μέ, οἱ ἀποβσσῖπι προθ- 
{οἱ οππα ϱο. 15 65 1ο) Ἐ αἲε 
1115, Ποβίάοχῖο ἀοβίιάογανῖ Ίου 
Ῥαδομα ππππάπισαχο γοβίβοτη 
απίο παπι ραίαν: 15 655, 39) ᾷ]- 
«ο επίπα γοῬῖ5 απ] εκ Ίου ποπ 
παπά πσανο 1ηπά ἆσπεο ἵπι- 
Ῥ]οαίας ΙΠ τορπο ἀεῖ, ΙΕί 
πεοθρίο σπ]σο οταβῖας ορ] οῦ 
ἀἰκίς, Δοορίιο οἳ ἁῑνιαϊιο Ἱπίου 

15 41σο οπῖπα γοβῖβ αᾳιιοᾷ 
ποπ. Ρίραπη 4ο σοπεγαίίοπε ν]ήΒ 
ἀἆοποο τορπαπα ἀαῖ γοπῖαί, 
19 06, 1.) Ἐ αεοερίο Ῥαπο στη- 
ες οσῖί οἱ [οσιέ οί ἀααῖί αἵβ 
ἀΐσσπς, Ἠοο οδί οοτραβ ΠΊΘΙΠΙ 
αποά Ῥτο γορῖς ἀαΐαγ:. Ίος 
{ποῖίο ἴπ. Πποππη οοπηΠΠΘΠΙΟΓΑ(ΙΟ- 
ποπῃ, Ὁ 001, 5) ΒΙπΙΠου οὐ οἩ- 
Ἠσσπα Ροδί( παπα οθπαγΙ6, 4ἴεσπβ, 

ἘΕαΗΜΟΥΤΓΑΛ. | Ίγεννημµατο ος. 

ἘκἰσὮ». (ΡτασπΙ. τουτου του Ἀγτιοτί.) 

18.οὗ ΒΟ71.. 1. Ἐ. | ότου 5. ΑΤ. τε]. 
{ έοπι, Οἱ υἱζ,) 

-- ελθῃ] απίο ἡ βασιλεια ὮὉ. Αγτν.ΟΥί.ὃς 

Ῥεί.(οίτα, Ης].)|(ποναπι Ῥίρογο 1π 1οσΠο 

οί Φστ.ΗΠο]μας. «4001,) 

19. λεγων] α.ά. λαβετε Δ. 

--- το ὑπερ ὑμων πά ΒΠ. νοτ.] οπι. Ὦ. α.δ. 
οι[)-.Ι. (νά. 1 0ος. κὶ. 94.) | Οοπίπα, τε]. 

γι]σ. ο. νν. Οἱ γὰρ ἀπόστολοι ἐν 

τοῖς γενοµένοις ὑπ' αὐτῶν ἀπομνημο- 

γεύμασιν ἃ καλεῖται εὐαγγέλια, οὔ- 

τως παρέδωκαν ἐντετάλθαι αὐτοῖς τὸν 
᾿ησοῦν λαβόντα ἄρτον εὐχαριστήσαντα 

εἰπεῖν, Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἀνάμνη- 

σίν µου, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ σῶμά µου" καὶ 

τὸ ποτήριον ὁμοιῶς λαβόντα καὶ εὖχα- 

ριστήσαντα εἰπεῖν, Ῥοῦτό ἐστι αἷμά 

µου, καὶ µύόνοις αὐτοῖς μεταδοῦναι» 

«7αδί. ΑΡο]. 1. 66. 

-- ὑμων] ἡμων ἩὉ. | πολλων ΔνΠ, | 
ααά. ἵπ τοάεπιρΒοποῖα τηπ]έοταπα 911. 

--- διδοµενον ] οτι, Θγτ.Οί. (νά. 1 0ος.) 

--- εις την] οπι. εις Β3 1. Μαϊ (ες. 9). 
90. οπη. Υου. Ὦ. α..οι[)α.ῖ. ἈντιΟνί. γιά. 

1005. κῖ. 96. | Οοπίσα, τα]. Ὑπ]ς. οι/. 

γγ. Ἔιδ,. ἵπ Οπποπο. γἱα. Ονἰφ. ΠΠ, 
8205, 

-- ὡσαυτως Ροβῖ ποτηριον ἨΒ1,. Μεπιρῃ. 

(οπι. Τμεῦ.) |  απίο καιτ.ποτ. 5. Δ. 

χο]. (νά. 1 0οἨ. κ]. 25.) 

ὐδὸ 



Α ΒΡ/[Ο][Τ]. 
1ΣΔ. 
1. 69. σξη 

μη Ῥβ 

ῥ ρισ αν ο 4 Μαέε,οὔτοι, τραπέζης. ὅτι, ὁ Τυὶὸς μὲν" 
Ματ. 14:18. Αμ ν / / λ ο) το ο] 
ο μα. κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται" πλὴν οὐαὶ τῷ ἀν- ο. 18191. ᾧ κας άν : ς 

22. καὶ σε θρώπῳ ἐκείνῳ δί οὗ παραδίδοται. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

λέγων, Ῥοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ 
αἷματί µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ὃ ' ἐκχυννόμενον.’ ἁλι Πλὴν 
ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς 

τοῦ ἀνθρώπου 

3/ - Ν ε ΔΝ Ν / 3 3/ 5 

ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ 
” - ε - / /΄ 

αυτων 0 τοῦτο µέλλων πρασσειν. 
ΟΖ’ σο 

ο αρ. 0:46. β 

4 Μαϊ. 90:00. 

σης ο Ἐγένετο δὲ καὶ 
τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 
4 Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ 

95 

” 

"Καὶ αὐτοὶ 

/ » 5 - Ν 
ιλονεικία ἐν αυτοίς, Το 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 

ΧΧΠ.2Ι. 

Ἠιο οδὲ ασ, πονηπῃ Εεεδία- 
πιθηίέαπῃ ἴπ εαπρΙπθηθο, (ιοᾷ 
Ῥτο γουῖς Διπάσίαν. 3 658, 3.) 
Ὑοεγαπα ἴαπποη εοσο ΠΙΑΠΙ5 ἴγα- 
ἀσπίῖς τη ΠΊΘΟΙΤΗ οδί ΤΠ ππθηδα. 
33 Τη απἶάεπι β]Τας Ἰοπαϊπίς 56- 
οππά πα. οαποᾷ ἀοβπίζαπα οξί 
γαςῖί, ΥΘΙΓΙΠΙ {ἴαππιεπ ναο 1] 
Ἠοπππῖ Ῥες. 4πσπι ΓΠαάσδΙΣ, 
35 (09 1.) Ἐδ! 1ρ8ἱ οοερογιιΏ{ 4116- 
χεγο Ἰπίου 5ο αιῖς οεεοί οκ οἱ 
ατῖ Ἠου Γαοζιγας οςρβεί, 34 «Τὸ, 
3) Ἐποία οξί απίεπα οἱ οοπ{εΠ{Ιο 
Ιπίογ 605, ας εονπη νά εγοίιιτ 
6550 ΠΠΔΙΟΣ. 35 Ὠ]χ]ί απ{επη οαἵς, 
Ἔεσος ροαπΒιπη ἀοπηπαπές 
εοτατη. δἳ απῖ Ῥοίαείαίεπι Ία- 
Ῥεπί 5αρετ οο5 Ῥεπεβοί γοσαη- 

αγ. 10:19. έπσς 3ὸ ΥΟΒ απίθπα ΠΟΠ αἴς, 5εᾷ 

ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται ο ὃ ὑμεῖς απ] πωα]οσ ε5ε ἵπ γοῬίς Επί εἶσι 
ο. ο ο Ὁ / ον ελ /  ε «ε Ιπποι οἳ οπἱ Ῥγαθεέρδεος ο5ί 

δε ος τὰ αλλ ο μείζων εν κά Σγίνεσθω ως Ο εἰοπε πιπΙβίαξοχ. 3τ (5τι, 10.) 

ϱτ η. Ναπι απ πιαῖος οί, αι το- 
ἄν νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονών. ΤΙΣ οππηρίέται ηαί πα κιτς ὃ ΏΟΠΠΟ ο) ὃς 5 Ξ : 

ὰ οὐ ἳ ο απ τεοππιΡῦ. Ἡρο απίοπι ἵπ γαρ μείζων, ὁ ο ο η ὁ διακονών; χο ο ο τα λος αοδ αι 

δρ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἡ ὁ µέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ 

90. διαθηκη] αάᾶ. εστω ᾖἍὉ. ἨΜεπρμ. | 99. ὁ υἷος μεν ὮΤΙ,. Μεπιρῃ. ΤΗΕΡ. | | 26.γινεσθω Ῥ.Μαι.ῬΤΊ,. 1. | άγενεσθω 

(Ἴπορ.) (Άνπιιθᾶ.) [πογί ἑοξιιπποπ{1 

ο”. ί1. Ἰοπι. καινη ΒΥΥ.ΡΟΙ.ΜΡΒ. 

(5εᾷ ΟΥίᾳ. ΠΠ. 8983. ὡς ἐν τῷ εὐαγγε- 

λίῳ γέγραπται, ποτήριον καινῆς δια- 

θήκης). 

-- αἵματι µου] εµῳ αἵματι 69. (νἱᾶ. 1 

0ος.) 

--- τεο ὑπερ] (Πίπτα) Α. 

--εκχυννοµενο» ΑΒ3 ΜαΙΤΔΕὉ. | 
Τεκχυνομ. 5. Β ΤςΧ. τα. 

Ὢο οτάῖπο νεγδαππῃ 17---90 νὶᾷο Ῥγαείες- 

ἐοπεπι Ἑ]α]κεξ]εῖι: Οαπίιαυηϊρίαο 1850. 

Ὑα]άὸ Ῥτοβαδῖ] εδε 5έωε 195 γεγςίοι]ο5 

Ἰπ εοβῖοινας [εγο οπιπῖρις Ιπέγρο]αίος 

ο55ο ο Ἰοεῖ5 Ῥαγα]]ε]]5 (ο 1 007. κἰ. ργαο- 

5ο (ϊπι) 6{ οτΐπο πηπία{ος, σἶνο ἵπ γή. 

Ου. αἱ Τιαπῖς ποπηι]]ς (οἱ ἵπ Ὦ οκ 

αιιᾶ Ῥατίο) ἔαχέιπι ποβοβαπι 0509 πο 

ΙΗΘΠΙΙΟ Ρροσυ] Ποτοίαγ. Ῥοά ἵπ (οτί 

να]ρατίὶ ῬηπηἈπα ἆς ποπ Ἱέογατα οᾷθιιάο 

οἱ Ῥϊρεπάο Ἰοφηπέας ΤὨοπιῖπας ἄοπος 

γοπ]αξ τοσπαπη δεῖ, οί Ροσίεα ἆο Ἰηςεῖ- 

ῥαήοπα οποΠαχίδίίαο. οπίου αἲἲὶ 

Ίμισας 165 σοδία5 εἰ ῑσίαβ ρεγ εἶαβδον 
οτάίπαί, 

9]1.1δου ΟΥγίᾳ. ἵν. 4368. 4450.9. | οπι. 69. 
--- μετ εµου ΟΥ{ᾳ.Ἱν.έετ, | οπι. Ὦ. ΒγΣ. 

Ῥει. 

325. ὑτι ΡΕ ἄγ.ΤἩ. ΜεπιρΗ, Τμοῦ. | 

Ἴκαι ς. ΑΧ. τε]. (Τα) Βσττ.Οτί, 

}5{.δς Ησ]. Λυπι. 541. [ οπη. α.αμί, ΟΥγίᾳ. 

1γ. 4963. (νιᾶ. Μαιί, χακν]. 24, Μαν. κὶν. 

91) 

904 

Γὁ µεν υἷος 5. ΑΧ. τε]. Ονίᾳ. ἵν. 

(νά. Μαιΐ, εἳ Ματ.) | µεν ὁ υἷοςο Ὦ 
6. 

---πορευεται ροδί κατα το ὡρισμ. ΕΡΤ. 

69. . (Τα) Αππιι Ογίᾳ.1ν. |. ᾖαπίο 

ς. ΑΝ. ται. { Όσιο. οτι ΡΕ8. ὃ Ηςε]. 

Μεπιρῃ. μου, {ίΠ. | (Ρο ὡρισμ.] 

αάά. αυτῳ Ο)λίΦ. Ἱγ. ἆθ εο Ὀγτ.οτε, 
1.) 

--- τῷ ανθρωπῳ Ονίφ. ῖν. | οπι. Ὦ. 6. 
Ἀγτ.Οτῖ. Τεγί. αν. Ματς, ἵν. 81. 

98. και αυτοι] αυτοι δε Ὦ. οι]. Τμου. 

--- το] οτη. Ὦ1,. (ΤΠευ. πε γίᾶ.) ΟΥίᾳ. ἵν. 
4964. 

-- αρα Οτῖᾳ. ἵν. | οτι. Ὁ. Τμεῦ. 

--- ειη Ογίᾳ. Ἱν. | εστιν Ἱ. 

-- εξ αυτων Ὑα]ο. οι. Ἀγιν.Ρεί.δςΠςεΙ. 

χα]. Ογἱᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ. α.δ.ει[]1. Ἀγν. 
ον, 

--- μελλων] απίο τουτο ὮΤ,, Ορ. ϊν. | 
Ρο8{ πρασσειν 69. 

24. και] οπι. 16. (απο. {) Ονίσ. Π, 
ρου 

--- εν αυτοις] εν ἑαυτοις ΑΧ. 69. | αυτων 

Ο)ἱᾳ. ΠΠ. (τηοκ µειζον 69.) 

-- αυτων δοκει ειναι] αν ειη Ὦ. αι. 

Ῥγτγ.Οτί,δεῬει. (Μοπιρῃ, ΤΗΕΡ.) | αυ- 
των ῃ Ογίᾳ. ΠΠ. 

95. ὁ δε] α”ά. Ίήησους Λ. ΒΥν.ΡΕί. 

ἨΠ5 ΠοΡίογ 9ΥΥ.ΟΤέ. 

--κυριευουσιν Ογἱᾳ. ΠΠ. 7950. | κατα- 
κυριευουσιν Χ. 69. Ὁ. Ορ. 1. 710ἱ, 
(νίᾷ, Μαϊζ. κκ. 25. Ματ, κ. 43.) 

Ῥοπιϊ- 

5. ΑΧ. το]. (Ένεσθω Δ.) 

-- ὁ νεωτερος Απι. Ό.εια. Μεπιρῃ. 

Ορίᾳ. Π1.Τ255. | οπη. ὁ Ὦ. 69. | µεικροτε- 
ρος Ὦ. Υα]ς. ΟΙ. α.σι]] μι. ΜεπιρΗ, ΜΒ. 

πενῖᾶ. Τμαῦ, (νιᾶ. Μάπίογ,) 

-- ὁ διακονων] ὁ διακονος Ὦ. (ὁ τοῖς 

ὑπηρετουμένοις διακονούµενος Οτίᾳ. 
Π1,) 

-- αᾱ ΠπΠ.] αᾶ. οἳ πο εἶομί 15 απὶ ας- 

ουπιδῖς Ἀγτ.Ονῖ, 

97.τις γαρ....ανακειµενος 95.] οτι. δ. | 

μαλλον η ὁ ανακειµενος (απίαπα Ὦ. 

--- µειζων] αάᾶ. εστιν 1. 69. Ἐ. ας. 

α.δ.ο.ο. Ἀγτ.Ηε]απης. (Μεππιρη. Τε.) 

(Ανπη.) ἆ. 
--- ουχι ὁ ανακειµενος] οπι. Βγτ.Οτί. ἵπ 

σοπ/ῖρας απ]άστα απὶ τοσππηΡῇέ, ἵπ γοὺῖς 

Ἀπίθπα ΠΟΠ 5ο δε αι πηπῖειχα! α.ο.ο. 

ΜΙΧΜΑ 
- ουχι] ουχ 1. ΚΜΝ, 

--- ὁ ανακ.] οπι. ὁ 69. (ανακειµεινος 9550. 

4/0) 
--- εγω δε Ογίᾳ. Ιπέ. ΠΠ. 8988. ] εγω γαρ 

Ῥ. οὐ οσα. Ρορῖθα ειµι. 

-- ειµι Ῥοδί ὑμων Β. ΒΙἱγ.ῖπ οο]], ηαί. ΤΙ. 

γι]ς. ο, Εις. ἴπ Ίωπο. 181. | Ταπίο 

εν µεσῳ σσ. Α(Ω αἱ 11ᾳ:). τε]. 

-- ἔμµεσῳ ΑΙ.. 69. 

--- ὧς ὁ διακονων τν. Ονίᾳ. ἵν. 4185. 

90. αιιοᾷ Ῥχο νορίς ΟἹ. | 395. λονααί 1 στ. 
/26. ἄπε βἶσαῦ τίποτ Οἱ. 



καςσοος 
Τα]ς. α. 0. ο, 
Βυττ. 0. Ρ. Ἡ. 
ἸΠεπαρῃ. Τ160. 

Άππα, 01, 

6 Μαι{Ε. 10:58. σοβ. 
90, κάθησθε ε 
--- τὰς δώδ. φυλ. 

κρίνοντες 
ΟΗ΄ σογ 

. 

 σοὸ 
θ 
σοε 

Γ Μαέ. 96:93-35.α 
Ματ. 14:90-91. 
«1οἨ, 19:396-98. 

σος 

(οπα. ὁ). Ονίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
φ8 ε -  ν ε / » 

Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες µετ 
Φι 
Ὁ) κἀγὼ διατίθεµαι 

διακονών. 
ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς µου" 
ὑμῖν, καθὼς διέθετὀ µοι ὁ πατήρ µου, βασιλείαν, 
3) ἵνα ἵ ἔσθητε᾽ καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν 
τῇ βασιλείᾳ µου, - καὶ ' καθήσεσθε΄ ἐπὶ θρόνων 
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἱσραήλ. 

196 5: ΓΕἶπεν δὲ ὁ κύριος, ] Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ 
σατανᾶς ἐξητήσατο ὁ ὑμᾶς τοῦ στα, ὡς τὸν σῖτον: 
5” ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ | ἐκλίπῃ΄ ὴ πίστις 
σου: καὶ σύ ποτὲ ἐπιστρέψαν Ἱ στήρισον΄ τοὺς 
ἀδελφούς σου. 3516 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ 
σοῦ ἔτοιμός εἶἰμι καὶ εἰς φυλακὴν. καὶ εἰς θάνα- 
τον πορεύεσθαι. ὃ' ὁ δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, 

; το σα σήμερον ἀλέκτωρ ἔ ἕως” τρύ ἕ µε 
ο ρρη Γεἰδέναι.. Ὁὃ Καὶ εἶπεν αὐτοῖο, Ὅτε ἀπέ- 
στειλα ὑμᾶς ἅτερ ἶ βαλλαντίου" καὶ πήρας καὶ ὑπο- 

πηϊηϊσίταί, 3 ος απίοπι οδίῖ8 
απ Ρογπιαηβϊῖςῖς τηθοιπα πι 
τοπία Ιοπίνς. πιοῖς: 3 οἱ οσο 
ἀἴδροπο γουῖς, εἶσπί ἀἱεροδιῖς 
πα] Ῥαΐος πιοι5 τεσπαπη, ἵν πό 
οὐαεῖς οὗ Ῥ{ρα(5 6αροῦ πιοπδαπα 
πΊθαπα 1Π τοσΠο πηθο, (3,53) 66 
εοάσα{ῖς 5προσ {πτοπος Ἱπάίσαπ- 
(ο5 ἀποάσοῖπα πῖδις Τ5γα]ο]. 

31 70, 10) ΑΙ απἴοπι ἀοπι]- 
ηΠΒ, ΙΠΙΟΠ ΦΙπιοῃ, ο0σο 5α{α- 
ηδβ οκρο(]νΙῦ νο αἱ ο ργανοί 
εἶοιί ὑ]ήσαπα, ὖ” οσο αΠ{ΘΠΙ Το- 
σαγῖ Ῥτο {ο απ ποῃπ ἀοβοῖας 
Βᾷ6ς πα: 014,3.) οἱ έα αΠᾳπαπᾶο 
οοΠΥογΒΙΙ5 οοπΗτπαα Παἱγο5 {105. 
35 115,1.) Οἱ ἀῑκίς αἱ, Ώοπηίπα, 
ἴδοιπα ρατα(α5 81 οὗ 1η 681106 
τοπα οἳ ἵπ πποίοπα Ίο, 3 Ἐε 
1]]ο ἀῑκῖε, Ὠΐσο ΠΒ, Ῥεΐτο, ΠΟΠ 
οσπ{αδῖς ποᾶ]ο σα]]ας ἆοπου {ου 
αὔποσεβ ποββο πο. (τὸ, 10.) 
ἀῑκιι αἵς,  Ωπαπᾶο πῖδῖ γοβ 
5ἶπο βποοπ]ο οὐ Ῥογα αἱ οπἱοἷα- 

Τις. ἵη Τµιο. | [Ῥναση. δωδεκα Ὦ{ιβ)Χ. α.ὂ.Γ. Θγιν.Οχ6. | 88. πορευεσθαι] οτι. γν.Γ58. 

Ίλθον ουχ ὡς ὁ ανακειµενος αλλ) ὡς ὁ 

διακονων Ὦ. ΟΥίῃ. ἵγ. 4104. Ονίᾳ. Ιπι. 
Τν. 4610. (νιᾶ. εἰ Ονίρ. Ἱ. 9919. εἰ ἵν. 874:) 

98. μεις δε εστε οἱ διαµεµνηκοτες Έλα. 

Τα Ἰμιο, 180. | και ὑμεις Πυξηθητε εν τῃ 

διακονιᾷ µου ὡς ὁ διακονων οἱ διαµεμ- 
γήκοτες Ὦ. 

99. διατιθεµαι] Ροβί ὑμιν Ἱς. | Οοπίτα, 
Έως. ἵπ Το. 180. ᾖ|διατιθηµι ΔΑ. Ἱ. 

(θησοµαι ΟΥίᾳ. Π. 6353:) 

-- ὑμιν] αάά. διαθηκην ΔΑ. (νῖα. Οτίᾳ. . 

6255) | Όοπαα, Εως. ἵπ Τμιο, 180 (5εἆ 

για. 2906.) 

--- πατηρ Ες. ἵπ Τµιο, | θεος 69. 

--- µου Ειδ.ῖῃ Ίο, | οπι. ὮΠ. ο. 

80. εσθητε ΒΡ3 Τ. | ᾖεσθιητε 5. ΑΡΣΩΠ,, 

το]. Ες. ἵη Τπιο. 180. | ἐσθιή τὲ 69. 
(-ει τε). 

--πινητε] πινεται Λ. Ἐις.Ιῃ Το, |πινη 

δἱο 69”. πινει εἰς”. | 44. μετ΄ εμου 69. 

Ἀγτ.ονί, Μοπιρ]ι.Ἵψ. ΤμεΡ.εᾶ. | Οοπίνα, 
218. ἵπ Ίωπο. 

--εν τῇ βασιλειᾳ µου ΑΒ(Ρ)ΩΤΙ, τε]. 

Εμ. ἵπ Τωο. | οπι. ΒΕΕάΗΡΝΥΓΑ. | 

ΟΙ. µου Ὦ. Απ. Ἐογ. Το. εἰ. ΒΥτ. 
Ου, ΤΠΕΡ.ΜΕ. 

--καθησεσ. (Α)(Β2Μαἱ. Π1.Ω(1). 1. 69 

07. . (-σθαι ΑΒ2ΠΙ.1,) | καθισεσθε 
ΜΒ. ΒΙΙ.ΧΒΕΚΜΒΕΥΓΑΛ. | καθεζησθε 
Τ. | καθησθε ὮΒἨΠΙ. Μα Ῥ. καθησθαι 

Δ. | Ίκαθισησθε «;. Ἡ. τε]. 

---θρονων Ογίᾳ. ἵπ Ἐτου. αρ. Μαϊ, ϱ. 52. 

ἱὂρονους Ὦ. 69. (νῖά. Μαϊί. κὶς. 98.) 

δΠεΙ ΤΠερ.ΜΡΒ. Αππι. Ογίᾳ. ἵπ Ενου. 
.. } ποπ Ἠα- 

Ῥοπί ΑΒΩΙ,. τα]. Ὑπ]ς. ο. 971.56. 

Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ.ΜΘΡ. 1. 

80. κρινοντες ο ΑΏΩΙ.. τα]. (Οτίᾳ. ἴπ 

Ῥτου.) | Ῥοδὲ φυλας Β.Βίῖη.Μαι.Τ. | 

Ῥοδῦ Ίσραηλ ἘῬ. 6]. 

--- τας] οι. ὮἨ. | (απά Ἀπ. Υον, αἆα. ἵπ 

8οσι]α 5οσπ]ογιπῃ 6.6.) 

81. ειπεν δεό κυριος ΑΏΩ. τε]. οἱ ἀῑπίελο- 
55 9γΓ.Ρί. | οπι. ΒΤΤ,, Μορ. ῶμοῦ. 

-- Σιμµων Ἰο.] Ῥϊπιοπί Ἀγτς.Ογέ. ὃς Τ5ἱ. 

40.1, | Ῥγαεπι. Ῥείτο α.[].ο δὲ 69). 

14. (ο απίαπι ἀῑκΙς Ῥοίχο 6.) 

-- ὑμας] οπι. ο. | δἱ Ἀγν.Η]ετ. Μεπιρη. 

Τ]ιοῦ, | σε Αππι.ε(. 

--- σινιασαι] πἀάὰ. σε Ὦ. 

89. δε εδεηθην] δε δεηθην Ἡ. | δε ηθην 

είοΔ. 

-- εκλιπῃ Ὦ Μαι ϱΤΤΙΝ. 1. 

Γεκλειπη 5. Αθ. τε]. 

--- και συ ποτε] συ δε Ὦ. ε. ΤΙΕΡ. 

--- επιστρεψας] επιστρεψον και Ὦ. ο. | 

επιστραψας Ἰ. 
--- στήρισοον ΑΒΩΤΙΙΣΤΙ 1. ΚΜ. | 

ἁστηριξον 5. Ὦ. τε]. επιστηριζον Χ. 

(-ἕον δγΟΜΙ. -σον 1.) 

--- αδελφους] οφθαλµους ΔΑ}. εί Γαἱ. 
|αἆ Βπ. αᾶά. οἱ τοσαίο πο Ἰπίγες ἴπ 

{οπιρίαΒοπεπι (α.)0.ο.ο.[].1.(1.) 

88. ὁ δε ειπεν] ειπεν δε Α. α.ὐ(ε.)(19)Η- 

|αάά. Ῥοΐτας α.δ,[]. 5 Ῥπποπ ” Ἠαλες 

Ὦγγ, 56. 

κμῦ. | 

84, ὁ δε] αἀά. Τήησους Χ. Ἀγττ.Οτί,δΕεί. 

--- Ἠετρε] οπι. ΒΥΥ.ΟχΙ. (Βίπιοῃ ΒΥΣ.Ε50.) 

-- ου] Υπᾶᾶ. µη ασ. ΑΓ. το]. (νἷᾶ. Φοἱ. 
κΙΠ. 98.) | οπι. ΒΩ ΤΙΝ. (ποσίο Ἠαο 

απίδηπαπη σα]]α5 οαηἑοί 6.) 

-- φωνησει] -σῃ ΝΤ. | -σεις Ἡ. 

αλεκτωρ] αάά. 5 υἱ5”. Βσν.οτί, 

--- ἑως Β(Ρ)ΤΙ{Χ). 69. (ΙΚΜ.) Τα. 
Βγιγ.Ρ5{.δΗε].πισ. Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. | 

ἕως ὅτου Τ). | ἑως οὗ ΧΙΚΜ. (νιᾷ. οἱ.) 

ἱάπριν η 5. Δ. 1. τε]. 9Υτ.Ηε].ίσι, 

49Ει. (νἷᾶ. Μαν. Χῖν. 50.) | πριν ϱ. 

(ώίᾶ, γεν. 61. εἰ Ταίί, ακνι. 54.) [Ἁντ, 

Οτι] 
--- µε Πίο απαρν. ΒΡΤΙ.. 69. (α.)ύ.ο.ε. 

(8υν.Οτε) (ἈΠεππρη.) (απίο τρις α.) 

} απίο ειδεναι Ο. 1. 03) (Απ) | 
Σ}οβί ειδεναι 5. ΔΓ). τε]. Ὑπ]σ. Ἁγτν. 

Ῥεε,δΗε]. Τπευ. (ὐἱς Ἠαῦδεηί Ὦ. ΒΥν. 

οτε.) 

--- απαρνηση] -σει 1. |π4ᾷ. του Ἡ. 

-ειδεναι Ψπ]ς. {. τε]. | οι. α.δ.ο-ει[. | 
Ίρτασπι. µη σ. ΑΕ. τα]. Ἀγττ.Ουί,δο 

Ῥεε, Το. Αππῃ. | οι. ΒΩΤΙΝ.1. Μ. 

Μοπιρῃ. 

86. βαλλαντιου ΑΒΡΩΤΓΗΣ(0Τ/.Δ. 1. 

6ϱ.ΒΕάΗΠΚΜΡΟΥΓΛΣ | 1βαλαντιου 
ασ. ϱ Κπ ΤΟΣΑ ΤΟ ΡΑΣ. Οτί. ΠΠ. 

6058, 

«και ὑποδηματων Ο)ίσ. 1Π. [ οπι. Ὦ, 
401. 

σημ. 

80. οπι, Ίπςο Απ. | 94. αἲ 1]]ε ἀῑκϊῖς Οἷν 
ο 
990 



ΑΒΛΡ(ΩΓΕΙΤ. 
1ΧΔ, 
1. 69. 

ΕΦΡΟΠΚΝΟῦΥΥ 
Σβαλλάντιον’” 

560. των οὖν 

Γσοξ μάχαιραν. 
Ε Ἐρα. 58:19. 

ἐλογίσθη" 
Ἴσοη 98 

ΣΟὐθενός. ὃν 

καὶ [γὰρ] τὸ 
οἱ δὲ | εἶπανι' Κύριε, ἰδοὺ µάχαιραι ὧδε δύο. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
’ / / Δ 

δηµάτων, µή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ 
5 χ ΦΔ/ 5 πα Δ ο ες 

εἶπεν Ἰ δὲ αὐτοῖς, Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων 
ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν" 

έχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω 
ὑτ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

µένον δεῖ τελεσθῆναι ἐ ἐν ἐμοί, τὸ ὅ Καὶ μετὰ ὀρόμων 

περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 

Ἱ 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱκανόν ἐστιν. 
δ[[ΝΓΗ({.96: 90, σοθ 
Μαν. 14:26. α 
1ο. 18: ι. 

σπ 
1] Μα4. 96: 96-,6.8 µαθηταί '. 
Μαν, 

19Τ  Ἡ Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς 
τὸ ὄρος τῶν Ῥλαιῶν' ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ 

γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν 
Ἰμρρ-». αὐτοῖς, Ἡροσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 

4 5 [4 

εἶπαν, 

Ν ς Ν 

καὶ ο μη 

τοῦτο τὸ γεγραμ- 

35. ὕστερησατε Ογίᾳ. Πϊ, | ὕστερησητε Τ. 
| ὑστερηθη 1. 

π- ειπαν ΒΡΤ.. | Πειπον σ. ϱΤ5. τε]. 
ΟΡἱᾳ. Π, (ειπεν Α.) 

--- ουθενος ΑΒΜαΙ.ΦΝΔ. 69ο. ΕΕάΗΚ 

ΜΒΥΤ. | ουδενοο 5. ὮΤΙ, 15. ΠΛ. 

Ονίᾳ. ΠΠ, 

96. ειπεν δε Τι, 69. Μοπιρμ. ΤμοῬ. ὁ 

δε ειπεν Ὦ. ο. ἀῑκίε Ἁγιν.Ονί,δΡΕΕ. 

εὖ ἀῑκΙν 11. | ειπεν ουν 5. ΔΩΤΣ. 

χε]. (1:445.) Ἀγν. Ησ]. Ατπι. ΟΥίᾳ. ΠΠ. θδ8ᾳ, 

-- αυτοις Ὑπ]ς. ο. ΟΡίᾳ. ΙΠ. | οπι. Ὦ. 
1. α.δ.ο.,[]μ. Αππι. 

-- βαλλαντιον ΑΒΡΤΙΣΔ. 1. 69. ἘΕα 

ἨΚΜΌΥΓΑ. | {βαλαντων ασ. ϱΚηί:. 

ΤἘνος. ΟΡίᾳ. ΠΠ. 

---αρατω Ο5ἱᾳ. ΠΠ. | αρει Ὦ. | αρατω 

ὅμοιως και πηραν] η πηραν αρατω 
Βγτ.Οή, 

--εχων] αάᾶ. ο]αάῖαπι Ἀγτγιον,δεΡεῖ. 
(οί αἲ Απ. νου.) 

--- πωλήησατω ΔΡΩΤΙ;. τε], Ογίῃ. ΠΠ. | 

πωλησαι Ὦ. | πωλησει Δ. 69. ΏάΠΒΥ. 

Δ. ΑΠ. ΓΕΡΓ.Π.].] | αἀᾶ. και Δ. 
--- αυτου] ἑαυτου Ὁ. 

--- αγορασατω ΔΡΩΤΤΙΔΑ. το]. Ονίᾳ. ΠΠ. 

| αγορασει Ὦ. 69. ΕΕΗΡΒΏΥΤΓΑ. Ατπη, 

957. ὑμιν] οτι, Ὦ. ὐ. 

--- τουτο] Τρίαοπι. ετι ασ. Τ4ΙΓΔ. τε]. 

πρ. α.οιειῖ, Ῥγττ Ον Ρει. Πο]. Αππι. 

| οπι. ΑΡΒΡΟΩΤ ΤΙΝ. 1.ἩΠ. ὂ; Μοπιρῃ. 
ου. 11, 

--- τελεσθηναι] πληρωθηναι Λ. 

το, Και Ἀγτ.Πο] πι. (το (2) «1. 

| ότι και Λ. α.σ.οι([):)({) οἱ αποᾷ ππ. 

/: [Ῥντοτί. Μαπρμ. μου. Αππι] 
--- ανομων] Ῥτασπα, των Ὦ. |. Οοπίσα, 

Ορίᾳ. 1. 4905, 

9ο0 

87.και γαρ ΑΒΒΙΙψ. πι οοῇ], ἠῆαἱ.Τ,. το]. 
Ὦγτ.Ηε]. Μοπηρ]ι, ΤΗ6Ρ. (οπι. και Ἀγτ. 

Ἠεί, Αππιι)/οπι.γαρ Ὦ Βεᾖ.Γ). (α.)ο.(ῇ) 

(ᾳ'.). Θγτ.ΟΓΕ. (οπι. Ἓ δει Ἠα οί ΡοΡ! το). 

-τοπερι ΒΡΩΤΓ (ΤΟΠ. 1. 0. Ἀγντιοτε, 

δ.Ηο] αἱ. Μοπηρῃ. Τμοῦ. | τα περι 
σ. ΑΧ. τα]. (Τα) Ῥγτν.Ρεί, Πο] .ιρ. 

Όδ.ειπαν ΒΡΩΤΓΙ. | Τειπον ς. ΑΤς 
Χ. τε]. 

-- τδου] απίο κυριε ὮὉ. | αἀά. εαπί ποδῖς 
Ἀντ.οσί, (2001:) 

--- δυο] απίο µαχαιραι Ὁ. Υα]ρ. ΟΙ. 8γιτ. 
ΟτίιδῬεί, 

--- αυτοις] οπι. 1. ΤΜοΡ.ΜΕ. 

-- ἵκανον εστιν] αρκει Τ). (ἵκανος εστιν 

ᾱ.) ΙΙ αάά. βαπσῖίο θαπιις Ἀγγ.0Γέ, 

(πίᾷ, νου. 45 οἱ Μαέ, καν]. 46.) 
99. εξελθων] οτι. Ἑ. 

--- Επορευθη] επορευετο Τ). 

--- εθος] ειωθος Ἑ. 

-- των] οτη. Δ. 

--- και οἱ µαθ.] οτι. και Ῥτηήαἱ. 69. Ύ. 
311. 

--- µαθηται] Ταἀ4ᾷ. αυτου ασ. ΩΧ. τα]. 

(ασε) Βσιν.Οτί,δεῬει. ΤΠευ.εά. «ἆι. 

Γοπι. ΑΒ.Μαἰ ὈΤΊ, 1. ΜΣΤΕ γαρ. 
Ῥγτ.Ησο]. Μοπιρῃ. Περ.ΜΒ. Δυτ. 

40. γενοµενος] -νοις Μ. | -νης 1. 

--- δε] οπι. Τ. 

--- του τοπου] ΟΠΙ. του ἩὮ. 

--- εισελθειν ΟΥΡίΠ. 1. 198:. {(οπι. ΕΠΙ. 
Μα) | ελθειν Δ(γ. | εισελθητε Ὦ. 

Ἰμαίέ. (νιᾶ. Μαΐέ, καγ!, 41. Ματ, πίν. 

98,) | εμπεσει» 69. 

Ά]. και αυτος] αυτος δε Ἰ). (Μοεπιρῃ.Ἠ.) 
Τ]ιου. 

--  απεσπασθη] απεσταθη Ὦ. | απεστη 
ο οπι 

ΧΧΙΙ. 96. 

πιοπῇῖς, παπ]ηπ]ά αΠαι]ά ἀαβαῖς 
γοριςρ ᾖὅδλβι ΤΠ ἀῑκογαπί, 
ΝΙΜΗ.  Ὠϊκίε οἵσο οἷς, Θεά 
πππο απὶ μαῦοί βποσπ]πτη {ο]]α, 
βἰηϊ]τον οἱ Ῥοταπι, οἱ απϊ ΠΟΠ. 
Ἠαβροίῦ γοπάαί ππίσαπι παπα οὗ 
οππαί σ]αάαπι: ὃτ Ἠ, 8.) ἀῑσο 
απίοπι γοῬῖδ αποπίαπῃ αάμαο 
Ίου αιιοᾷ 5οτίρίαπη 5 ορογίθῦ 
Ππρ]οτί ἵηπ πως, Εί αποᾶ οι 
Ππ]πδίϊς ἀαρπίαίς ο5ῦ.. Ἐοπῖπα 
οᾳ ᾳπαπο 5απί 4ο πιο ΒΠεΠΙ Ἰα- 

ὁ ὑοπί, 35 ἄἼ8 10.) Ας ΙΙ ἄϊκο- 
ταπί, Ώοππίπο, οσο σ]αάἩ ἆπο 
Ἠΐα, Α: Τ]]ο ἀῑκίι οἵς, Ῥαΐ ο5ἱ. 

3 ϱτο, 19) Ἐν οργοβεας 1ραί 
εοσππάαπι οοπεποιπάἵποπα Ίπ 
ΙΠΟΠ{ΘΠΙ ονατιπα:. οσοι 5αΠΕ 
Ἀπίοπα Ί]]απι οἱ ἁἰξοραμ. 39 
(690, 3.) ή ουπι Ῥοννοπίδδοί ο 
Ίοσππῃ, ἀῑπις 1, Οναίο πο 
Ἰπίγο(ῖς ἵπ {οππία(Ιοποπη. 31 0291, 1.) 

4]. ὡσει] ὡς ἡ 69. 

1 --- βολην] βουλην Δ. 

--- θεις] Ῥύασπι. σταθεις ΧἨ. 

---- προσηυχετο] προσευχετο Ὦ. | προσ- 

ευξατο Τ. | προσηυξατο Τ. 

49. πατερ ΟΥἱ0. 1.995). | κυριε Ἡ. 
--- ει βουλει....απ᾿ εµου] Ροδί µη το θελ. 

««γινεσθω {οπι. πλην) Ὦ. (α.)ο.ε.[. 

| Οοπίτα, Ψπ]σ. ῥ,1:ἱ. 
--- ει βουλει] οτα. 1, ᾱ. 

--- ει] αἀᾶ. ου ΤΝ. 

--- βουλει ΑΒΡΩΤ. το]. Οτίᾳ. 1. 9955. 

1δίοπ. ει. ἆο Ματί. 94. οἳ αρ. Μαι. γ]. 

16567. | βουλη ἘΧΔΕΚΓΑ, (ρορεῖ- 

Ρίο οί Ἀγτ.Οτί.) 

--- παρενεγκε ΒΡ(Τ.Τ. 1. Τα[ξ. (εχο, 1) 
Βγτ.ΗεΙ. Απ. Ονίφ.1. Πίο. Αἴοι. | 
παρενεγκαι ἨΠ. 69. ΧΜ. Μεπιρῃ, 
Τ]ας. (αηπδοςί πο ο σα11οο ΥΓ. 

Οτι,δ.Ρει.) | Ίπαρενεγκειν 5. ΑΩ. τα]. 
Πῖοπ. ος. ἵπ οοπηπῃ. αρ. Μα1. γΙ. 1656. 

σο]. 1. 

--- τουτο Πίο το ποτηριον ΒΡΩΤΙ.. {ῇ- 

| 1ρο5ί 5. ΑΠ. τε]. πρ. α.ῦ.σ..ῖ. 

Ἁγντ,Οτίέ.ΡΣ{.δεΗσ]. Ογίᾳ.1. Πίο. 4ἰεχ. 

(νίᾶ, Μαέ. κχνι. 99. Μαν, πὶν. 96.) 

-- µη] οτι. 693. 

--- γινεσθω ΑΒΩΠΤΤΙΔΑ.1. αΠΚΜΟΥ 

Τμευίᾶ.αρ. Τ (γινεσθαι Ὠίοπ. 4ἶεα. 

αρ. Μαϊ, γΙ. 166.) | (ειν. ΑΒΔ.) | Ίγε- 

νεσθω σσ. Ὦκ. 69. ἨΘΛ. 

45, 44.οπι. ΑΡΗ Τ. ; Μεπιρ]μ, .δΜΘΡ. 

μου. αρ. Γοῖᾶο. Αππι.ΜΘΡ, ποππα]]. 

(Βοά ἴπ οοᾷΐσο ΑΔ. 5απί Ἰογαπ] γογβΙ Πα 

{απςπατη υεφεἰφία; παπι πα πλὴν νου. 

9τ. ἀἶσο οπΊνα Οἱ. |. Ἐξς οαπι Ἰπῖαπῖς ἀοριιῖα- 
ας Οἱ. 1 98. ἆπο ρ]α1ί Οἳ. | 5ος οἱ 



ΧΧΙΙ.46. 
Ῥα]ρ.α. ὖ.ο. σπα 4 
8711. 0.Ρ.ΒΠ. α 
Μαρ]. ΤΠΕΡ., λήν, καὶ 
Άσπη, ΑΗ, φ, 
δἩ 

α / / 
ο νν γινέσθω. 

. 

44. ἐπὶ τὴς γῆς. 

νι γῆν. 

πρὸς τοὺς μαθητὰς | 
πα ἀπὸ τῆς λύπης, 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
 ἃ ιά . . . 

καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βο- Ἐϊ Ίρεο Ἀνα]εις οδί αἲ οἷς 
Ν / / 

θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο 
’ / / / 

ὃ Πάτερ, εἰ βούλει ἶ παρένεγκε 
πω ας ὦ - ν Ν ν / / 5 ν ν Ν 3 : ἳ 
σπβ απ ἐμοῦ" πλην µη το θέλημα µου, Ὃ ΤΟ σον ΥΠΑ {απ16Π ΠΟΠ πηοα νο]απίας 

49 3 

ὁ Ὠφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος | ἀπὸ τοῦ” 
ο ασ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 

νίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. 
αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν ἵι ἴεσαπη. 

εὗρεν 
Ν 5 » - / / 

καὶ εἶπεν Ἱ αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; 
κοιµωμµένους αὐτοὺς" μα, 5 

απαπίαπα Ιαούας οδί ]αρίά15, ο Φ / 
λέγων, Ῥοδϊϐς σοπῖνις οταδαί “3 ἁι- 

. Ν / 

τουτο το ποτΊηριον 
{ταΠΕΓΟΣ 

685,1.) γο- 
” οµπ8, Ἐαίος, ϱἱ γἵς, 

οα]ίσοπα Ι5ΗΤΗ α ΠΊθ: 

βεά πα Πας. 3 95, 10) ΑΡρρᾶ- 
τι απίοτη ΠΠ απρο]ις 4ο οαοἱο 
εοπ{οτίαΠ8 6η. Ἐν [αοίις εδε 

καὶ γενόμενος ἐν ἆγω- Ίπ ασοπῖα οἳ Ῥτο]σίας οταῦαῦ. 

ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρῶν 3 Το [ασίας οδ εαᾶος οἶας εἶσαῦ 
βαίίαο εαπσιϊπῖς ἀεοπητεπεῖς 

“6 (380 3.) Ἐ{ οππαι 
5αγγοχῖςεοί αὓ οταίοπο ϱ{ γε- ο : ης : 

καὶ ο ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν η]ςεου αἆ ἀἰδοῖρι]ος 5108, 1Πγο- 
ΠΙ{ 6ος ἀοτπιῖοπίος Ῥτας ἰτὶρῖ- 

οἱ αἲξ Π]5, Ωπἷά ἀογπιῖ- 
{182 βαγσ]ίο, οταίο πο ΙΠίτοιῖς 
Ίπ {πιίαΠΙοποτη. 

ἓ / / ο Ν 3 / 3 
ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα µη εἰσέλθητε εἰς πει- 

ρασμὀν. 

495 Ἠαῦος σπγ 1.6. ποίαΙοπσπη 5οο[]οπῖ5 
δα 

289/ἱαε ἵπ ἄεοίπιο οαποπο Ἐπδοβίαπο,απαο 

οπιπῖα πο «ρεοϊαπί.) | Ῥοδέ Μα, πχν!. 

99 ἵῃ Οὗπιρ, 69. οππι ποῦῖς ἵπ τπαγσῖπο, 

[.οη1. Υ6Υ. 44 ἑαπίππῃ οοᾷ]σος ΑΥΠΙ.ΠΟΠ- 

πι], | οὐσ]ῖς ποίαί Ταίο. | Παῦοπέ 5οᾶ 
ακἰοτἰκοῖς ποϊαπὲ ΔΕΒΥ. Ἀντ.Ηο]πης. 

η οοἆ. Αςξ. Π. τά. ΑάΙεγ. Ρ.185. “ Δά- 

ἁῑία ἵπ πιατσῖπο απἰπιαάτετείοπο οπ]θ]οί, 

αεο «ηυπἰαπἰς (τε Ῥετίεορο) ΠΟΠ ΤθΡο- 

π]έαχ 1π Ευαπφεἰίς αριᾶ Αἰεπαπάγίπο», 
οἱ Ῥπορίεγεα ροφιῖέ (Τοτίο ποπ Ῥοβαῖι) 

εαπι «αποίις Οίας ἴπ Ποπηϊία δΊια 18 
αά ο οτοππίαπα 4Π ΑΤΑΠΙΔΘΟΞ2” ΓΗοξ 

ΥΕΓΑΟ5 ποπ Ἰιαῦεί Οντῖ]ας ἵπ Ποπιζία 

14615, ἵπ Γμοαπι παρει Ῥγτῖαρὸ α Ἠο- 
Ῥοτίο ἜῬαγπο Ῥπί(ῃ, Οχοπῇ οὐ[ία.] 

« Τπσας....δαὈ]θεοῖε Ῥο5δἱ πιπ]ίαπι Ὦο- 

τηϊπῖ Ῥτοσσπι απσε]Ιπ αἀςῄςεο «οἩ- 

Γοτίαπίεπη ατιπι απο αβεϊσίεπ{θ οΓ8Τ6 ΡΓΟ- 

Ἠπίως οοερετῖξ, 1έα ταῦ. σας ϱαπσΙπατα 

οοτροσῖς εαάος οβ]ποτεί.”. ΠΠ. 10613. 

«Νοο εαπο Ισποταπάππι α ποδῖς οδί οί 

1π ἀταοσῖς αἱ ἵπ ΤαΗπῖ5 οοὔΙσίραβ οοτη- 

Ῥ]ατϊπηϊς, γα] ἆε αἀνεπῖοπίο απσε]ο Υοὶ 

46 εαᾷογα 5απραἶπῖς πΙ] 5οτ]ρίαπη Ίορο- 

πι”. Ηί. 10633. | Λαδεπέ Ίιον υεγαἰσι[ος 

ῬῷΤιΧ.1. ΕἘαΗΚΜΠΛ. Ὑπ]σ. α.δ.οιο. 

0, Ῥνττ.οτί,Ε5έ, ὃς Ηε]. Ἀγτ. Ηϊετ. 

Μοπιρ]μ.ΜΒ.εἰαρ. Ῥεμν. ΤΠΕΡ.ΜΡ.αΡ. 

Ζουρα (ρ. 2034). Αππι.οᾷ. οί ΜΡΡ. 31. 

Έα. ἵπ Όαποπα. ἐν γὰρ τοῖς ἀπομνη- 

μογνεύμασι ἅ φημι ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 

αὐτοῦ καὶ τῶν ἐκείνοις παρακυλουθη- 

σάντων συντετάχθαι, ὅτι “ἱδρὼς ὡσεὶ 

θρόμβοι” κατεχεῖτο αὐτοῦ εὐχομένου 

καὶ λέγοντος κτλ. υΓδί. ΤΥ.105. ἵδρωσε 

θρόµβους αἵματος Ίγεπ. 919. 
ἱδροῖ, καὶ ὑπ᾿ ἀγγέλου ἐνδυναμοῦται ὁ 

ἀγωνιῶν 

ἐνδυναμῶν τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντες 

ΗΠρρ. ο. Νοε. 18 (1.19.) Βἰπιῖ]α οκ 

Ηιργρ. Ἰαρεί Τμεοᾶ. Ὠ]α]. Π. (ἀσύγκ.) 

ε ὡσεὶ θρόµβοι αἵματος” εἰπών, οὐ 

θρόµβους ἱδρῶτος ἀπεφῄνατο αἵματος" 

οὐ γὰρ ἂν καθ’ ὁμοιότητα τούτων εἴ- 

ρηκε γένεσθαι τοὺς ἱδρῶτας κτλ. (ρ. 959.) 

καὶ ὥσπερ σαρκὶ τὸν θάνατον ὑπομεί- 

νας ἑκών, ἐν αὐτῇ τὴν ἀφθαρσίαν ἐφύ- 

τευσεν, οὕτω καὶ τὸ τῆς δουλείας βου- 

λήσει προσηκάµενος πάθος, αὐτῃ τὸ 
θάρσος καὶ τὴν ἀνδρείαν ἐνέσπειρεν, ἐξ 

ἧς τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτὸν πρὸς 

τοὺς τοῦ μαρτυρίου μεγάλους ἄθλους 

ἐνεύρισε' ταύτῃ τοι καὶ θρόµβοι ἱδρῶ- 

τος αὐτοῦ παραδόξως οἷα σταγόνες αἵ- 

µατος ἀπεῤῥεον ἵνα τῆς ἡμετέρας φύ- 
σεως ὥσπερ ἀναξηράνῃ καὶ ἐξοικίσῃ 

τὴν τῆς δειλείας πηγήν....τοιοῦτόν 

ἐστι κἀκεῖνο τὸ εἰρημένον, ὡς ἄγγελος 

ἦν παρεστηκὼς τῷ σωτῆρι καὶ ἐνισχύων 

αὐτόν. καὶ τοῦτο γὰρ τῆς περὶ ἡμᾶς 

ἕνεκεν οἰκονομίας ἐπράττετο. (Ρ. 40.) 

Πὶοπ. Αἰετ. ἆο Ματίγτίο. αρ. Νϊοθίατα 

1π Οαίεπα. 

σχύων αὐτόν, ὅτι ἐν ἀγωνίᾳ γέγονε καὶ 

ἐφάνη ἄγγελος κυρίου ἔνι- 

ἵδρωσε, καὶ ὁ ἱδρῶς αὐτοῦ γέγονεν αὐ- 
τῷ ὡς θρόµβοι αἵματος, ἐν τῷ κατὰ 
Λουκᾶν εὐαγγελίφῳ. Αγῖις αρ. Ἠρίρη. 

πο, Π, Τοπ. 2. Ιαὶκ. Ρ.7493. νι, οἳ 10. 
Π, Τοπι. 9. Ἰκὶκ. Ρ. Τ85ῦ, 

6 ἔκλαυσε” 

ἀλλὰ καὶ 

κεῖται ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν 

εὐαγγελίῳ ἐν τοῖς ἀδιορθώτοις ἀντι- 

γραφοῖς καὶ κέχρηται τῇ µαρτυρίᾳ ὁ 

ἅγιος Ἐἰρηναῖος ἐν τῷ κατὰ αἱρέσεων 

πρὸς τοὺς δοκήσει τὸν χριστὺν πεφη- 

νέναι λέγοντας. ὀρθόδοξοι δὲ ἀφείλοντο 
τὸ ῥητὸν φοβηθέντες καὶ μὴ νοήσαντες 

αὐτοῦ τὸ τέλος καὶ τὸ ἰσχυρότατον" 

καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἵδρωσε, καὶ 

ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡς θρόμβοι αἵ- 

µατος, καὶ ὤφθη ἄγγελος ἐνισχύων 

αὐτόν. Ερίρἡ, ΑπΠΕΟΓ. Χακἰ. (Π. Ρ. 965.) 
48.απο του Ώ0. (69.) Ὁ. Μοπιρῃ.Βομν;. | 

{απ᾽ σ. (69).. τε]. | οπι. απ᾿ (5. απο 

του) ουρανου Ἀγτ.οτε. Αγίις Ερίρῃ, | 

Ῥτασπι. ΏοπιίπΙ Ἀγτ.Ησ]. (Ατζμς.) 

---- ενισχυων Πὶίοπ. Αἶει. Αγὶις Βρίρῃ. | 

επησχυων 1. 

44. προευχετο ἩὉ. 

--- εγενετο δε (Ο9)ΡΩΤ.. τε]. Ἀγτ.Ηε]. | και 

εγενετο Ν.1.Υ. Υ αἱ. α.ὗ.σ.ε, 01.1. Ἄγτν. 
Οπ,ἄνῬει. Μεπαρῃ.βεμν. (Αππι.) «441. 

--- ὧσει (Ο9)ΩΙ.. τε]. οἴιεί. Πίοπ, Αἶοα. 

Αγίις 20. | ὡς Ὦ. Ατίις 19. ΠΕρίρη. | 

ὡς αἳ Λ. 

--- καταβαινοντες Ἐοτ. ὐ.ε.ῖ. | -τος Χ. 

γπ]ς. α.ο,[-α.. σαατη οβιιθί Ατπη. 

(οσι, 1 Μ9.) 

- την γην (09)ΡΙ.. τε]. | της γης Ω0ῦ. 

Ατίις 50. 

45. ελθων προς] ελθων επι Ὁ. 
--- µαθητας] πᾷᾶ. αυτου Εἰ:. Ἰ5ίο 

(ναις.) Βγεν.Οτέ.Ρεί.δς Ηε].Σ Μεπιρῃ. 

Του. 2811. | οπι. δί.5. ΔΒΡΩΗΝΤΤ, 
Χδ. 69. ΕάΗΚΜΡΘΟΥΤΓΑΛ. {; Διπι. 

--- κοιµωµενους Απίο αυτους ΒΕΤΙ.. 69. 

[ήροεί 5. ΑΩΒ. τε]. (Τ1ας.) ἈγτνΟτί. 
Ῥει.δ.Πε]. (νά. Μαϊ, αχγΙ. 40. Νίατ. 

πὶν. 97.) 

46.τι] οπι. Ὁ. 

--- εισελθητε] Ροξί εις πειρασµον Ὦ. 

45. ἴαοΐας ἵπ ασοπία ρτο]κῖας ϐἹ. 

φοτ 



ΑΒ Τ(Ε)Τ, σπε 
1ΧΔ. α 

1, 69. ὁ λεγόμενος 
ΕαπκΜαῦνγλ. κ 

σπ- 
1] Μαί{.ο6:47-ρ6.β8 

σπζ 
(Μας, 14:49-02.α 
1ο. 18: 1:19. 

50. τὺν δοῦλ.τ.ἀρχ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

198 πὁ Ἡτι ἲ 
- ο Ν / 

αὐτοῦ ᾿λαλοῦντος, ἴδου ὄχλος, καὶ 
Ἰούδαν ες τῶν δώδεκα προήρχετο 

αὐτούς', καὶ Ίγγισεν τῷ Ἰησοῦ Φιλῆσαι αὐτόν. 
4 ώς δν ]ησοῦς δὲ’ εἶπεν αὐτῷ, Ιούδα, φιλήματι τὸν 

, 9) / Ν ε 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδωςς ἰδοντες δὲ οἱ 

νν ον Ν » / { 8. / 1 / . ΄ 

περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον } εἶπαν" !, Κύριε, εἰ πατάξο- 
/ σ ω 

µεν ἐν Ἱ µαχαίρῃ”:; Ὁ καὶ ἐπάταξεν εἷν τις ἐξ 
ο σν 4 ον Ὦ / λ . / ον 3 - 4 Ν 

αὐτῶν Ἰ τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον, καὶ ἀφεῖλεν ! τὸ 
5 » .// ν / ι-ὃ ν Νο» - 

οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. ἀποκριθεὶν δε ὁ [ησοῦς 
ἳ σπη εἶπεν, ᾿Ἠάτε έως Τούτου: καὶ ἀψάμενος τοῦ ὠτίου 

ι 

σπθ ἰάσατο αὐτόν. ᾖ' εἶπεν δὲ ! ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς παρα- η 
α λαφ . Ν - 

γενοµένους ἐπ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ 
ε - Ν η ε εν πν Ν 4 . έῤ ιά 

ἱερου και πρεσβυτέρου», Ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε 

ΧΧΠ. 4Τ. 

17 035,1.) Αάμις 6ο Ἰοᾳπεπία, 
οσσς παρα, εῦ απῖ νοσαραίας 
Ἰπάαςδ ππας 4ςᾳ ἀποᾶσοῖτα απίο- 
ορἀεραί 605, αἱ αρρτορϊπα παν] 
Ίσσα 6 οβοι]ατοίς θΠῃ. 
Φ9ύ, 3.) Ίθεας απίοπι ἀῑκίε ο, 
Ἰπᾶα, οβοπ]ο. ΒΠαπι Ἰοπιῖπϊς 
ἐναςίς» 3 ἄ5,Ι.) γιάσπίος αι- 
{οπι ΠΜ απ οἶχοα ἵρδαπαῃ ογαπί 
αποά (αὔπγαπα ογαί, ἀἰκεταπί 
οἱ, Ώοπηίπα, 5ἱ Ῥογοιθίπιας Ίπ 

5]αάἱο». 50 Ἡς ρεγοισδῖς απις 
εκ Π]ί5 6ογν τη Ῥηπο]ρίς 51 66Γ- 
ἀοίαπι οἱ απιρα(ανἰς παπ]σα]ατη. 
οἵις ἀοχίταπι,  5ἱ Ἡοβροπᾶάσης 
απίσπη Ίορις αἰί, ΒΙπίδο Ἱδαπο 
Ἠπο: Ο38, 10.) οἱ οππη (εσιςεεῦ 
αιιγ]οπίαπα οἶπς, βαπαγΙς θιΠῃ. 
55 680,1.) Ῥϊκιε απίοτη Ίσρας αἆ 
εο5 απῖ γοποεταπί αἆ 5ο, Ῥη]ποῖ- 
Ῥ65 βαοσγάοίππι οἱ πιαρ]δίγαθας 
{πρ οὐ 8οπίοχα5, Οπαδί αἆ 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;, 

μου μεθ αμα ἐν τῷ ολ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χείρας 

ΓΣ ἐστιν ὑμῶν, ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐπ ἐμέ. Σαλλὰ” αὕτη 
” / τω) / 

ἐξουσία του σκοτους. 

8 Ἡ ς / 3/ 

καθ ημεραν Όντος Ἰαΐίτοποπι οχἰδίῖ5 απ σ]α.1ἱ5 οἱ 
Ρα5δα5: 55 οππι οοδϊάϊο γορίς- 
οπα Επογίπη 1Π {οπηρΙο, ΠΟΠ οκ- 
{οπά δείς πιαηα5 ἵπ πηο: 5οᾶ 
Ίασο οδί Άογα γοδίγα οὐ ροίορία5 
{οΠοΡΤΑΤΙΠΙ. 

47. ετι] Ταάἆ. δε α;. Ὦ. τα]. 0.ο.ε. Τμοὺ. 

τας.) Απ. [ οπι. ΑΒΠΒω υἱά, ΤΙΝ. 

1.69. αΚΜΟΛ. Υπ]. Μεπιρῃ. Τπου. 

[Ῥνην. Ον Ῥεί, δε Ἠς].] | οἱ αὀλιο α.]. 
Μοππρη. ή. «3Η. 

--- οχλος] αάά. πολυς Ὦ. Ἀντ.ονί, (γιὰ, 

Μαξ. πχνι. 47. Μαγ. κὶν. 49.) 

--- ὁ λεγομµενος] ὁ καλουμενος Ὦ. 1. 

--- Ίουδας] αἀᾶ. Ίσκαριωθ Ὦ. (Βισκ.".) 

--- προηρχετο] προηγεν Ὦ. 1. 69. Βγτ. 

Τεί. | προσήρχετο ΗΓΤ. 

--- αυτους ΑΒΡΗΤΙ,ΧΔ. 1. 60. ΕἘαΠκ 

ΜΡΟ Υ. | αυτοις ΤΛ. | αυτων 5. 

-- Ίγγισεν τῳ Ίήσου φιλήσαι αυτον Ν α1ς. 

ο. Ἀγαν.(Ῥεί.)δ Πο]. Μοιηρ].εᾶ. Τ16ὺ. 

Γ εγγισας εφιλησεν τον Ίήσουν Ὦ. α.ὖ. 

ο.ει[]ω. Ἀγτ.ονί. Μεπιρμ.ΜΡΟ. (Ανπη. 

αυτον.) (3011:) | (αυτον] αυτῳ 69. Τ 

170) 
αυτοις ὃν αν φιλησω αυτος εστιν Τ)Χ. 

(69) Ἠ(Η). δ.(ο.) Άγον.Ε5ι,δΗσ]. Αντ. 

(Π11.) γιά. Μαΐί, καν]. 48. Ματ. χὶν. 

44, (δεδωκεν 69. Π.) { ποτ παῦοπέ τε]. 

γμ]ς. α.α,[ι[]ο. Ἀγτ.Οτε, | αἀᾷ. Ῥορίοα, 

κρατησατε αυτον Χ. ὐιο, (Αππι:) 401, 
(νιά, Μαίι. ὃς Ματ.) 

38. Ίησους δε ΒΤΊ,Ν. | ὸ δεΊησους «-. 

ΑΡΗ. το]. (νιά. Μαϊ καν]. 50,) 

-- αυτῳ, Ίουδα] τῳ Ίουδα Ὦ. | Οοπίτα, 

Ονίᾳ. ἴπι, 1. 9075, | αά βπ.] α.ᾶ. ποή- 

πο οσσ]ά]1 [ποῖος λατ ΑΠ. 

49. το εσομενον] το γενομενον Ὦ. (ῇ:) 

Ῥγτγ,Ρεί,δΗσ] ης, Μεπιρῃ. Αππι, 
Εξ 08 

|πἀά. τουτο γαρ σηµειον δεδωκει 

49. ειπαν ΒΡΤΤ,Ν. 

16]. 

 Ίειπον 5. ΔΗ. 

-- κυριε (οπι. αυτῳφ) ἘΒΤΊιΧ. ᾖ[.1.1. 
Μοπιρῃ. ΤμοῬ,. { τῳ κυριῳ Ὦ. | Ταυ- 

τῳ΄”΄ κυριε 5. ΑΗ. το]. Υμ]α. α.ὐ.ο.ει]. 
Βγτγ.Οχ{,Ρεί,δΗς]. 

-- παταξοµεν] -ωμεν 3 ΠΙ(5]. Λαἱ)α 

ἨΓΛ. Αππι, [αάἀ. 905 ΘΥ1Υ.ΟΤέ.δςΗ ο]. 

Άντπῃ, 

--- µαχαιρῃ Ὦ3Π1.Μαἰ,ὮΤΙ,. | Ίμαχαιρᾳ 

ς. ΑΡΗ. το]. 

ὅθ.τις α.(ὐ πί γιὰ.) Ἀγν.Ησ]. Ανπι. | οπι. 

69. Ὁ, Υπ]ς. σ.ε1:ῇ ο”. Βγιτ.Ονί,δΕεί. 
Μεπιρῃ. μου. «41. {εις τις] ει"τις 

Δ.) 
--- του αρχιερεως Πίο τον ὅδουλον Ἠ1.. 

69. (νά. 1οἩ. ΧνΠ]. 10.) | ροεί σ. Α 

ὮΗΤ. τα]. Τα, (νά. Μαΐε κχγΙ. 51. 

Ματ. κὶν. 47.) 

-- αφειλεν] -λατο ἙὮ. 

-- το ους απίο αυτου ΒΤΤ.. 69. Τιαίς, | 

Σρο5δί 5. Α(ΤὮ)Π(Δ). τε]. (νι. Μαι:. 

εἰ Μαν, οἱ ϱοἨ.). Ίτους Δ. | το ωτιον 

ῬΚ. Υας. ὐ.ε/[.ῇ):Φ.1. (οτπ, αυτου ϱ”.) 

51. δε Ἁγν.Ε5{.ΜΡΒ. | οπ. Α. ΤΜοΡ.ΜΒ. 
[βντν,Οτι Ῥεί,οἆ. δε Ης].]. |αποκρ.] οσα. 

α.ο. 

--- ὁ Τησους] οσα. ὁ Ὦ. 

-- ειπεν] αά. αυτῳ Τ. 
- εατε] εασατε ϐ69. Απο α.(0.)ο,β-ῖ. 

Αιπῃ.οὰ, εἰπίίαο Ὑπ]ρ. ο]. 

-- ἄψαμενος.... γΥι]σ. ὀ,ο]. 

Γεκτεινας την χειρα ψατο αυτου και 

ιασ. αυτο} 

απεκατεσταθήη το ους αυτου Ὦ. α.ε,[)- 

ἑαρ. Βίαπ. [Ῥο5ί νου. 58. 
δ].του ωτιου] Τα4ἀ. αυτου σ. ΑΧ. 1ο]. 

Ἰμαύΐ. τοι. | οπι. ΒΙΤΤ, 1. Αππις (παν]- 

οπ]απα απαο ρεΓουσσα Γπογαίς ΒΥγ.Ε5έ.) 

09. Ίήησους] ΤῬταθπι. ὁ 5. 1 ΤΤ.. το]. ΟΥνἰᾳ. 

ἵν. 5865. | οπη. ΑΒ. | οπι. Τήσους Ἠ. 1. 
ο. ντο Αγπ, |αάᾷ, εἶπο πδηιιο 
Ἰοφ οἱ ὐ. 

--- προς τ. παραγ. επ᾽ αυτον] “εἰ 4πο- 

απο 1197 (απίαπι Ἀντ.ονί, 

--- επ] προς ἨδίοαΔαΗ. | Οοπία, ΟΡήᾳ. 

ἵγ. 
--- αρχιερειο] Ῥτασπι, οἱ 3. 

--- ἵερου Ονίᾳ. ἵν. 9878, | λαου Ὦ. 

-- εἔηλθατε ΒΡΙΑΤΥ, 69. | -θετε Ν.1 

ΚΜ. Ονίᾳ.ἵν. | εξελήηλυθατε 5. Δ. 

χο]. 
--- ὰ Ππ.] αἀᾷ. συλλαβειν µε Χ. 1. 8γτ. 
Ῥει,δΗοΙ Τι. (νά. Μαΐι. καν]. ὅδ. 

Μαν, κὶν. 48.) |“ οοπίγα πιο” απΠίο µετα 

µαχ. Ἀγιν.Οτέ.δεὮδ6. ποτ μαῦ. Ογίᾳ. ἵν. 
58. καθ’ ἡμεραν οντος µου μεθ ὑμων εν 

τῳ ἵερῳ] το καθ’ ἡμ. οντος µου εν τῳ 

ἵερῳ μεθ’ ὑμων Ὦ. ΤΠοῦυ.ΜΕΒ. (οσα, μεθ” 

ὑμ. ΤΠου.αρ. Γοἰἆς,) | οντ. µ. ε. τ. ἱερ. 

μεθ’ ὑμ. καθ᾽ ἡμ. Ίου ογά. ΜοπηρΙι. 
-- οντος] οντως Λ. 

ουκ] Ρύβοπῃ. και Ὁ. 
εξετεινατε] εξεστινατε 3. 

τας χειρας] ο]. τας Τ.. 1 

48. 1 ο. 



Ἁ ΙΕ 61. 
να]ρ. α. ὐ. ο. σή 
Β71Υ.0.Ρ.ἩΠ. α 
Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 
Άγπι, Αα. 

σία 
κ]Μαιἱ.9οθ:57.08.α 
γΜαν. 14:59:65. 
ζο.. 18:18. 

54, Γκαὶ εἰσήγα- 

ον] 
ὅ5. ἀψάντων 

σοβ 
1] Μαἱ{.96:60-7δ.α 
ΙΜας. 14:60-7.. 
5ο... 18:26-97. 

Ῥ 
57. γύν. οὐκ οἵδ, 

αὐτ. 

 σογ 

61. τοῦ ῥήματος 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

.. ος ο ας δὲ αὐτὸν ἠγαγον, καὶ εἰσή- 
γαγον | εἰς ἶ τὴν οἰκίαν τα ἀρχιερέων" ὁ δὲ Πέτρος 
ἠκολούθει μακρόθεν. Ὁ ἑπεριαψάντων΄ δὲ πῦρ ἐν 
μέσῳ η ̓αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων | ἐκάθητο ὁ 
Πέτρος ἲ µέσος” αὐτῶν. ᾿Ιδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδί- 
σκη τι καθήμενον ἃ πρὸς τὸ φῶς - ἀτενίσασα 
αὐτῷ, εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν» ὁ δὲ ἠρνής 
σατο ἵ λέγων, ΣΟὐκ οἶδα αὐτὸν γύναι.’ 55 καὶ μετὰ 
βραχὺ ος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἷ. 
ὁ δὲ Πέτρος ἡ ἔφην "Άνθρωπε, οὐκ εἰμί. ὃ' καὶ δια- 
στάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διζσχυρίζετο 
λέγων, Ἐπ΄ ἀληθείαν καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν" καὶ 

γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν. εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Αν- 
θρωπε, οὐκ οἶδα ὃ ο καὶ :παραχρῆμα, ἔτι 
λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν | ἀλέκτωρ: Ὁ' καὶ στρα- 
φεὶς ὁ κύριος. ἐνέβλεψεν. τῷ Πέτρῳ» καὶ ὑπεμνήσθη 
ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι 

δν 690, 1) ΟοπιρτομοπάεπίθΒ 
απίοπα ο ἀπκοταπί πά ἆο- 
ΠΙΑ Ρεϊποϊρί5 βαοστάοβατη : 
Οδ, 19) Ῥοΐταςδ γοχο 5οᾳπεβαίασ 
Ά Ίοησο. 55 ΑοςθΠβο απἴεπα ση 
Ίπ πιοᾶ1ο αἰτῖο οἳ οἴτοιπαδοίεπ- 
Ρας Π]ῖς ενα Ῥεΐτιας ἵπ πιεᾶῖο 
6οναπ1, ὁδ ῴποπαι οππι γ]ά]ςδεί, 
αποϊ]]α απασάαπα εεἀεπίοπι αἆ 
ΊαπιοἨ εἳ επ Γαἱςεεί Ἱππῖία, 
ἀῑκῖς, Ὦὲ Ἰής οσα Ί]ο οταῖ, 
5τ (95,19) ΑΕ 1]ο ποσανίέ οππι 
ἀΐσσπα, ΝΤα]ῖαυ, πο πον! Πλάτη, 
58 Έ) ροςῦ Ρας ]απα ας γίάσεμβ 
οιιπι ἀῑκίξ, ΤὮῃ αι ἆο 1]8 ϱ5. 
Ῥοΐταςδ νογο αἰί, Ο Ἠοπιο, ποτ 
Βαπι,  δ Τε Ἰπίατνα]]ο Γποίο 
απαςί πογας ππῖας ααδ απ{ἆαπι 
αθμτπιαῦαί ἀἰσσπς, Ύσθχο οὐ Ἠῖς 
οπτη 1ο ογαξ: παπα οἱ ἀα]αθιιΒ 
οξί. ὀο Βε αι Ῥοίΐταδ, Ἠοιππο, 
ποκοῖο απ]ά ἀῑοῖς. Ἠὲ οοπ(ῖητιο 
πάμαο 11ο Ἰοᾳποπίο οαπίαν]Ιέ 
σα]ΐας, δι 605,3.) οἱ οοπγειςιις 
ἀοπαίπας τοεροκῖς Ῥείταπι, ο 
χοσοχάαίι5 οί Ῥείτας τονὈί 
ἀοπιϊπϊ, ἰσπί ἀῑπίε απία Ενας 

585.αλλα ΤΤΙΙΔΕαΌὈΑΛΤΙ (Β.π.].) | 

γαλλ’ 5. ΑΒ. τε]. 
--- εστιν Ἀπίο ὑμων ΒΡΗΕΤΙΧΑΝΚΜ 
(αυ) Αντ, | {ροδί ς». Α. τα]. | οι. 

εστιν Ἡ. 

--- ἡ εξουσια του σκοτους] εξουσια το σκο- 

τος Ὦ. | εξουσια] πάά. ὑμων Ἀντ.Οιθ. 

ΤΠορ.Μ5, 
54. ηγαγον] αάά. αυτον 3ΥΤ.ΟΣΕ.Ε5Ι.δς 

Ἠσ].{ 
-- και εισηγαγον ΑΡΒΗΒΤΙ.. τα]. ο. Ἀγν. 

Ἠσε]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦῬ. | οπι. Ὦ. 1. Ἠ. 
γπ]ς. α.δ.ει/[)-ι.]. Ἀγτν.Οτι,δεἘεί. Ἠιμ. 

Έως. .Β. 9921. | Ταᾶά. αυτον σ. Χ. 

τε]. ΒΥγ.Ηςσ].Ε Μεπιρα. ΤμαυῬ. «δδί1. | 
οπ. ΑΒΡΗΤΙ, 1. ΚΜ. ας. Αππι, 

Ογίᾳ.1ν. 9875. Εις. .Β. 

--- την οικιαν ΤΙ. 1. ΧΜ. Ονίᾳ. ἵν. 

Ἔιι. Ὦ. Ὦ. | Ἔτον οικιον 5. ΑΡΗ. 

τε]. 

--- μακροθεν] ῬΙΒ6ΠΙ. αυτῳ απο Ὦ. 69. 
,οι{ι{].ἱ.1.. Ῥγτν Οτέ.Ε5{.δεΗς].Σ Μεπιρῃ. 

(Τμευ.) Αππι, «δια. (νίά. Μαέ, καν! 

58.) |. Οοπίτα, Εις. Ὦ.Β. ῬΙΒ6πΙ. απο 

Λ., 

50. περιαψαντων ΒΤΙ.. Εως. Τ.Β. 9954, 
Ι άψαντων 5. ΑΡΒ, τε]. 

--- δε] αἀά. αυτων ἩὮ. | Οοπίτα, Εις... 

-- πυρ Ειδ..Β. | πυραν ἹΙ. 
--- ἔµµεσω ΑΕΙ. 

---- συγκαθισαντων ΑΒΗΤΤ,, τε]. α. | 

περικαθισαντων ἩὮ. 1. ᾱ. Ὑπ]ρ. ὃ.ο, 
ε)Η.(09) Ασπι, |α4ᾷ. αυτων 5. ΑΔ 

Χ. τα]. Ψαϊς. {- | οπ. ΒΡΗΕΤΙΚΛ. 

α.δ.ει[]Ι. Ατπι, [ο-ἳ,] 
6δ. εκαθητο] αάά. και Ὦ. Ό.οιι (8γι. 

Οπε,δεει) Μεπαρῃ. Αππῃ. 
-- µεσος ΒΤΙ.. 1. | μετ Ὦ. | Τεν µεσῳ 

5. ΑΧ. το]. (εµµεσω ΑΙ.) 

--- αυτων] α4ά. θερµαινοµενος Ὦ. (νἱᾶ. 

Μαγ. πἰν. 64) 

66. ιδουσα] ιδους 3. 

--- τις] Πίο αυτον παιδισκη 1 (οπη. 

4001.) 

---- καθ. πρ. τ. φως] οπι. α. 

--- ην] η Τι. (αάᾶ. 5οπωρο ὐ.ει[)-ε.) 

57. ηρνησατο] Τα64. αυτον ο. ΑΡ3Ἠ. 
γπ]ς. (ει) ψτ.Βσο]. | οπι. ΒΡ"α).Τ 

1/Χ.1.ΚΜΕΒ. α.δ.ο,Γ.[]Ι. Ἀγαν.Οτί.δεῬευ. 

Μοπιρῃμ. ΤΠαῦ. Αππι. Ρί1. 

--- γυναι Ῥοδί αυτον ΒΤΙΝ. ΜεπιρΗ. 

Τ]ιοῦ. Αππι. (211.) |. γαπίο ουκ οιδα 

ς.. Α. το], Ἱμαῦ. Ῥγττ.οτί,Εεί,δεΗεΙ. | 

οπι. Ὦ. 

58. ἑτερος] οἱ πποαπο αῑπς Ἀγτ.Οσέ, 
-- εφη και συ εξ αυτων ει Ὑα]ς. ο. ΑΥΤ. 

Ῥει,δΗο]. (Μεπιρη.) Τπο6ῦ. | ειπεν το 

αυτο Ὦ. (Βνν.ΟχΗ.) ἀῑκί, Ἠοπιο εἲ 

ἐπ οππη 11ο οἵας 56πἼρον; ὐ,ή[ω. Οπὶ 

τοεροπαίς Νοἢ βαπι οσο ὁ.[ὲ ἀῑκίε, 

Ύσοχα Ἠοπιο οἱ ία οπι 1ο οα8 6. εἴ 

οργοβεαπα Ἰ]απα αά Ἱαππσπη γ]άΙί αἷῑς εξ 

αἲι οἳ--------Βϊ οαπῖ, Εὲ 1ο θα15 οππα να 

Ναζανοπο: 6ἳ Ταδι5 περανΙέ οππῃ 1116- 

Παγαπάο α- 

--- Πετρος Υα]ο. σ.ειΓ: | οτι. Ὦ. (α.ὂ,[.1.) 

68. εφη ΒΤΙ.. 69, ΚΜ. | Τειπεν 5. ΑΏ. 

τε]. 

--- ανθρωπε] οπι. ο. Ἀγτν,Οτέ.δ.Ρ5ί. |αάά. 
αἆ Πη. γον. “οκ ες” Θγτ,Ονίέ. Αππιι 

69, διαστησας ὨὈ(ῖπ ο.) 

--- ὡσει] οτι, Λ. Ἀγττ.Οτί,δἛςί. Μεπιρα, 

Τμεν. 

--- διισχυριζετο] ισχυριζετο 69. (τις οπι. 

Ῥγτν.Οτέ.δς Ρἱ,) 

--- λεγων, Ἐπ᾽ αληθειας] επ᾽ αλήθειας, 

λεγω Ὦ. 
-- Ῥαλιλαιος] οπι. Δ. (ετιν 5ος. Ὦ3.) 

60. ὁ λεγεις] τι λεγεις Ὦ. (Τιαἰ{.) 

-- ετι] οτι. Ἡ. 

--- λαλουντος] Ροδῦ αυτου 1. Ὁ. (οπι, 

ετι λαλ. αυτ. 3γτ.ΟΤΕ.) 

--- αυτου] Πετρου . (α4ά. Ῥγτ.Π 51.1) 1 

του Πετρου Μ. 

--- αλεκτωρ] Τ ΡΙΔΕΠΙ, ὁ «ς. ΤΠ6Ρ. | οπ. 

ΑΡ. Μαἰ ΡΤΙΙΣΔ. 1. 69. Ἐδίσαηκν 
ΡΠΥΓΛ. Μεπιρῃ. Αππι. 

61. και στραφεις] στραφεις δε Ὦ. ΤΠΕΡ. 

--- ὁ κυριος] ὁ Ίησους Ὦ. 1. Ἀγττ.Ε5ί ὃς 

Ἠσ].εκι. | ὁ Πετρος απίε κυριος Τ3. 
--- ενεβλεψεν] επεβλεψε 69. 

--- ὁ Τετρος] οπα. Τ). 

--- Ἄογου ΑΓ. τε]. | ῥηματος ΒΤΙΙΧ. 
(σιᾶ. Μαέ. καν]. Τδ. Μαν. κὶγ. Τ2.) 

--- ὅτι Ὑαὶςδ. ]. | οπι Ὦ. α.δ.οει[]-ε 

Αππῃ. 

50. Ίπο 6. | ατα Οἵ. | 61. 5ἶοαί ἀῑκεταῦ (Ἰ. 

9δ9 



ΑΕΒΡ[ΗΙΤ, 
1ΧΔ. 
1. 69. 

ἘΕΗΕΜΡΠΏΥΓΑ. 
σζδ 
α 

τρίς. 

61. πρὶν Γὴ] 
π[ηΤαἱ1. οῦ : 67, 68. 
Ματ. 1:65-607. 

σας σε; 
3 / 

εις αὐτόν. 

η 10,18: σζε 
β 

καὶ : 

6τ σής ε ε 
ο] Μα[6.οθ:69-68.ι λέ ον 
ΙΜαν. 14:61-65. 

56 ἐὰν δὲ ! 
ἀπολύσητε]. 

θεοῦ. 

61. πριν] αἆά. η Β. 
-- σήμερον] Ῥοδέ φωνησαι ΒΤΙΙΧΚΜ. 

Ὦγγ.Ης].” ΜοαππρΗ. ΤΠ6ῦ.ες. | απίθ φω- 

γησαι 69. (νἱά.γοτ. 94.) | Ῥοδί απαρν. 0. 

ΑΣ. ῆι. | ὂοπι.ς. ΑΓ. τα]. (Τμαέ.) 

Ῥγεν.Ογ{.δς Ῥεί, ΤΠοΡ.ΜΒ, Αππι (νῖὰ, 

Μαιε. οι Μαν.) |αἀᾶ. Πίο « δἱς” Θγτ.Οχ. 

-- απαρνησμ] -σαι Χ. | -σει Ὁ. ||Ῥοβί 

τρις µε ου ον. Ὦ. μα, Βγτ.ονί, 
(Ατπι,) 

--- µε] οπι. Λ. 

--- πᾶ ΒΠ.] α.ά. µη ειδεναι µε Ὦ. (Ατπι.) 

γ]4. νου. 84 7ο. πάᾶ. ο βοῖγο α. Ἰοᾷῖθ 

ποβςο ὁ. | αἲά. Ἰοβῖο ᾖ: 
69. οΠ1. γεν, α.δ.ε͵[ἰ.ἶ. 

-- εξω] Τα4ᾷ. ὁ Πετρος 5. Δ. τε]. ι]α. 

ο,-0'. Ἀγττ.Ἑδί.δ.Ηο]. 2001. | οπι. ΒΓ 

ΤΗΝ. 1. ΕΜ. Ὑπ]σ.ΜΒ. (αρ.ατίεςὺ.) 

Ἀντ.Ονί, Μεππρῃ. ΤΙαΡ, Ανπι. 
---- εκλαυσεν] εκλαυσαι Ὦ. 

68. και οἱ ] οἱ δε Ὦ. (οι) Τ16Ρ. | και (οι. 
οἱ) Τ 41 

-- αυτον ΒΡΤΊΙΜ. Τια. Όγιν.Ρει.ΜΕ. 

δεΗε]ιπιᾳ. Μεπιρῃ. ΤΠΜεΡ. Αυτη. | Ττον 

Ίησουν 5. ΑΝ. τε]. Ῥγιν.Οττ,Ρεί.οᾷ.δε 

Ἠο]ι αι. 2011. 

--- δεροντες Ὑα]ς. {; Βνιτ.οτιδΠεΙ. | 

οπι. 1). 69. α..ε,[]..]. Ἀντ.Ῥ5έ, | αἱ αἲ]- 
Ραΐππι απ εαθάσραπέ (οπῃ. και περι- 

καλ. Ῥοδίσα) ο. 

64, αυτον] Τ 344. ετυπτον αυτου το προσ- 

ωπον και σ. ΑΝ. τε. Ὑπϊο. (4) 

Ῥγτν.Εε{.δ.Ηε]. (ετυπτουν Α3.) | αὖά. 

9600 

Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 
53 καὶ ἐξελθὼν ἔξω Ἰ ἔκλαυσεν πικρῶς. 

05 τι Ν ε 3/ ες / 4 Ημ δις. 

Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες  αὐτον' ἐνέπαι- 
ζον αὐτῷ δέροντες" 

140 ο η Καὶ 
πρεσβυτέριον Τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, 

αὐτὸν. εἰς τὸ συνέδριον. | αὐτῶν" 

Σεἰπὸν 

ἁπήγαγον- 
ΣΕ 

νο) ΔΝ ι) - » Ν εν / 3, ον / 

εἶπεν δὲ η Έαν ὑμῖν εἴπω, οὐ μη πιστεύσητε" 
ΔΝ αν. Ἀ 

οὗ μη ἀποκριθῆτέ [μοι], [ῆ 

ἀπὸ τοῦ νῦν ᾿ δὲ’ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 
ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως τοῦ 

΄ ΔΝ - ο Ν .ν 

πάντες, Συ οὖν εἰ ὃ υἱος τοῦ 
- « ΔΝ ΔΝ 3 Ν 3/. ε - / ο ” ΄ 

θεοῦ: ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, Ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐγώ 

/ 
ἐρωτήσω, 

” / / 

ἀνθρώπου καθήµενος 

01 Εἶπαν" δὲ 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 
” / / 

σήμερον » 

ς ια « / 

ως ο η) η ορᾶρ 

σὺ εἶ ὁ Χριστός, 

ἀπαρνήση µε 

/ Ν 

Ἰ καὶ περικαλυψαντες αὐτὸν 
ἐπηρώτων | .λέγοντεο, Προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παί- 

” καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες έλεγον 

συνήχθη τὸ 

ΧΧΙ. 62. 

ᾳπαπη ρα]]ᾳς σπηίθί {ο τηθ Πο- 
σαβίς: 53 οἱ οσγθβριις ἔογας Ῥε- 
Ώμ5 Βονίξ απ]ατο, 

3 6911.) Ἐν γ]π ααἱ ἑοπεραπέ 
{ ο. Ππ]πάσβαπε οἱ οαθάεΠίΘΒ, 

5) οἱ γο]ανογιιπῖ οἵπ1 οἳ Ῥογοιι- 
Περαπί [αοῖσπη οἵ5, οἱ ΙΠίΘΙΤΟ- 
βαθαπί θυΠὴ ἀἱοσπίος, Ἔτορ]ο- 
Πτα, απῖς οδί αι {ο ΡεγοιβςΙεὸ 
65 Βι α]ῖα τοπ]ία Ῥ]αδρμεπιαπίο8 
ἀἰσοῦαπί 1π ουπῃ. 

56 (005, 5.) Ἐ πέ Εαοίιις οςί ἀῑθ5, 
οοπγεπογαΠί 5οπῖοτας Ρ]οῦῖς εί 
Ῥηϊποῖρος 5αζογάοἵππα οἱ 5ογῖραθ 
εί ἀπκοταπί ατα 1π οοποΙ]ἵαπα 
5π.πῃ, ἀεθηίος, 8] {απ 65 ΟΗτῖς- 
{α8, ἆῑςο ποβρῖς. δτ (55, 10.) Ἐν αἲξ 
Π]5, ΒΙ γοβῖς ἀϊκοετο, ΠΟΠ 6016- 
αῑπδ πι! 58 ϱἵ απιἴοπι οἱ Ιπίςγ- 
ΥΟΦ3ΝΘ6ΥΟ, ἨοΠ τοβροπάθβΙΠ8 
πηϊμῖ πθαιο ἀπηλεοιῖς. Ὁἳ 607, 1.) 
Ἐκ Ίου απίοπι οτε β]ας Ἠοπαϊ- 
ηὶς εοάεηδα ἀαχιτῖς νΙγειθῖς ἀθῖ. 
70 0358, 10.) Ῥϊκοταπί απζεπα οπι- 
ηο65, Τὰ οἵσο ο5 Β]ιις ἀεῖ ΟΩαῖ 
αἰί, Ὑο5 ἀῑσίῆς, απῖα οβο 811. 

ἡμῖν. 

αυτου το προσωπον 1. (6 οπι, αυτον 
Ὀντ.Οονε. ΤΠοῦ.) γιά. Μαι, ακνΙ. 67. | 
αυτου το προσωπον ετυπτον αυτον 
(οπ], αυτον) Ὦ. α. (Αππι.) «911. [ οπι. 

ΒΤΙΚΜ. θὐ.οιε[]..Ι.  Μεπιρῃ. |. οπι. 

εὔῖαπῃ και περικαλ. αυτ. ὅ.οιο. (εί Βυτ. 
ῶ5{,) 

64. επηρωτων] ηρωτ. 69. 

-- επηρωτων λεγοντες] και ελεγον Ὦ. 

-- επηρωτων] ]α4ᾷ. αυτον σ. Α. τε]. 

γν. (Ἰπίειχοραπίθς θΙΠΙ ο, ἀἰσεπίος ὔ. 

0. Βψοτ.Οτί,δεῬοί. α.ά. οἱ Ἀντιοτί,) | 

οπι. ΏΏδυρτα ΤΙ ΧΚΜ. ὐ. 
-- προφητευσον] οπι. ΠΜ. | αἆά. ἡμιν 

χριστε Χ. Τ]μευ.αρ.οἶάς, (νιᾶ. Μαίε. 

ππνι. 68.) πορῖς ὁ.οιφ. Μεπιρῃ. 
ΤΠαΡ.ΜΡ. 14, 

--- παισας] πταισας 1.. 

66. αἳ ἀπ]έ, Βὲ έοναπο Ἀντ.Ουό, 

-- ἑτερα] αλλα Ὁ. 

--- ελεγον] οπι. Ὦ επί. οἷο, 

--- εις αυτον] εις αυτους Ἑ. | αυτῳ Ἑ. 

66. εγενετο] Ῥομί ἡμερα 1. (α.)ο. Ογίᾳ. Ἱγ. 
9δτα, 

--- ἅμερα] πρωι 69. 
--- του λαου] οπ1. ΘΥΤΥ.Οτύ,δεῬού. 

-- αρχιερεις τε] οπι. Υ. | οπι, τε ΔΕα 
ἨσίοβΏΓΛ., α. Αππιι|Οοπα, ΑΒΡΤΙ,. 
1 εἶο. τα]. Ο)1ᾳ. Ἱν. | και αρχιερις Ὦ. 
(ναί!) 

--- απηγαγον ὮἙ. Ῥίο. Μαι. ὉΤ. 69. Ἱ. 
ΒΥ}.Πο].πιςσ. ΟΥίᾳ.γ. | Τανηγαγον 5. 
ΑΤ/Χ. τε]. 

66. αυτων Ῥ.Μαϊ  ΡΤΙΧΕαάΠΚΜΡΌΥ 

Δ. ΟΥἱᾳ. ἵν. | έαυτων 5. ΑΔΓ. τε]. 

67. ει συ] οπι. ει Τ.. 

--- ειπον ΒΤΙ. | Τειπες. ΑΝ. νε]. [οπι. 

ειπ. ἡμιν Ὁ. (ὑμιν Τ..) 

--- ειπεν δε] ὁ δε ειπεν Ὦ. 

-- µη] οπῃ. Λ. 

68.εαν δε] οπι δε Ὦ. α.δ.οι[]ω. | 1αἀά. 

και ς. ΑΤΧ. τε]. ας. {. Θυτ.Ηε]. 

Μεπιρῃ. ΤΠευ. | οπι. ΒΗΓΤ, α.ὐ.[]ι. 

Ῥγιγ.Ονί.δεῬεί. Αχπι, {Ρί1. (εί οἳ ο.) 

--- ερωτήησω] επερωτήσω ὑμας 69. Βψτγ. 

Οτί,δεῬεί. (Ατπι,) 

-- µοι ΑΕ. το]. (Πμα{.) Του. τε]. | οπι. 

ΒΤΙ,. α. Ντεπιρῃ. 

- εαν δε....µη αποκρ. μ.] οσα. 6. 

-- 1} απολυσητε ΑΙ). τε]. Υν. (-σετε Χ. 

69. -σητει 3.) { οτι. ΒΤΙ.. 1. Σο). 

ΜεππρΏ, μες. | αάά. πιο γι. 

Ον0.δεΡΕέ, 
69. νυν δε ΑΒΡΤΙΙΣ. γι]. α.ῦ.οιῖ. 
Ῥγτ.Ηο] Μεπιρη.εᾶ. Αππις (4911.) | 
Ἐοπι. δε σ. Δ. τα]. Ὀστν.Ε5ί.δςΗο]. αυ, 

Μοπιρ].ΜΡ. ΤΠεΡ. γαρ ο. Ἀγτ.ονί, 

Ορίᾳ. Π1. 7159. 

-- της δυναµεως] Ροδί του θεου Ὦ. 69. | 

Οοπία, Ογίᾳ. Π. Τετί, αἲν. Ματο,. ἵν. 

41. | οπῃ. τ. θεου ο. 
Τ0.ειπαν ΒΤΊ. | Τειπον 5. ΔΕ. το]. 

- δε] ουν ΑΔ. 1. 69. ΚΜ. [ντου 
1] 

68. οσα 6. { 60τ. ογεάείῖς 6. 



ΧΧΙΠΙ. 6. ΚΑΤΑ ΛΟΥΜΑΝ. 
Ν 5 / πο οἩ ῃ 

ος ) εἴμα σος δε εἶπαν, Τί ἔτι ἡ ἔχομεν. μαρτυρίας πο Αν πιαἰκπος Ωπίά 
ο. / / Ἀάμις ἀοδιάσγαιπις5 {Γδείπιο- 

ο χρείανι΄ αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος πα. ἱρεῖ οπίτη απαγίπιας ἃο 
ς αμ. . τα. οτ6 οἵα5, 

--- αἱ Ρ Ισ ᾱ Ν α ΔΝ . ο σσο Ἡ οᾷ / 1 (00, 1.) ΤὮ ἥ 
τ αἳ ἀναστὰν ἅπαν το πλῆθος αὐτῶν αγο ιν ο οπτιοδά ο ας ΧΣΧΙΙΙ. πι - Πο πι] ιο οστά ἀπκοτιαπέ Ἱ]- 
α 

Ῥ| Μαέ. 971511 -14. 
Μαν, 16:1-Ρ. τα 
1ο. 18:508-00.ι ἐς 

Τοῦτον 

2. αὐτὸν τβ 

στο / 
εὕραμεν 

καὶ κωλύοντα "φόρους Καΐσαρι. διδόναι, ᾿ καὶ λέ- 
γοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

ξ ο / ιά ειν / Ν ο δ- 

τος ᾿Πρώτησεν αυτον λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; ὁ δὲ ᾽ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγει. 
τ 3 ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς 
ος ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. πὶο 

ο ο ὃς ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ᾿Ανασείει τὸν λαόν, 
διδάσκων καθ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, πα . κ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας έως ᾧδε. 

αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 
/ ο α 

141 " "Ἠρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, 
δα ε - 

ημων διαστρέφοντα τὸ ἔθνος 

ὃ ὁ δὲ Πιλᾶ- 

κ ν/ 
καὶ ἀρξάμενος 

ο . / 

6 Τιλᾶτος δὲ ἀκούσας 

Ίατα αἆ Ῥηαίαπα, 

3 6901, 10.) Οοορεταπί απέοπι 
{ λαπι αοσιιςαγο ἀἰσθπίεςδ, Ἠπιπο 

ΙΠΥΟΠΙΠΙΒ δαργοτίοηίοπι Ροή- 
σπα ποδίγαπα. οὐ Ῥτοπίραπέοια 
ἑἡριία. ἆανο Οᾳοβανί δί ἀῑσαιι- 
ίοπι 5ο ΟἨγίδατη Τ6ΡΘΠΙ 6956. 
3 (03, 1.) Ῥϊ]αας απίοπα ΙΠίΕΥΤΟ- 
ραν]έ οαιπα ἀἴσειπδ, Τα ϱ5 τοχ 
Ἱπάσεοταπι Αί 1]]ο τΘβροι- 
ἆομς αἶι, Τα ἀῑσῖς, 3 605,59 ΑΙ 
απίοπη Ῥί]αζας πά Ῥτίποῖρος 5ᾶ- 
οστά οὕαα εἰ αχΡα5, ΝΙΗ] Ίηνθ- 

οπ115486. ἵπ Ίου Ποιπίπθ. 
5 ῴ98, 10.) Ας 11 Ιπνα]οδεοῦαπό 
ἀἰσσπίαςδ, Οοππππογεί Ῥορα]απα 
4οσσῃς Ρον απἱγογδαπη Παάποαπα 
εί Ιπαῖρίεηβ α. (αἱ]πεα πδαπο 
Ἠπο, 5 Ῥήαίας απίοπι απάΙθηΒ 

Ἴ0.ουν Τον. αἄν. Μανο, ἵν. 41. | οπι,. Ὦ. 

69. ΚΛ. α. Ὀντ.ονί, Τπερ.Μ. 

--- ει] οπη. 1. 

-- ὁ δεπρος....λεγετε] Ὦ” καρτα τα». 
--- ὁ δεπρος αυτους εφη] ὁ δε ειπεν αυ- 

τοις Ὁ. απ αι ας. απὶ αἲς 1]ής τι 

απἶθις αἲν ο. αν απίοπι 15 ὅιο [). 
ἀῑκίε απίοπι 15 ᾱ. αἲ ιο ἀῑκίί οἵς 

"ὁ 
71.ειπαν ΒΡΗΒΤΙΙΝ. | Πειπον 5. Α. 

το]. | οἱ δε ειπ.] ος Ῥγαν.ΟΥ1.δς 
Τει. 

--- Εχοµεν µαρτυριας χρειαν ΒΤΙ, | 

Τχρειαν εχ. µαρτ. 5. ΑΡΗ. το]. (νιά. 

Μαι. καν]. 05. Μαν. κὶν. 65.) | (εχω- 

μεν Χ. 69. ΕΗΓ.) Ιμαρτυριας] µαρ- 

τυρων Ὦ. 69. Τ]μοῦῬ. (νιά. Μαι, οἱ 

Μας) 

-- αυτοι Ύαρ ηκουσαµεν αρ. οἱ. | 

Ίκουσαμεν γαρ Ὦ. α.ὐ.ο.ο. | οσσς οΠΙπι 
οἱςο, Θγτ,Οτί, (ηκουσατε 1.) 

-- απο] εκ] 

1. ανασταν] ανασταντες Ὦ. Ἀγττ.Ογί,δε 

Ὃει. Τ]οῦ. 

---ἅπαν το πληθος αυτων] οπη, Ὦ. 

---ἁἅπαν] παν Ἡ. | λον 1.. 
---αυτων] οτη. 69. 6. 

--Ίγαγον ΑΡΒΡΗΤΤΙΧΑ. 69. ΕαΠΗΚΜ 
ΒΟΥΤΤΙΛΤ Τι. Ἀνιτ.οτί.Ρεί,δε 

Ἠσ]. Μεπιρμ. Τ1εῦ. Απτα. | Γηγαγεν 
σπα] 

-- επι τον] οι. . | οπι. τον Ὦ. | προς 
τον Ἡ.. 

9. λεγοντες] -τος 6935567. 

-εὕραμεν ΡΕ Μα.ΤιΧ. 1. | Γεύρομεν ς. 
ΑΡ’ΡΑΤ. το]. Εις. ἵηῃ 5. 800. | εὕρω- 

μεν Ὁ. | εὗρον 3. 
--το εθνος ιδ. ἵπ Ὦδ. | οπι. 1. 
--ἡμων (Ρυβῖ εθνος) ΒΟΙΝΤΙ, 69. ΗΝΜ. 

μα.  Ἀγτν. ΟΥέ, Ἐου, ὃς Πε]. Μορ. 

μου. Αιπι. Δί1. | Ἐοπι. 5. Α. τε]. 

α(υἰά, Πγὶοί.) Ίσις. ἵπ Ἐ8. 

---και κωλυοντα Εδ.Ιπ Ἐ5. | οπι. 1. α(αρ. 
1γίοίι) (οπη. ο.) | ρτασπα. οἳ 5ο]γοπίοτα 

Ίεσοπι ποδίτατη 6ἳ ργορ]οίας ὐ.(ο.)ε.({]:) 

Μ1. και καταλυοντα τον νομον και τους 

προφητας Ματο. αρ. ΒΡΙΡΗ. 19. 1. ἔοπι. 
Η, 11. Ῥομο]. 69 (1. Ρ. 916.) | Όοπαα, 

γπ]σ. α./. τε]. 

--ϕορους Καισαρι διδοναι Β1.. Ἁγιτ.Οέ. 

δεμει. | φορους διδοναι Καισαρι Τ. 
Τμαϊῖ. (ιδ. φορ. Καισ. Μεπιρῃ, ΤΠεΡ. 

«Ἐιμ.) |. Καισαρι φορον διδοναι ΑΒΙ 

Μ. Ἀγν.Ηο]. Έις. ἵπ Ῥε.(ρίασίῃ. τφ.) 

γιά. κκ. 25. | ΓΚαισαρι φορους διδοναι 

5, ΤΧ. τα]. Αππι | αάά. και αποστρε- 

φοντα τας Ύγυναικας και τα τεκνα 
Ματο. αρ. Ώρίρ], Βομο]. Τ0.. (νά, ναν. 

Ίο6ι. αἆ νου. 6.) 

--Έκαι' λεγοντα ΒΤΙ. Ὑπο. ὄ.ει- 

Ἐγιν.ΟνΙ.Ρ5{.δΗε]. Αππι. | λεγοντα δε 
Ὦ. | λεγοντα (οπι. και) 5. ΑΒ ιέυἰᾷ. 

χο]. α.ο. Μεπιρῃ. Τμεῦ, (λεγον 69 

ΟΥ.) 

--ἑαυτον ΑΤΗΤΙ.Τε].|αυτον ΒΤ. |(ερδο 

εαπι ΟἨπΙδία5 τος, Μοπιρῃ, (Τ160.) 

ολ. 

Ὁ. Πρωτησεν ΒΕΠ. | Τεπηρωτησεν 5. 

ΔΡΙ.. (νιᾶ. Μαϊ, καν. 11. Μαν. Χν. 

9,4.) (αῑκῖι οἳ Ρήατας Θγτ.ΟνΕ.) |Ῥγαοπη. 

απαῖοπς ὁ ο-ε,β.. (Οοπίτα, Υαἱς. α.ῇ:) 

--ὁ βασιλευς] οια. ὁ ΤΈ. 

----αποκριθεις αυτῳ εφη (ΟΠΠ. αυτῳ Ψαἱρ. 

ὐιοιειί. ΤΠοῦ. ΟΠ1, αποκρ. Ἀγαν.Οχί.δς 

Ῥεί.) | απεκριθη αυτῳ Ὦ. Ἱ. α. [αάά. 

λεγων Ὦ. 

4. αιτιον] αιτιαν 69. Ῥοσσαίαπι ΤΜΟΝ. 

5. δε] οι. Ι3. (8 13.) 

---επισχυον] επισχυνον Τ.. | ενισχυον Ὦ. 

60. Η. 

--- ὅτι ο. | οπι. ὮΤΧμἱ υἱα, Ὑπὶς. α. δ.ει- 

ὔ. ντιονε, «4011. 
--λαον Ἐκ. ἵπ Ῥ8. 905. | οχλον .. 
---διδασκων] οπη. ὖ.ο εἰ. (Οοπαα, Ες. 

η Ὦ5.) 

--Τουδαιας] γης Ὦ. 
---και (ππίο αρξ.) ΒΤΙ. Απι Για, 

Ἁγιν.Ουι.Ῥεί,δΗς]. Μεπιρ]. Ἠ.δ, ΜΕ. | 

Ἐρῃ. 5. ΑΡΗ, τε]. 

---αρξαµενος.... Ῥαλιλαιας] οπη. 69. 

--α ΠΗ.] αάά. οἱ Π1108 πΠοδίΓοΒ εἴ πχογεΒ 

αγογΗς α πουῖς ποπ οπίπι Ῥαρισκίας 

αἶοπί πος ο. εἵο 6, 5εά Ἰαῦοί “Ῥαρί- 

σαπέιχ, οἱ ἡ ἶοπί οἳ ποβ” Ῥορίθα αά. 

«που 5ο πιαπσηί,”. (νά, ήατο. αρ. 

ἘρΙρ]. αἆ νευ. 9.) 

. Πιλατος δε ακουσας] ακουσας δε ὁ 

Τειλατος Ὦ. ο. 

ο 

ενος” απίε Ιποϊρίεως Οἳ. 

961 
δ. οπι. 



Α ΒΡΓΡ](Ώ)(1). 
1ΧΔ, 
1. 69. 

ΕΙΕΊ ο ο- 

6. [Γαλιλαίαν] 

τα) 

ορ’ 

δἘ ι 

απ 

πε, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός 
ἐστιν, ΄ καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας "Ἠρώδου 
ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρώδη», ὄντα καὶ 
αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμου ἐ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 

142 Ὁ δὲ “Ἠρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη 
λίαν" ἦν γὰρ : ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων” ἰδεῖν αὐτὸν 
διὰ τὸ ἀκούειν : περὶ αὐτοῦ, καὶ ἠλπιζεν τι σημείον 
ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον. ' ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν 
τὴ ἱκανοῖς' αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτώ. 

εἰστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
ἐξουθενήσας δὲ 

αὐτὸν ὁ Ἡρώδης ὃ σὺν τοῖς στρατεύµασιν αὐτοῦ καὶ 
ἐμπαίξας, περιβαλὼν [αὐτὸν ] ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέ- 
πεμψενὶ αὐτὸν τῷ Πιλάτφ. ἐγένοντο δὲ φίλοι ὃ ὄ 
τε ' Ἡρώδης καὶ ὁ Πιλάτος” ἐν αὐυτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ 
ἀλλήλων: προὺπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς 

ΧΧΙΠΙ.Τ. 

(αΠ]ασαπα Ιπίονγοσαν]έ ϱἳ Ποπιο 
(αἱ]ασιι5 οβςος, 7 οἱ αἱ σ0σπο- 
νὶν ᾳποά ἆο Ἠοτοβί5 Ροϊοκιαίο 
οξροῖ, τοπηῖδ]έ απα πά Ἠεγοάσπι, 
απ οἱ 1ρ5ο Ἠιογοςο]γπιῖς ογαῦ 
1115 ἀ1ερας, 

ὃ Ἠειοᾶς5 απίοπι γίσο Ταριι 
δανίριι5 εξ να]άαε:. εταῖ επῖπ 
οπρίοπ5 οκ ππα]ίο ἴδπιρογο γ|- 
ἄθγο ου1η, 6ο απο απα]τοί 
πιππ]ία ἆο 11ο, οἱ βροταναῖ εἶσ- 
ηπτη ααπος νιάστο αὖ 60 Που, 
ὃ Ἰπιοιγοδαναί  απίοπι ]ηπα 
15 βονπποπῖ ας: αἲ 1ρςο Π]- 
ή 111 τεδροπάευαθ. ο (05, 3.) 
Βιαδαπί οι]απα ΡΤΙΠΟΙρΟΣ 8ασο:- 
ἀοίαπι οὐ 5οτιραο οοηβίαπίο 
ποοιδηπίθς θπ. αἱ (06, 10.) 
Βρτον]ί απίοπα Παπ Ἠσγοᾶοβ 
οππῃ οχοτοῖέα 5ο, οἱ 1π]ας1ς Ἱπ- 
ἀπίαπα γορίο αἰνα, οἱ τοπα]εΙ{ αά 
Ῥήαταπα, 15 Β βαοιῖ 5ιιΠὲ απη]οϊ 
Ἠονοίσς οἱ Ρἰ]αΐας ἵῃ 1ρδα ἀῑς: 
παπα απίσοα Ἱπϊπαϊοϊ οταπέ πιά 
ΙΠγΥίοσΠα, 

τε / 
αὐτούς. 

σ 14.6 11ιλᾶτος δὲ συγκαλεσάµενος τοὺς άρχιε- 
ρεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὺν . εἶπεν πρὸς 

18 (601, 9.) Ῥϊ]αΐας απἴοπα ο0Ἡ- 
γοσαβῖς Ῥεϊποϊρίρα5 εασθγάοἵπα 
ει πιασϊςιγαίῖριις οί ρ]εῦο 13 ἀῑκ]ε 

6. Γαλιλαιαν ΑΡΗΧ. τε]. νν. (ρτασπη, 

την Ὦ.) (ᾳποᾶ ἀῑσππί ἆο (π]ποα 

Ὦγχ.ΟΣΙ. ποτηοη ἀπ]]ασαο Ἀγγ.Ῥει. ἄθ 

πΙΙασα Αππη.) | οπι. ΒΤΙ, Μοαπρῃ. 

--ὁ ανθρωπος Ῥαλιλαιος Ψπαἱς. { (οπι. 

ὁ ΡΣΠΙ Λζαἰ, εᾷ.5.) | απο της Ταλιλα- 

τος ὁ ανθρ. Ὦ. α.ῦ.(ο,)ε,[]. (Θντ.Οτί ) 

(Μεππρη. ΤΙΕΡ.) | οπ, ὁ ανθρ. Άγ. 

ον 

7. και επιγνους] επιγνους δε Ὦ. 

---προς Ἡρωδην οντα και αυτον] οπη. Χ. 

Γτῳ Ἡρωδῃ οντι αυτῳ Ὦ. (ὅ.οιοι[)ιὲ.) 

(ΡΗ1:) | αἆ επι απῖα οίῖαπι ἩἨοτοίθς 

Τη «Γεγαδα]επ οτας Ῥγτ.Οτί, αἆ απ αᾱ 
Ἠετοάεπα εἵςο, «4πι". |αάἀ. τον απίο 
Ἡρωδην Β. 

Ὅ--ταυταις α. ΤΙεῦ. | Ῥο5ί ἡμεραις 1. | 
εκειναις Ὦ. (1μα1:.) Μοπιρ].Ἡ δε Βομ. 

ἵπ 1]]ς ἀ1εῦς Ῥαδεμαο Ἀγτ.ογί, 

8. λιαν] λεγων 69. 

--εξ ἵκανων χρονων ΒΡΓΤΙ, ο. Του. 

Άππι. (Ροβί δεν αυτον Ὦ. ὅ.ο[ί. 

Ῥσιτ.ΟΥΙ.δὲΡεί.) | εξ ἵκανου χρονου Χ. 

1. 69. ἩΜ. ὙΥπὶς. ὐ,ει]. Ἁγον.Οτε. 
Ἐεί.δε Ηε]. Μοπιρῃ. |. εξ ἵκανου ς-. 
ΔΗ. τε]. | οπη. α. 

---"θελων Ροβί εξ ἵκαν. χρ. ΒΤΧ. 69. ο. | 

οπη. Τ,. | Τροδί ην γαρ σ. ΑΙ)Η. το]. 

(αίέ.) (ΜεπιρΗ. ΤεΡ.) Άππι, (011.) 

---ακονειν] 344, αυτον πολλα Ὁ. | Ταὰ4. 

9602 

πολλα 5. ΑΕΞΤΧ.τε]. Τμα1ὲ. Ὀγτν.(Ῥει.) 

δΠο]. (Ανπη.) {ππιαπι «911. { οι. ΒΓ 

1. 1. ΧΜ. Ἀντον. Μεπρμ. ΤΠµεῦ, 

(πολλα Ροβί περι αυτου 69.) 

δ. ηλπιζεν] ελπιζειν Τ. 

---ὑπ] ὑπο Ἑ. | παρ’ 1.. 

--“γινομενον] οτη. Χ. Βγτ.Ῥεί. (γενομ. 
6931567.) 

9. επηρωτα δε] επηρωτησεν . 

--αυτον] οτι. Τ. | απάᾷ. λεγων Γ. 

--ουδεν απεκρ. αυτῳ] Ῥίαθῃ. «1 όδαβ 

Ἀγτν.ΟΥΕ.δεῬεί. (απεκρινετο 1.) | ουκ 

απεκρ. αυτῳ ουδεν Ὦ. 6. | αυτῳ] αυ- 

τον Ὁ. | αἆ Έπ. α.ά. απαδῖ ποπ αιιᾶ]- 

εηςδ ο. απαθὶ ποῃ 1Ρῖ ενας ντου, 

10. δε] οπι. Ἡ. Τ1αυ. ΟΡίᾳ. ἵν. 8875, 

--- οἳ γραμμ. Ονίᾳ. ἵν. | οπι. οἱ Α. 

11. εξουθενησας] -νωσας Χ. (-νισας 69.) 

--ὁ Ἡρωδης] Ῥιαοτη. και ΤΧ. 69. α. 
Μεπιρὴ.ΜΒΕ, 

--- περιεβαλων Τ., 

-- αυτον (Ρο8ί περιβ.) ΑΡΧ. τε]. ὖ.ο ο. 

Ώ- Μεπιρῃ. Τμου. το]. | οτι. ΒΤΙ, 
πρ. α. | αυτῳ Ἡ. 69. 9ΠΓ. 

-- ανεπεμψεν] επεµψεν Ἠ1,. ο. | ανε- 

πεµψαι αὶοΜ. 

--τῳ Πιλατφ] οη.τῳ ΑΜ. 

12. 5ἱο 1π Ὦ. οντες δε εν αηδιᾳ ὁ Πιλατος 

και ὁ Ἡρωδης εγενοντο Φιλοι εν αυτῃ 
τη ἡμερᾳ οἳ ο(ηπῖ ἴππιοι Ἠαβοί εἰ 

προυπ..... ἑαυτους.) (Οοπίτα, γιά, ΟΥνίᾳ. 

11, 6111.) 

19. εγενοντο] εγενετο ἹΙ. 

--- ὁ τε Ἡρωδης και ὁ Πιλατος ΒΤΙ,, 

γΥπ]ς. α.θ.ε,{[]. Ἀντ.οτι. Του. «01. 

Γ{ὁ τε Πιλατος και ὁ Ἡρωδης σ. Δ. 

το]. ο. Ὀγτν.Ροι.δςΗΠοΙ. Μεπιρῃ. Απ. 

(οπι. ὁ απιο Ἡρ. 69. ΗὈ .) 

--- μετ αλληλων] απίο εν αυτῃ ἸἹ. 

(Μεπιρῃ.) Του, | οπι. Μ. γ]ο. α.ὐ.ο 

ει. Ἀννιοτί, Ασπι, 

--- αυτους ὮΒ. Μα. Τι. | Γέαυτους 5. Α. 

γα]. ΓὈ.] 

18. Πιλατος δε] ὁ δε Πειλατος Ὦ. 
--- συγκαλεσαµενος] συνκαλεσας Ὦ. 

-- τον λαον] Ῥϊασπι. παντα Ὦ. ο. Ἀντ. 

Οτί, { (ρορι] Ῥγτ.ρεῖ, Τμεῦ. ἆδι.) 

14. αυτους] ἕαυτους Τ. 

--- προσηνεγκατε] κατήνεγκατε Τ.προσ- 
ηνεγκα Ἱ. 

-- ὡς] αποπι αῑοϊκεῖς παϊμῖ Ἁγν.ΟνΕ, 

--- αποστρέφοντα ] διαστρεφοντα 1. 69. 

--- τον λαον] Ρορα]απα ποδίγαπα Θγγ.Ου, 

-- και ιδου εγω] καγω δε Ὦ. | οπι, εγω 

1. ΗΓ. Τμου. Αυπι. 

-- ανακρινας] απίο ενωπιον ὑμων Ὦ. 

Ὀγνν. οτί, δε Ῥεί. 

-- ουθεν Ἑ. 1. | Ίουδεν 5. ΑΡΤ. το]. 

Τ. αἲ οππὰ Απιις | 8. ἆθ εο Οἵ, | 9. οαπι 6ἱ. | 
10, Βίαθαιξ απέοπα 6ἵ. 



ΧΧΠΙ.20. 
τα]ρ. α. .ο. 
8ΥτΥ. 6. Ρ. Ἡ. 
ΠΜαεπιρῃ. ΤΠεΡ. 
Άγ. 3401. 

ἀνακρίνας 

τη 
͵ 

12. ἀνέπεμψεν γὰρ 

Σ οὐθὲν ' 
αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ" 
Ἡρώδης: ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδοὺ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
. / / / Ν 2/ 9) α 

αὐτούς, Προσηνέγκατέ µοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὧς 
» / λ / κ πδα.ν 3 ᾗά « α 

ἀποστρέφοντα τον λαον' καὶ ἰδοὺ ἐγω ἐνώπιον ὑμῶν 
ο - /΄ ’ 

εὗρον ἐν τῷ ἀνθρωπῳ τούτῳ 
15 ἀλλ᾽ 

αἆ ]ο5, ΟρίαΠ είς πι] Ἠππο 
Ἠοπηίποπα ααδῖ αγοτίοπίθτη Ῥο- 
Ῥα]ηπα, οἱ οσσς οσο οοσαπα γουῖ5 
Ιπ{οΙγοσαη5 ππ]]απι οαπδατη 1π- 
γοημῖ 1π Ποπιῖηο Ιδίο οκ Πῖς Ίπ 
απδας οππΏ αοσιιδαβῖς. 15 608, 10.) 
Ῥεά ποαπο Ἠοτοβος: ΠΒΠΙ Τ6- 
πηϊςὶ γο» απ Ἠ]απῃ, οἱ οσσο πΙμΙ 
ἀἴσπιαπα ππογῖο αοίιπι ο.ί οαἵ. 

οὐδὲ 

αὐτὸν πρὸς 
ἡμᾶς οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγµένον αὐτῷ. 16 Ὅπ, 1) Ώπιοπάαίπτι οἵρο. Ἱ]- 

τθ 16 πο πς ατα α Ἱαπα ἀἰπημίαπα, ΙΤ Νοσρδςο απ- 
α|Μαίέ. ο7:15-56.8 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. ο ἀνέκρα ἴοπι Ἠαθοραί ἀἰπηίτίενα αἲς Ῥος 
|Μαν. 1δ:7-ιο.τι γον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες, Αἷρε τοῦτον, ἀπόλυσον ἀῑοπι ἴοδίπν πηπα. 18 ὅἷν 
Ιμο. 18:40. α σος . εἰ 19 ὅ 5 , , κ Εκο]αππανῖς απίοτη 5η] απῖ- 

18 ἀγέμαξω δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν: ὅστις ἦν δια στᾶάσιν τινὰ γεια ἴπχνα ἄἴσσης, Το] Ἠππο, 
19: βεβλι τ ο ς 3 Αν ΄ » ή 4 Ἄεὶ ”4 -- οἳ ἀἰπιίίε πουί Βαταθραπ: 

: ημιιος γενοµένην ἐν τῃ πολει καὶ Φονον βληθεὶς Ἱἐν τῇ Πα ποσα, ρτορεος ερ Ἰάσπ σα 
--- Βπ.ααά.1Τ[Α- 

νάγκην δὲ εἶχεν 
κατὰ ἑορτὴν ᾱ- 
πολύειν 

φυλακῃ.' 

αὐτοῖς 

αά σα θέλων ἀπολῦσαι τὸν" 

{ τ τιβ λέγοντεο» ὁ ᾿ Σταύρου σταύρου” 
οσο Πας 6 

οὗτοςς 

144 Ὁ Πάλιν .. 

/ 5 κ » / 
τι δεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 
ε - / / ν ο ν 

φωναῖς µεγαλαις αἰτούμενοι αὐτον σταυρωθῆναι, καὶ 
. . ». Ν - ε / 

29.οπ. κ.τ.ἀρχ. Κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν [καὶ τῶν ἀρχιερέων. ] 

Ἰησοῦν. 
κ 

αὐτόν.ὶ 

τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτους, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν 

οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ: παι- 
/ 

ἐπέκειντο δὲ 
99 ε Ξω οἱ 

ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησεν 
1 τ κ / 

οἱ δε επεφώνουν 

απαπάαπα. Γποίατη ἵπ οἰγίίαιο εὔ 
Ἰοπηιοίάἵαπα παίδες 1Π .106- 
ΟΠΗ. 

30 6111) Τέοταπι απίοπι Ῥι]α- 
ἐας Ἰοσπίμς οξί αἆ 11ο νο]οπβ 
ἀἰπηϊίίογο Τοραπῃ. 3 Α: ΠΠ] 8ιις- 
οἰαππαβαπί ἀῑορηίος, Οτποίβσα, 
οπιοίβρο Ἰλαπη, 3 913,5.) Π]ο 
απίστη {ογέίο ἀῑκ]τ αἆ 1]]ο5, Ωπ1ά. 
οπῖπα τηπ]Ι [οοῖς Ίδια . π]]απι 
οπΗδαπά. πποτῖς Ιπγοπί Ίηπ 60: 
οονρίανη εγσο Ἰ]]απι οὐ ἁῑπιϊῦ- 
{απα, 3 615,19) ΑΠ Ἰηβίαραπε 
γοσίρις5 ππασπ]5 Ροδύπ]απίος τέ 
οταοΙΠσογοίας, οἳ Ιπγα]εδοεβαπό 

49 « 0 δὲ 

14. εν τῳ ανθρωπῳ τουτῳ αιτιον] αιτιον 

εν αυτῳ Ὦ. (ΤΠεῦ.) αιτιον απίε εν τ. 

ανθρ. Ἰωπ. Μοππρῃ. «91. | εν αυτῳ 

αιτιον 69. | “ ρο5ύ οι” ἑαπίαπι Άγ. 

Οµ8. { οππξαπη πνοπὶ 1π Ποπίπα 1δίο 
γμ]ς. (0.1. Ἀγν.Ῥει, | ἀϊσπαπι ΤΠ Ἠο- 

πῖπο Ίου ᾱ. 

-- εν] επι Δ. 

--- αιτιον] οπι. 1. | αιτιαν ἘΕ(3. 

-- ὧν κατηγορειτε κατ᾽ αυτου ΒΤ. τε]. | 
οπι. Τ. | οπι. κατ ΑΤ.. 1. Λ. Ταϊξ, 

15. ανεψεµψα γαρ ὑμας προς αυτον ΑΤΡ 
Χ. 1. τε]. ντν.(Οτί.δε Ῥει.)δς Ηο].ικί. 

(Απη.) (Ἠ111.) (ανεπεµψεν Η.) (ὑμας] 

αυτον 3Υττ.Οτέ.δς Ῥεί, Αππι,) | ανε- 

πεµψεν γαρ αυτον προς ἡμας ΒΤ.. 

69. ΚΜ. { (ἄαι. πι. Ἀγτ.Ης].πῃρ.) 

Μεπιρῃ. ΤΠ6Ν. (ἡμας] ὑμας Ἑ. Βί1η. 

Αομ. σαι. Ἠἶπι. Ἀγτ.ΗΠς].πιβ.) 

-- του] οτι. Ὦ. ἈγτΟτί. (νυν Αππῃ.) 

-- εστιν πεπραγμενον] πεπραγµενον 
εστιν Ὦ. 

--- αυτῳ] Ῥταεπῃ. εν ὮΝ. 69. Γ. ο. 

17. Ταναγκην δε ειχεν απολυειν Ταυτοις 

κατα ἑἕορτην ἕνα ϱ.] οπι. γε. ΑΒ 

ΤΙ. Για. α. Μεπιρμ.ΜΡΒ. ευ. | 
λαβοπί Λίο ΧΔ. τε]. Ψπρ. ὐ.ο.ειί. Ἀντν. 
Ῥει.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. ). (Ατπι) λ.α. 

Ἔις. ΟαΠ. απιῦ Πίο απί οπι. (νιᾶ. Μαϊ, 

απγν]], 16. Μα, Χγ. 6. «οΠ. πνῖ. 59.) | 

Ῥορέ νου. 19 ὮὉ. Ἀντιοτι. «δι. Ιπιρ. 

δε] γαρ Διπι. | απολυειν αυτοις] Ῥο5ί 

κατα ἕορτην Τ). | αυτοις] ππίο απολυ- 

ειν 69. ει οοπδιονοταί Ῥϊαϊις οἱο, 

ΒΥγ.Ονί. |. κατα ἑορτην] κατ’ ἑορτ. Δ. 
5οσπά πα σοηδιοάίποπα ὐ. | ἑνα] πἀά. 

νἰποίατη ο. ΒΥτ.Ης].Ἠ 

Αππι, 

18. ανεκραγον ΒΤΙ.. α. | Τανεκραξαν σ. 

ΔΕΣ. τε]. 

-- δε] οτι. ΤΗ. 69. 
--- ἁπανπληθει Τ. 

Ἀπίο κατα ἑορτ. 

--- αιρετουτον] δἱς Ὁ. 

-- τον Βαρ. ΒΙ)ΤΙ.Ν.1. 69. Ἑ5. Οτίᾳ. ΠΠ, 

Τ5σ5ῦ, | οπι. τον ΑΔΕΡΕάΗΝΜΌΝΥΤΑ. 

19. τινα γεν. εν τῇ πολει] οπι. ΒΥσ.Ο0Ι. 

--- βληθεις ΒΤΙ,. | Ἰβεβλημενος 5. Α 

ΤΧ. το]. (-νου 69 567.) υἷά. νογ. 25. 
-- εν τῃ φυλακμ Ὦ(Τ)ΙΙΝ. / (οτι. τῃ 

Τ.) | Τεις φυλακην 5. ΑΓ. τε]. (νιά. 

νε. 920.) | εις την φυλακην Ἱ. 

90. δε ΑΒ. Μαι.Ὀ ΤΙ. Ἱμα. Ἀνττ.(Οτί)δς 

Ῥαι, ΜοππιρἩ. ΤΠΕΡ. (4011.) | Τουν ς.. 

Χ. τε]. Άγν.ΗεΙ. | οπ, Το. ἨΝειαρῃ. 

Μ»5. ΤΠαερ.ΜΝ. Ανπῃ. 

--- προσεφωνησεν] αά. αυτοις 1, α. 

Ῥνν.Οπε, Μεπιρῃ. Τµαρ. δι, |. αἀά. 
αυτους Ὦ. | αάᾶ. προς αυτους ϐ69. 

γα]ς. δ.ο.ειι[) οἳ.ἰ. | πο αἀάαπι ΑΕ 

ΤΧ. το]. Ῥγιτ,Ρεί.δΗσΙ. Αππιι | αἀά. 

οἱ ἀῑκῖε π]ῖς Θγτ,Οτί, 
νοπι νουῖς δι) 

(να]ῖδπο τί 5εΓ- 

90. τον Ιησουν] αυτον 1. Ἡ. 

91. επεφωνουν] εκραξαν Ὦ. ο. 

--- λεγοντες] οπι. Τ). 

-- σταυρου σταυρου ΒΡΕ». ΟΥίᾳ. 1.958, 
ΠΠ], 8165, 5114. Τ55ῦ, ἵν. 5013. 4843. Εις. 
Τε]. Ῥν. 49. 51. | Ἱσταυρωσον σταυρω- 

σον 5. ΑΡΙ,. τε], (νιὰ. Μαν. χν. 18. 

2οµ. κὶκ. 6, 10.) | βειπεί. Ὁ. α.δ.ε [ιβ 

Αγια, «01. | Οοπίνα, Υαἱσ. ο. 

--- αυτον] τον 3. 

99.ουδεν αιτιον ΑΒΡ. τα]. Υαἱς. {ῇ. | 

οὔδεμιαν αιτιαν Ὦ. | ουδεν αξιον 1. 

α.ο. Ἀγατ.ΟτΙ.(Ρ{.)δΗο] πρ. | ουδεν 

γαρ αιτιον 1. 69. 0.ε.ἰ. Ἄγτ.Οτ, 

--- εὗρον «πι. α. ΒΥΙΤ.Ε5ιιδΗσ]. | εὖὓ- 
ρισκω Ὦ. να. Οἱ. ὐ.οιει[]. Ἀντ.ονι, 

-- αυτον] Ροδῦ απολυσω Ὦ. 

98. σταυρωθηναι ΑΓΏ{απία αυτον) Ε. τε]. 

Ι σταυρωσαι Ἑ. (ατιαίβρο απ α.ο. 
Τὴιαῦ.) 

-- κατισχυνον 1 ΤΓεει. 

--- και των αρχιερων ΑΡΏΡ. τε]. ο: 

Ἀντν.Ονί,Ρευ.δεΗοΙ. Αππιι (11. οπι, 
και των). | οπι. 81. Υι]σ. α.ὐ.ο. [η .]. 

Μοπιρῃμ. Του. 

19, αποπᾶατα πι. | 90. αἲ οο5 6ἵ. | 951. εατα 
σι. | 95. Ἰωγειίο 61. 
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ΛΕ[Ο]Ρ(Ρ)Θ]τιὸ 94 
1ΣΔ. α 

- ΔΝ Ν / / 

ο μα τῶν. "Ὁ) ἀπέλυσεν δὲ ! τὸν διὰ στάσιν καὶ φὸὀνον 
/ δ η ο Ἀ 

ο .. βεβλημένον ὁ εἰς Ἱ φυλακή», ὃν Πτοῦντο" τον δε 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
4 ο, - ) / / Ν 3/ ” 

καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὖὐ- 

Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήµατι αὐτῶν. 
τ]ΜαίΙ. ο7:99. τιε 
Μαν. 15:51. α 
1ο. το:17. 

26. ἀπῆγον 

πι ας 

145 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, 
" Σίμωνά τινα Κυρηναίον ἐρχομένον ἀπ' ἀγροῦ, ἐπέ- 

ξ ος πα αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρει» ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 
5) ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ 

8 στρα- γυναικών, τε η) ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 

φεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς | Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρεε πες 
ρουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς 

κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 
« / 5] ω 3 . / ε - νΝ ἅ ε// 

ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Νακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ αἱ 
/ δ 3 3 ΔΝ Ὀν ια 

κοιλίαι αἲ οὐκ ἐγεννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ 5ΤΠο8.1ο: 68. 
ἘἨον. 6:16. 

δᾳ 
ψαν.. 

5 5/ ΄- / 

0» τότε ἄρξοται Σλέγειν τοῖς ὄρεσι», ἳ Ηέ- 

 ἐπιλαβόμενοι 

99 
Ὢ) ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται 

ΧΧΙΠΠΙ. 24. 

γοσος 6οΓΊΊΠΗ, 3 60,1.) 6, Ῥηαίας 
πιάΙσαν]{ βογί ῬεΠΙοπεπι εο- 
ταπας 35 ἀῑπηϊξς απίονη 11115 οιπη 

ν΄ απ Ῥτορίος ΠοπιοἱάΙπτη εί 56- 
ἀἴΠοποπι πηῖδεας ϱαπογαί 1Π οα- 
σσγοπῃ, απποπα Ῥοίοραπϊ, Τεβατη 
Υογο ἐγαθίατί γομιπ(αδἲ οογάΠ. 

35 615, 19) Ἐῃ οσα ἀποσιοπί 
απῃ, αρμγεβοπιά ον ΒΙΠΙΟΠΕΠΗ 
απεπάαπα ΟΥΤεΠοΠΡΕτη γεπΙση- 
ἴοπι ἀο γῖ]]α, οἳ Ιπιροδιεγαπς 
Ἠ] ογπσστη Ροτίατο Ροδί Πεδαπ]. 
στ ὤι5, 1ο) δοριιουαξα πίστη Ἱ]- 
Ίαπα πηπ]ία ὑατνα Ρορα]1 οἳ Πλι- 
Ἠσνγαπι, απαο ριαησουαπί οὐ 
Ἰαπιοπίαῦανίατ οσα. Όοι- 
γουςας απίοπι αἲ ας Ίοεις 
αῑκίε, Είας ἨΗΠεγιξα]ετη, ποΗίο 
Άοχο 51ροΥ πηο, 56 5π1ρος ΥΟ5 
Ίρβας Ποῖο οἱ 51ρε ΠΙΙο8 Υνοβ- 

πο: 3 αποπίαπι οσσς νοπῖοΠε 
41ος ἵπ. αάρας ἀῑσεπί, Ῥεπίαο 
βίογί]ε5, οἱ νοηίγος απὶ ΠΟΠ ϱα- 
ππογαπί, οὗ πΏοτα απαθ ΠΟΠ 
Ἰαοανεναηί, Ἡ πο Ἱπαῖριεηί 
ἀΐσετα πποπήῖῦιις, Οαάῑίο 5προς 

: ἔθρε- 

94. και Πιλατος επεκρινεν Β1.. Υπ]. α. 
2.ε,ῇ/. Ἀγν.Οτε, Μεπιρῃ. 3Η. |. Τὸ δε 

Ἠιλατος επεκρινεν σ. ΑΡ. τε]. {: 

Ῥγιγ.Εεί.δ.Ηε]. Τμευ. Αιπι, | επεκρι- 

γεν δε ὁ Πειλατος Τ). ο. 

96. απελυσεν δε] Τ αἀά. αυτοις στ. 1. 69. 

ΧΜ. Τι. Ἁγιν ΟτεΡεί,δΗο]. Ανπι. 

2541, | οπι. ΔΒ.ΜαΙ ΏΡΙΧΔΕΕαΗΣ 

ὉΥΓΑΛ. α. Μεπιρ]ῃ. Τμοῦ. ||αάά. Ῥος- 

ἴθα τον Ώαραββαν Ἱ. (69.) (να, Μαι!. 

πχνῇ.26. Μαν. χγ. 15.) 

-- δια στασιν και φονον Ογίᾳ. 1. 4205. | 

ενεκα Φονου Ὦ. (ρτορίος Ἰοπηϊοϊαἷα οὐ 

Ἠασγθδος Βγγ.ΟΥΙ.) 

-- βεβλημενον] οπι. Λ. Ἀντ.ονί. 

-- Φυλακην] Ίρίαεπι, την 5. ΔΟΕΡΙ.. 
χο]. Μεπιρῃμ. ΤΠΕΡ. { οπι. ΒΙΟ), 69. ἘΊ. 

Άπτπη, ΟΥίᾳ. 1. 4905, 

--- ητουντο] Ίτωντο Μ. | (οπι. ὁν ητ. α. 

δ.ει[]-) 
-- Τησουν] πάᾷ. Φραγγελλωσας 69. (νῖᾶ. 

Μαιι. οι Μαν.) | πά ΠΠ. αἀά, Φδοσρο- 

τιπῇ 6160 «εδ οἳ Ρογίαης ΟΓΙΙΟΟΤΗ 
βμαπι ο.([). (19) (ΙΡ επασεπι {. 

αάά, ἀποεραίι,) 

96. και ὡς] ὡς δε 1) 

---- απηγαγον] απηγον Ὦ. 
--- Ῥιμωνα τνα Κυρηναιον ερχοµενον 

Τ(ΟΡΧ1Ι)Χ. 59. (690). (τιωα] ππίο 
Σιμωνα ΟΡ. | οτι. Τ,, Άγιον Οτί,δ εί.) 

(ερχομενον] ερχοµενου θ9εἱοι) | ΊΣι- 

µωνος τινος Κυρηναιου του ερχοµενου 

ς. (ΔΕ. το].) (Κηρυν’. ΑΔ. ερχοµενον 

ἨἩ.) | οπῃ.του ΑΡΔ.1. ΕΕΑΚΝΜΡΌΥΓ 

964 

Δ. | οἱ ΒΟΡΤΙΧ. 88. 69. Η. πο Παβθπή 

Ἀτν 

96. επεθ. αἆ Απ. νον.] αἱ Γεττοί ογιισσίη 6ὲ 

1γεῖ Ροδί οδιπι Ἀγτ.ονί, 

-- απ᾿] απο Ὦ. 

-- οπισθεν] οπεισοθεν Ὦ. 

-- του Ἰησου] αυτου 1. ο. 

ΜΒ, 
97. αυτῳ πολυ πληθος] το πληθος αυτῳ 

Ὦ. | αυτῳ πληθος πολυ 69. α. (οπι. 

πολυ ὁ.ο.εῇῇ/. Αππι.) 

--- γυναικων] γυναικες Ὦ. οι]. Ἀγιν.Οχί. 

δεῬοι. ΤπαῬ. «δι. [ΓΜοπρη. αἩπ- 

εορ».Ἰ 

--- αι] οπι. 69. | ]αἀά. και 5. 0ΕΔ. 

1. τα]. Ἀγτ.Ηο]. |. οπι. ΑΡΟ"ΡΙΙΧ. 58. 

Τιαῦε. Άγιον ΟτιδεῬεί, Μεπιρῃ. Τμοῦ. 

Άππι, «90Η, 

-- εκοπ.] κοπ. 1.. 

--- αυτον οτι. ὀ.ε,[). | Ῥοδί εκοπτοντο Ὦ. 
γυ]ς. ο. Ἀγτ.ονί. 

98. Τησους] οπι. Τ. ᾖ[Τρταςπι, ὁ 5. ΑΔ 

(Ο)05. τα]. | οπι. Β1,. | ὁ Τήσους απίε 

προς αυτας Ο. Ἀγιτ.Οχί.δεΡεί.ΜΝ. 

--- ειπεν] απίο προς αυτας Τ. Ατπι. 

(αάα. ϱ Π119. ἈντιΟτι. «1. αὖά, ἴα- 

οοῖο Ροδί Ίλημ. ὐ.) 

- επ᾽ εµε] εµε, µηδε πενθειτε Ὦ. (οπι. 
επ οἳ ΠΙΟ ΟΠ], εφ’ 6ἱ επι.) 

- πλην] αλλ’ Ὁ. 

--- εφ’ ἑαυταις Ῥ. | εφ’ αυτας Δ. 

99.1δου Υα]ο. ο]. το]. | οτι. Τ). 69, α.ύ.ο. 

0. Ἀγνιονι Αππι «4081, 

--- ερχονται ἡμεραι ΑΡΤ.. τα], | ἡμεραι 

Μοππρῃ. 

. 

ερχονται ΟΧ. Τ]οῦ, | ελευσονται ἡμε- 

ραι Ὦ. 69. Τναὲ. 

939. ερουσιν ] ἀῑεειῖς Ἀγν.οτί. 

-- αἱ κοιλιαι ΒΟΝ. 1. 69. ΜοταρΗ. ΤΠεΡ. 

| Ἀοπι, αἱ 5. ΔΙ)Ρ. το]. Αιπι, 

--- εγεννησαν] εγενησαν 693. Λ. 

-- µαστοι] µασθοι υακας Ίη αι γιά.) 

Γ µαζοι Ο. 

-- εθρεψαν Β031.. Ἀντ. Πε].πιρ.(οί αρ. 

Ῥαν.Πεῦ.) | εἕεθρεψαν 0 Ὀ. 1. | Τεθη- 

λασαν 5. ΑΡ. τα]. Θγτν. Οτὲ. ΕΕ. δε 

Ἠσ] χι. ἹΙαοιανεγιπὲ πας. /. «δη. 

εαποανοταηί α. πα]ογαπί .ο[].ἱ. πι- 

ὑἰοανογαηέ ο. 

90. αρξονται] -ἕωνται ΑΕ ΤΓΔ. 88. 

--- πεσατε Ο01,ΧΔ. | Ίπεσετε 5. Α 

Ῥ. αἱ.Ο ΟΡ Τ. νε]. 
91. ει] οτι. Ἰ. 8γτ.Οέ. 

δίσ,) 

--τῳ ὑγρῳ ΔΕΡΩΤ.. το]. |. οπι. τῷ Β 

2011. (ὁι Ἑ 

-- ταυτα] τουτο Ο. 

--- τι] 5αργα Λ. 

--- γέενηται ΔΒΟΡΩ. τε]. | γενησεται Ὦ 

Ί3Α1/. Μοπιρη, ΤΠεΝ. {γινεται ΒΕΒ. 

89. ηγοντο δε] αᾷά. συν τῳ Ίησου Ο6. 98. 

69. 13, 

--- και] οπι. ΞΥΛΟΥ δεί. 

--- δυο] Ροδίκακουργοι Ὦ. ΜοιπαρΙ. Τμοῦ, 
| Οοπίνα, ΑΟ, το]. 

--- συν αυτῳ] οτι. Οὔ. Βγχ.ΗΙον. | Ρορί 

90. 6αάείο πι 



ΧΧΙΙ.Ο7. 
Τα]δ. α. 0.ο. 
Βνττ. 0, Ρ. Ἡ. 
Ἱποταρῃ. ΤΠΕΡ. 51 ᾳ 
Άγπι, 2001, 

ἕ]Μαιτο7:93. τιζ 140 52 
ἠΜαν. 15:07. α 
|ήο. 19:18. τι 

Πρ α 

τιθ 
ΙΜαι{.ο7:93-97.α 

ΙΜαΓ.15109-0θ.τκ ἐξ ἀριστερών. 
0ο. 1011710 

τκα 
84. Κλήρους -α 

σε] 

96. τοῦ θεοῦ ὁ 
. μ 
ἐκλεκτόο. 

τκγ 96 
96. ἐνεπαιξαν ϱβ 

τε 

σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ιά . .. .. -. τά .. 

σατε’ ἐφ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς Καλύψωτε ἡμᾶς: 
. . Α ο) -ν - -- 

ὅτι εἰ ἐν [τῷ | ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ 
ον / ξηρῷ τί γένηται; 

/ / - 

'Ἠγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι 
5 / 

καὶ ὄτεϊ ᾿ ὖλθον 96 τα 

τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐ ἐκεῖ μασ» 
αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργου», ὂν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ 

χο δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, πιο. ἄφες 
αὐτοῖς" οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. 
νοι δὲ τὰ μάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 

β εἰστήκει ὁ λαὸς θεωρών. 
... ἄρχοντες ! λέγοντες, Άλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυ- 

τόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ τοῦ θεοῦ ἐκλεκτός. 
ἐνέπαιζον δὲ Ἱ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχό- 

µενοι, ! ὄξος προσφέροντες αὐτῷ, 

ηγοντο δε Ἀγττ.Οτί,δερει. 4δίΠ. 
Ἰοαίμας εἰ Μασσαίτας {. 

83.ηλθον ΒΟ(Ώ)ῷ1.. 98. 69. Τιαξ. Βγτγ. 

Ου Ῥει.δΗε] πας. (ηλθαν Ὁ.) | Γαπηλ- 

θον 5. ΑΧ. το]. Ἀγτ.Ηε].ἰχέ. 

--- καλουμενον ΑΒΡΩΤ.. τα]. | λεγομε- 
νον ΟΧαλ. (νἷά. Μαϊ. καν, 98.) 

---- εσταυρωσαν] Ροδί αυτον 689. | εσταυ- 

[| ααᾶ. 

ρον ΔΑ. 

-- κακουργους] αάά. όμου Ὦ. | αάά, ἆπορ 

ὐ. ΤΜεΡ. 
-- µεν α. | οπι. Ὦ αἱ γἷᾷ. Ὑπ]σ. ιο, ῇ. 

-- εκ] οπι. 69. 

--- αριστερων ΑΡΟ Ῥ. τε]. | ευωνυμων 

Ο791.. 98. 69. (νἱᾶ. Μαΐΐ, κχν. 98. 

Ματ. αν. 27.) | αά Ἀπ. αἀά. Ἱίγαπα 

εσταυρωσαν ἈΥχ.Ηο]. Ατιη. «101. 
84, Ο1Η. ὁ δε πἆ ποιουσιν Β13.α.ὀ. Μεπιρῃ. 

ΜΒ. Έμοῦ. | Παδθοπε ΑΟὈπιρπιση.απΠῖ. 

Ω1ΝΔ. 1. 9 8ἱο. 69. (Έοαπῃ α5ί.) το]. 

γπ]ς. ο.ε./ῇ. Ἀγιν.Οτι, Ῥ5ι, δε Ἠε]. 

Μοαππρ].ΜΡΝ. Αντι. 11.  αιιοᾷ Γ)οπηῖ- 

πας ἵη ογασθ ἀῑκοτίε, Ῥαΐοι τοπίο εἶς, 

ΤΟΠ πα]]] δοϊαπί απ]ά [αοϊαπί,” γεν. 910. 

Ονῖᾳ. Ιπι. Ἡ. 188, Παρακαλῶ κύριε 
θεὲ πάτερ, ἄφες αὐτοῖς' οὐ γὰρ οἴδασι 
τί ποιοῦσιν. «1 πεοθας Σπδιπς αρ. Ἠεσί- 

εἵἹρραπι. Ἔς, ἩΠ.Τ. Π. 98 (80). αὐτὸς 

γὰρ ὁ διδάσκαλος προσηλωθεὶς ηὔχετο 

τῷ πατρὶ τοῖς αὐτὸν ἀναιροῦσιν ἀφε- 

θῆναι τὸ ἁμάρτημα" εἰπών, Πάτερ. 
ἄφες αὐτοῖς τᾶς ἁμαρτίας αὐτῶν, οὐ 

γὰρ οἴδασιν ἃ ποιοῦσιν. Ηοπι. (0. κ. 90, 

ΠΠ. Τ85:. Ες, Ἰαῦοί ἵπ Οπποπο, 

Διαμεριζόμε- 

ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ 

/ 

" καὶ λέγοντες, 

πο», οἱ οο]ίναβ, Οροτῖίο πος: 
5 ασία οἳ ἵπ ν]σίάΙ Ἡσπο Ἠπος 
{αοϊαπέ, ἵπ αγίἆο απῖά βοιὃ 

33 011, 1 Ώπσθραπίις απίοτη 
οἱ α)ῖ ἀπὸ πεβπαπη σπα 60 πέ 
Ἰπίογβοσγοπίαγ. 3 616 1.) Τε 
Ῥορδίαπαπα νεποτυαπί ἵπ ]οσπα 
απῖ γουσίασ οα]νατίαο, 1Ὀὶ ογιο- 
Πκχοτιπί οπι 019, 13) οἱ Ἰα1οπες, 
πΠΠΙΙ α ἀαχιτὶς οἳ αΠοτΙπη 
αἰπϊκισίς, 53 650, 10) Τορις αιι- 
ίαπα ἀϊσοβαξ, Ῥαίον, ἁπιϊετε Π]]ς: 
πο οπίπι φο]απέ αιΙά Γαοϊαπς, 

9ο καὶ 651919) Ὠιν]άσπίος γετο νορίῖ- 
πιρηία οἵις5 πηδογαπί 8ΟΓΙΘ8. 
35 Τρι εταὺαί Ῥορι]ας βροσίαης, 
633,3.) 6ἳ ἀαγίάεῦαπε Π]απα ρτίη- 
οἴροβ ουπι αἷς ἀσεπίες, Α1ἱο8 
5α]νος {οοῖῖς, 56 εα]ναπῃ Γασῖαί, 5ἳ 
Ἠ]ο δι ΟΙπῖσμις ἆοὶ οἰσοίιδ. 
35 650, 3.) Τη]αάεραπέ απέοπι οἳ 
οἱ τηϊ]ίος ασοοοᾶσοπ{θς οἳ ασθίπα 
οβεΓοπίος 11, 57 ἀϊσσπίος, Β] ἔα 

” 4 

επι 

94. Τησους] κυριος ϱ. Ἀντ.ΗΠο].πς. 

--- ελεγεν Ὦγττ.Ε5ἱ{.δεΠς]. | ειπεν ΑΚΜ. 

9ΥΤ.ΟΤ6. 

--- πατερ Ίγεπ. ΠΗίί. οπ. Α. | πατιρ Ὦ 
της. 

--- ποιουσι’] ποιωσιν 98. 

-- διαµεριζοµενοι δε] διεµεριζοντο δε Ὦ 
ο. 

-- εβαλον Υαἱσ. ὐ.ε][]. | -λλον Χ. 1. 

98. Ἑ. α. | βαλοντες Ὦ. ο. (νά. Ματ. 

ΧχνΙ, 96. Μα. χν. 924.) 

- κληρον ΒΟΤΡΩΤ. τε]. ὁ.ο. (νιᾶ. Μαϊ. 

Μαν, ο]. Γο Ἐς. κκ]. 19.] χῖς. 24.) | 

τρους ΑΧ. 1. 98. Ψι]σ. α.οι[ι[. στ. 
Ἠσ] ως. Αππ. [ντου  Μεπρῃ. 

Τ]αρ,]. ὁ Ίμασας ἀῑεσπάο βογίες, Ῥ]γὰ- 

Ίεπι Ῥχο εἰπρα]ατί ΠΠπΙετο Ῥοβέ.... 

απαπηνῖς ποππτ]]1 οοάῖσθς δογίεηι τερο- 

τΙαη{ΙΥ Ἠαβοτε, ΠΟΠ δοτίε».. 41. Ιπ 91ο]. 

Τγ. οκνΠ]. (εά. Βα5ς. 1ν. 10075.) 

96. θεωρων Ες. Τ.Ε. 4983, ] ορων Ὦ. 

-- εζεμυκτηριζον δε και Ἠγτ.Ηςε]. Μεπιρῃ. 

(ευ ἀογίάεπίες Ἀγνν. ΟΥ, δε Ῥευ.) [Ι, 

Τ]εῦ.] | εμυκτηριζον δε . (οπι. και 

Ῥ. 1. Ἰαά. Αππιιοἡ.) και εξημυκτ. 

Ζι9. Ὦ.Ε. | αάά. αυτον Ὁ. 1. 69. Τιαι:. 

Ὀγττ.Οτι.Ρεέ.δ.Ης]. Αιπι. Ένας. .Ε. 

--- οἱ αρχοντες Ειδ. Ὦ.Β. | οπι. Ὁ. | 

Ταζἀ4. συν αυτοις ϱσ. Α. τε]. Ὑπ]ρ. 

(αι). Ἀνττ. (Οτι) δε Ἠε]. Απ. ἔις. 

Ὦ. Β. | οπ. ΒΟΡΩΤ.Ν. 88. 69. ύ.ο.ει[).Ι. 
Ῥγτ.Ὦεί. Μεπιρα. ἆδί1. Γα. ΤΠΕΡ.] 

-- λεγοντες 15. Ὦ.Ε. | και ελεγαν αυ- 
τῳ Ὦ. {ιΠ. (ει ἀῑσεραπί ο.) 

86. εσωσεν Ἐις. Γ.Ε. ] εσωσας Ὦ. ο. | 

σεσωκεν ΜΜΑ. 

--- σωσατω ἑαυτον Ἐν. Τ.Β. | σεαυτον 

σωσον Τ). ο. (σωσατω αυτον Τ..) 

--- ει οὗτος εστιν ὁ χριστος Α(Β)ΟΩΙ. 

τε]. ἔτι». .Ἡ. (οὗτος] υἷος Ἑ. | οπι. 

Ῥγττ.Οτί, δει.) | ει υἷος ει του θεου ει 

χριστος ει Ὦ. κὶ ἴα ο5 Ομεῖςίις ο. 

-- ὁ του θεου εκλεκτος ΔΟΡΦΩ. τε]. | του 

θεου ὁ εκλεκτος Ἑ. Β:ἰη. Βεῃμ.Μαἰ.οᾶ.». 

1, 1. (οπι. ὁ Β. ἡζαἰ. εἰ. 1.) | ὁ εκλεκτος 

του θεου Ο3. ο,[. | ὁ υἷος του θεου ὁ 

εκλεκτος 69. ὢντ.Ησ]. Μεπιρα. (ΤΠευ.) 

Ατπι. Έις. Ὦ.Β. | ὁ εκλεκτος ἴπηίατη 

Ὦ. (οπι. εκλεκτος 6.) 

96. ενεπαιζον ΑΟΡΦΩ. τα]. Τα. ντ. 

Ονιιβει,δΗε]. ΜοππρΗ. | ενεπαιξαν Ἑ 

1. ΤμοῬ. 

-- αυτῳ] αυτον 69. Ἑλιευία. | οπη. 

ές 
-- οξος] ΤγῬτασπι. και 5. Οἱ9ΩΧ. τε]. 

γμ]ς. ὐ.σο]. Ἀγττ.Ε5ί.δ Ἠε]. Ανπη, 

2811. |. αἀά. τε Ὦ. | οπ. ΑΒΟΤΤ.. α. 

Μοπιρῃ. ΤΠεΡ. [αά Επ. νογ. οὐι. Ἀγτ. 

οτι, 
--- προσφεροντες αυτῳ] προσεφερον Ἑ. 

Ο.ο[) 
87.και] οπι. Ὦ. Απιι ὐ. Μεπιρῃ.ΜΡ. 

Τμευ. 

--- λεγοντες] αάά. χαιρε Ὦ. ο. Ἀγτ.Ονί. 

80, Ἱηετβοετείας «ππιἩ | 83δ. ειπα 6ἵ. | 36. εἴ 
σι. | 5τ. εἰ ἀῑσο. 6ἱ. 
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ΑΡΒΟΤΡΠ[ΡΙ(Φ[{Ε ιπ 
1ΣΔ. Ἅτκὸ 

1.99.69. α 
ΕΕΗΚΕΜΡΌΥΓΑ, 

983 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Δ 5 Ν α / α / 

Βὶ συ εἰ ὁ βασιλευς τῶν Ιουδαίων, σῶσον σεαυτὸν. 
Ην δὲ καὶ ἐπιγραφὴ : [ἐπιγεγραμμένη ]’ ἐπ᾽ αὐτῷ 

δε ὁ 13 Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος." 

ΤΤΑ΄ τκε 

[γράμμασιν Ἕλ- 
ληγνικοῖς καὶ Ῥω- 
μαϊκοῖς καὶ ἛἙ- 
βραϊκοῖς, ] 

--- Οὗτός ἐστιν ὁ 
βασ. τ. Τουδ. 

σ]Μαιί τόμ. 
Μαν. 15:49. 45 

45, εἰς τὴν βασι- 
λείαν 

” ΔΝ -/ 

οὐδεν ἅἄτοπον 

ἐν τῷ αὐτῷ κρίµατι εἰ» 

/ 

ἔπραξεν. 
/ / ῃ 

μνησθητί µου 
Ν μ] . - ε ” - Ι] / 

καὶ εἶπεν αὐτῷ [ὁὸ ᾿Ιησοῦς], ᾽Αμήν 
/ ο) ε] - 5) 1 τρ / 

σήµερον μετ ἐμοῦ ἐσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 

14 Ὁ τσ Εὶς δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούργων 
ἐβλασφήμει αὐτὸν [λέγων ], ΣΟὐχὶ” σὺ εἶ ὁ χριστός; 
σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶν. 

38. ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη, Ονὐδὲ Φοβῃ, σὺ τὸν θεὀν. ὅτι 

ἷ 1 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, 
ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν' οὗτος δὲ 

Ἰ. Ἰησοῦ, 
ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλεία σου. 

σοι λέγω, 

/ 

33 καὶ έλεγεν 

1 

: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος 

ΧΧΙΠΙ. 98. 

65 τοχ Ἱπάποογαπι, βαἶναπα {6 
{αο, 389 63,1.) Έταί απίεπι δί 
βηρεγδογ]ρίῖο ΙπεοΠρία 51ο 
Ἠ]ατα Πειονῖς σγασοῖς οἳ ]αθῑπίς 
οἱ Πουγεῖοῖς, Ἠ]ο οί τον Πιάαο- 
ΟΓΗΠΙ, 

59 35,5.) ΤπιΒ απίοπι σα ἨϊΒ 
απ Ῥεπάσραπί Ιαίτοπίριις Ό]αδ- 
Ῥμεπιαβα{ 6ΙΠΙ ἀ1σρης, 9] {1 65 
ΟµπΙδία5, 5α]ν απ {1ο ἔεπιοί 1ρ- 
Επ] 6 Πο5. "0 (50 109) Ίρεροῃ- 
ἀαπςδ απίοπι αἶίοτ. Ἱπετοραδαίς 
Ἰ]απη 4ἴοσΠς, Ἀσφιο ἴπ Πἴπιος 
ἆθιπῃ, αποά ἵπ οπάσιη ἁππηπῆ- 
Ποπο οἱ 3 Ὦς πο απίἰάσπι 
Ππδίο, παπα ἀἱσπα [που τεσορ]- 
1Η: Ἠ]ο ΥοΓο Ιλ] τπα]ῖ σοξεῖς, 
338 ἀῑεσῦαί πά Ἱοδαπι, Το- 
πΙΊηθ, ΠΠΟΙΠΘΠ{Ο Πηοὶ ΟΙΙΠΠ γ6Π6- 
η51Π τος ατη παπα, ὃ Τη ἀῑκῖε 
111 Τορα5, Απποη ἀῑσο ΠΡΙ, Ποςῖα 
πΘΟΙΠΏ οτἰς 1 ραγαςἶδο. 

87.ει συ ει Υαἱς. ὃ,[. Ἀγν.Οτί. τε]. | συ 

ει Α. 1. α.ει[. | οτι. Ὦ. ο. [αἀᾷ. ὁ 
Χριστος 69. Ατιη.ΜΡΡ. 

-- σωσον σεαυτον] οτι. Ὦ. | αἀά. περι- 

θεντες αυτῳ και ακανθινον στεφανον 
Ῥ. (ο.) (Θγν.Οτέ.) 

98. και] οπ1. Δ. 6. 

--- επιγραφη ΔΒΩΤ.. τε]. Ἠεπιρῃ. Τ1οἳ. 

ΓηῬνασπι. ἡ ΟΡαΡῦ. (νιᾶ. Μαγ. κν.58.) 

--- επιγεγραμµενη ΑΏΩ. ὐ. (νά. Μας. 

κν. 96.) 5οηρία οἱ Ῥορία Ἀγγ.Ονί, | 

Ἕγεγραμµενη 5. 0Δ. 1. τε]. (Τμαἴξ.) 

Ἁγιν.Οτί,Ρεί,δ.Ησ].. Αντι, δι. (νιᾶ. 

Μαΐζ. παν. 97.) 14. Ῥοξί αυτῳ ΟΥΧΝ. 

98. 69. | οτι. Β1,. Μεπιρμ. ΤΠεῦ. 

---επ᾽ αυτῳ] Τα4ἆ.γραμµασιν Ἑλληνικοις 

και Ῥωμαικοιο και Ἔβραικοις σ. ΑΟΦ 

ΤΠ. το]. (Τμα16,) ΑΥΓ. Ῥεί,δ.Ησ]. Αντ, 

δι. (νἷά, 1ο. κὶκ. 90.) | οπι. Β031.. 
α. γτ.Οονι. Μοπιρη. ΤΠΕΝ. (νά. Μαιέ. 

εί Ματ.) και Ῥωμ.] οπι. και ὮΠ. ὐ. 

7. | και ἙἜβραικοις] οπη. θ93(αᾶἆ. παρ, 

ΠΙΔΠ. 106.) ΟΠΠ. και ). 

--- ὁ βασιλευς των Τουδαιων οὗτος ΒΓΤ,, 

α.ει[). (οπι, ὁ Ὦ. ἡΤαἰ, οὐ. 1. αάά. εστιν Ὦ. 

ε[:) | ὁ βασ. των 1ουδ. Ο. ο. | ἆ οὗτος 

εστιν ὁ βασιλευς των Ἰουδαιων σ. Α 

ΩΝ. τα]. Υπο. ὂ,, ννν.Οτέ.Ἐ5ε, δε Πε]. 

Μεπιρῃ. Αππιι 1. Ον, 11. 95, | 

οὗτ. εστιν Ίήσους ὁ βασ. τ. Τουὸ, Χ. 1. 

95, ΤΠοΡ. 

99, κρεµασθεντων Ονίᾳ. πι. ΠΠ. 9993, 

οπι. Ὦ. | αἀά, ου ο ῥγτγ.Οσί.δς Ῥει. 

Ἀγχ.ΗΙαυ, Μεπιρ]. 

--- εβλασφημει] -μη Ὦ. Ρίο, 69. Ἡ. 

--- αυτον] οπι. Ὦ. Β[ο.(οἴνα, Λαἱ)) ΟΥίᾳ. 
11. Πϊ, | αυτῳ 09. Ἱ. 

--- λεγων ΑΟΦΠ. νο]. Ονίᾳ. πι. ΠΠ. | οπη, 

ΒΡΗ,, 1. (λεγων....ἡμας ΟΠΗ. Τ). ϱ.) 
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89. ουχι ΒΟ3Τ,, α.ὐβ. Ἀγτ.Οτί Μεπιρῃ, 

Τηεῦ. Αππι, 91. | Τει 5. ΑΟΩΒ. 

χα]. Ὑπ]ρ. οι. Ἁγιν.Ε5ί.δε Πε]. Οτίᾳ. 
Ιπί. ΠΠ. |αὰ Απ.] απ ἀαξίπορας {οπη- 

Ῥ]απα οἱ ἵπ (ήρας ἀἴερις τοπεζΙβοαθας 

πα εα]νΙπη {ο [πο ππο οἱ ἀοξοσπάα 

46 οπισο. {. (ν]ᾶ. Μαϊί, κανῃ, 40. Ματ. 
χγ. 29, 90.) 

--- ἡμας] Ῥτασπι, βα]να οἱ Ὀντγ.Ονί.ὃς Ῥεί. 

Βγτ,Ηίου. 

40. επετιµων αυτῳ εφη Β03Τ.Χ. Μοπιρῃ, 

| Ίεπετιμα αὐτῳ λεγων σ. ΔΟΡΩΝ. 

χο]. Ἱμαῦ. Ῥγτ.Ηο]. Αππι, (0011) Οτἰᾳ. 

ΠΠ. 9920. (επετιµησεν Ε3. Βγτ.Ο16. | αυ- 
τον 69.) | οἱ ἹπογερανΙί 6ΗΠΙ 6ΟΠΒΟΤΒ 

ε]ας Ί]]ο οί ἀῑχῖέ αἱ Όγτν.Ονύ.(δεἨΕἱ. οπι. 
Ί]]ο α]ίον.) [Τ]ου.] 

--- ουδε] ουδεν 69. | ου . | ὅτιου Ὦ. 
--- συ] σοι 69. 

--- ει Οτίᾳ. ἴπί. ΠΠ. | εσµεν Ο(οους.".) 
ΒΥγ.ΟΡΙ. Βγτ,Ηῖογ.(Λεμ.) Μεπιρα. Τ]6ῦ. 

(ΟΡ). | αάά.και ἥμεις εσµεν Ὦ. (82. 

Οτι, « εεσο.”) | Όοπαα, Ογἱᾳ. Ππι. 
41. και] οπι, 0" (σοιγ.".) Μοπιρῃ. Του, 
--- γαρ] οπι. 10. 

--- απολαμβανομεν] απελαβαµεν Οἳ 

(3 εον.”.) | απολαµβανωμµεν 95. 69. Ἡ. 
-- ατοπον] πονηρον Ὦ. 

49. και] αάά. στραφεις προς τον κυριον Ὀ. 

| Οοπίνα, Ονίᾳ. Ππί. Π1. 
--- ελεγεν] ειπεν Ὦ. ὐ. Ἁντιοτί, 

--1ησου] Τρτασπη.τῳ 5. ΑΟ ΤΡΗ. τε]. 

{.οπι. ΒΟ3Τ,. Μεπιρμ. Τε. (πέ Ἱορί 

Ῥοββῖΐ ελεγεν Ίήσου ἄαί. εοιι ελεγεν, Ίη- 

σου υος.). αι θγντ.Ονί.Ῥεῖ,δεΗσ]. 011. 
5ἱο εί Ἰμαίζ. υοο.Μεπαρ. Τ]οῦ, Ὦοπηίπα 

Ίσσα ΟΡ. Ππί. ἵν. 9173, 0953, | αυτῳ Ὦ. 

-- µου] Ταάά. κυριε 5. ΑΟ’Π. το]. ὁ. 

Ὀγτν,Ρεί.διΠο]. Αππηι «31, Ογἱᾳ. Ιπι. 

ἵν. 5643, Εως, ῖπ Ῥ5. 995, ΠΠ. 993, 1855, 

Γ.οπι. ΒΟΥΡΙΙΜΑ. α. Ἁγν.ΗΙοχ. Μεπιρῃ. 

ΤΠοΡ. Ονίᾳ.1ν. 4555, Ογἱᾳ. Ππί. Π]. 93920, 
Ι Ίησου Μο Ογίᾳ.1ν. 4351. | απίο µνη- 

σθητι ϱ. Ὑπ]ς. σ.ε{β.Ι. Ἀγν.οιι. ΠΠ, 

4771. 

49. ὑταν ελθῃο ΑΒΟΝ. τε]. Ο»ἱᾳ. ἵν. δἱ9. 
Ονφ. Ιπί. ΠΠ. ἵν. δ1Τ., 6598, 6643, Ειδ. 
ἵπ Ῥε, 995, ΗΠ]. εν. | οπι. Ώϱ. 

--- εν τῇ βασιλειᾳ σου ΛΟΩΠ. τε]. α.ῦ. 

Ονίᾳ. ἵν. δἱδ.. Ἔις. ἵπ 5. | εις την βα- 

σιλειαν σου 1, Υμ]ς. σ,/-ει]. Ον. 

1πί. Π. Ἱν.{εν. Πα. (πἰοναίταπα Βγτν. 

Οτι,Ῥεί,δΗε]. Αντ, Οζ) { εν τῃ 
ἧμερᾳ της ελευσεως σου Τ). 

49. και ειπεν....σοι λεγω] αποκριθεις δε 

ὁ Ίησους ειπεν αυτῳ τῳ επλησοντι 
(επιπλησοντι”3), θαρσει Ὦ. 

-- ὁ Ίησους ΑΟ(ΤΏ)ΦΒ. τοὶ, | οπι. ΒΗ.. 

εἳ. Μεπιρῃ. ΤΠ6ὺ. | αἀά. ογόά1ς ο. 

---- σοι ΑΠίολεγω Β0Τ,, Αππη. | Τροείς.. 

ΑΟΦΗ, τε]. Ἰμπυς. Ἀγτν Οτί,Ε5ι,δεΗε]. 

Μοπαρμ. Τμευ. «91. [νιά, Ὦ εωρτα.] 
ΠΠ], καερο. 

-- σήμερον] Ῥνασπ. ὅτι 1. ὅ.ο. ΒΥτγ.Γ5ἱ. 

δΠο]. Μεπιρῃ. Τπευ. δι. |. Οοπίτα, 

Ονίς. ἴπι, 1. Ιαᾶᾶ. ὅτι ντου. | 

Οοπίνα, ΟΡίᾳ. Ἡ, 5815. 1ν. 45905. 
-- μετ εμου] Ροδί εσῃ Ο3. Μοπιρῃ. Του. 

ἆδι, |. Οοπίσα, Οὔ. Ογίᾳ. Ἡ. ὅδιε. ἵν. 
40ου... ΟΡίᾳ. Ππί. ΠΠ]. ἵν. 173, | (86α. ἵπ 

Ἰοτίο Ἠάοπ Ἀγτ.ονίι) | παραδ.] αἀᾶ. 

του θεου ΟΥίᾳ. Π. 5815, Ἱν. 4550-5- θὲς. 
44. και ην Ῥ.ΜΙαἰ.ΟΤ1,. α.δ.οι[]. Μοπαρῃ. 

Ορίᾳ. Ππί. 11. 999). |. Την δε ς. ΑΟ 
Ἡ. το], πας. (ο). Ἀγιν,βεί,δΗς]. 

98, βοπρία 5αρεχ οι 6Ο, | 40. εατα 6. 



ΧΧΠΙ.49. 
Τα]σ. α. 0.ο. τκξ 
8γττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Παπαρ], ΤΠ68. σκότος ἐ γένετο 
Αγ, Αα, ε 

τκη ἐνάτης.. 

»]Μαϊ(.ο7:45-56.8 
Μαν. 15193-1. 

τος τρὸ / 

ος τκὸ νησας 
α 

3Σ ΡΕ. 31 (49):16. 

46. καὶ τοῦτο τλ ἓ τοῦτο δὲ 

β , / 
τοντάρχης 47. ἐδόξασεν 

Ν 

τὸ ὃ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ μέσον" 
ε 

φωνῇῃ µεγάλη ὁ 
πο ο Α 4 ( ή 

εις χειρως σου Ἱποραωτιεμοαι 
᾿ Ν . 

εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 
λ / 4 σα’ / 

το γενοµενον : ἐδόξαζεν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

148 νε Καὶ ἦν" "Γήδη]” ὡσεὶ ὥρα ἕκτην καὶ 
ἐφ ὅλην τὴν γῆν 

καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη ὦ5) 
) φω- αδί πποάἵαπῃ. 

τλα γων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 
ε 

πάντες οἱ το. ο ὄχλοι ἐπὶ 
/ 

Εθεωρήσαντες' τὰ ασ ρίαν ταύτην» 

Σ]μο. 10:56. τες ᾿ τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49 κ 

46 
κα 

ΔΝ - / 

το πνευμα (0. Ίπος ἀῑσοης οχαρίτανΙτ. 
τν κ. .ς 

1 Ιδὼν δὲ ὁ 
τὸν θεὸν λες ἀἰσθῃδ, Ψογα Ἰ]ο Ἰοπιο Ἱπδίας 

3 51,3.) Ένας απίοπα ἔογο Ίογα, 
Βοχία οἱ {οποῦταο [ασίαθ βαπέ Ἱπ 

έως ὥρας απίγογδα {οτγα πδηιο Ἱπ ποπαπα 
πογατη, 15 οἱ οὐβοιγαίας οδί 5ο1, 

οἱ γο]απα {οπρ]] βοἴβδαπα 
16 (959, 1.) ΤΟ ο]α- 

ΠΙΛΠ5 γοσο Ἱπησπα Ίοβας αἲξ, / ς 
Τησοῦς εἶπεν, Πατερ, Ῥαΐου, π. ΠΙΑΠΙΡΦ {185 6ΟΠΠ- 

ΠΙοΠ(Ο βΡΙΓΙΙΤΑ Ἱποιτα.  Ὦέε 
“τ (090, 

έκα- 3 γ{άεηΒ απίοπι οεπίηγῖο απο. 
Γπούατη [αογαῖ, σ]οτ]βοανγ]ὲ ἄοιαπα 

65. (81) 10.) Ἐῃ οπιπῖς ἔατρα, 
και οοπα οπἲ βἴπια]. πἀσταπί αᾱ 

βροοίαο]απη. Ἱδίιά εἰ γιάσραπε 
ην θεω- Ύπαο Πομπηί, ρογοπείοπίος Ῥος- 
ύπτον-- ἴοτα δια γονοτίσραπ ία, 3 οίη- 

Ῥαπῦ πΠ{ΟΙΠ ΟΠΙΠΟΒ πο οἶἵας α 
εἰστήκεισαν δὲ Ίοπσο, οἳ πππ]ογος ᾳπαο 5οοιίαθ 

, ε Ν 3 σι) /{ Ν - 
πλημακρόθε» παντες οι γνωστοὶ ἃ αὐτῷ µακροῦεν, και γυναικες 

Άππι. [γτ.Οτι.] [ην Ῥ. Βἱγ. Βοιι. ΤΡ. 

Ονίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 565. 
44, ηδη απίο ὡὧσε ΒΟ31.. ὮἈντ. Πς]. 

(Μεπιρη.) ΟΥίᾳ. Ιπ. 11. 665. | Ἀοπι. 5. 

ΑΟ ΡΩΒ. τα]. Τα. Ἀντγ,Οτί,δς ευ. 

Τ]οῦ. Απ. Ονίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 9981. | οἱ 

οτι ππογῖᾶ]ος οδοί {εππροτο 5οχίαο Ίιο- 

χο 401. 

--- ὡσει] ὡς ἡ 69. 

-- και σκοτος....ἑ. ὡρ. ενατης] οσα. Β51. 

Ἠϊου, (ἴπ πας. Ἠαδοαί; Τὲ Ίππα απαὶςῖε 

Ίππαθ. ΠΠ οἱ 5ίθ]]αο ἀσοϊάσγιαπί, οὐ 

Ῥθίγαο ἀδταρίας εἰ 5ορι]ογα αρετία 

καπ, αἳ οοτρογα ΠΙΠΙΓΟΓΙΙΠΙ 5ΗΠΟΓΟΓΙΙΠΙ 

εα’γοκογπέ, οἱ αρρατπεγαπί παπ]615.) 

--- ενατης ΔΡΟΡΦΗΧΔ.Ι. 55. ΒαΗΠΚ. 

ΜΡΏΥ. | Τεννατης 5. 1. 69. ΓΛ. 

45. και εσκοτισθη ὁ ἡλιος ΑΟ (Ρ)ΩΠ. 1. 

το]. (Ίμαίς.) Άγιον. Ον. δε Ῥςι. (ὃς Η ο]. σε.) 

(Αντι) δι. Ογίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 99988. (5. 5ο- 
οππάαπη Ῥίογασιιθ εχεπιρ]ατία”). Ίζαγο. 

αρ. ΕΡΙΡΗ. 1.1. ἔοπη. ΠΠ. 42. Βο]ο]. Ιχχ]. 

, ϱ. 942)..  Ἑε [οείίαη απδας οδί αἱ]- 

ααῖς απιαδί ππαπ]{οςίας αλαι]ά ἀῑσετο 

γο]εῃς Ῥτο, Ἐέ οὐφοιγαίι εδέ 5ο], Ρο- 

ηογο Ι)ε[είεπίο δοίε: οχϊδίίπιαπς αποᾶ 
που τον Ῥοέαϊςδοπί εν ἴοπεῦγας, Π]Βὶ 

φοἱο ἀεβοΙοπίε”. Ονίᾳ. ἴπι. Η. 9958, 
(και εσκ.] εσκ. δε Ὦ. | και εσκορτ. Δ. | 
οἵπ. και α.ὐ.οιο. ΑΙ.) | του ἡλιου 

εκλειποντος Β03 μέ υἱᾶ, (1/). Ἀγν. Πς]. 

11σ, (ΜοππιρἩμ. Τμο0. αέ για.) (Οτίς. 1. 

4143) ΟΥνἰᾳ. Ππί. ΠΠ, 6ε. (9253. «1π απ]- 

Ῥπξεάαπι οκεπιρ]ατί ρα”) ὁ ἐκλιπὼν 

ἥλιος Ογίᾳ. 1. 4155. (εκλιποντος Ἱ.. 

Ονίᾳ. 1. 4143.) [ οπι. Ο(  μευίά.) 88. 
--- και εσχισθη ΔΟΓΡ)ΩΒ8. τε]. Τιαίς. 

Βγνγ.Ογί. Ῥεῖ. ὃς Ἠε]. Αππι. ΓΜεπιρῃ. 

Τ]ιαὺ.] | εσχισθη ὃε Β0.. 1. 58. | 

και το καταπετασµα του ναου εσχισθη 
(ΟΠΠ. µεσον) Ροδίῦ εξεπνευσεν νε. 46. 

46. φωνῃ µεγαλῃ Πο ΔΒΡΗ. τε]. Ἀγτ.Ης]. 

τε]. | Ῥο5ί ὁ Τήησους Ο6Ώ. Ῥγιγ.ΟΙ,δΕΡΕῦ. 

ἌΤαπιρῃ, (ΤΠευ.) «δι, | (µεγαλῃ φω- 
νῃ Ὁ.) 

--- χειρα Α ΤΠ. 

-- παρατιθεαι ΑΒΟΡΩΣ. 55. ΚΜΌΟΌ. 
«9. Τγ. 105. Οτίᾳ. Π. Τ26ε. Εις. 

Ὦ. Β. 1084, 1605. (παρατιθηµαι Β. αἱ. 

ο4.5. παρατιθηµι ὮἨ. 1. παρατιθειµι 

25Η.) Τμ. ἈγιτιΟτί.Ρει,δ.Ης]. τε]. | 

Ὑπαραθησομαι 5. ΤΔ. τε]. (νῖᾶ. ΤΝ Ν.) 

--- τουτο δε 0". ο. Μεπιρη.βεἩγγ. | 
και τουτο ὮἘ. 69. Ι.Μ. ὐ.ε Μεπιρῃ. 

ΜΒΑ. Αθ, | τουτο 1. Θγτ.Ῥοί. Τµ68. 

| ἕκαι ταυτα 5. ΑΟΩΒ. τε]. Υα]ς. 

0. Ἁγν.Ηε]. Μεπιρ]μ.ἩΓ. Αππι. | οπη. 

Ἠπεο οἱ ειπ. εἴεπν, Χ. οΟΠ1. ταυτα εἰ- 
. 

πων α. Ἁγτ.Ονί. 

--- εξεπν...σεσθαι ϱ πι. 

47. 1δων δε ὁ εκατ. το γεν. ] και ὁ ἑκατον- 

ταρχος φΦωνησας Ὦ. | εκατονταρχης 

Ῥ. 1. | Ἱ-χος 5. ΑΟΡΡΩΒ. τε]. | 
ααά. οἱ απὶ οπτη ϱο οταπί ο.[). 

--- το γενομενον] τα Ύενομενα Ἡ. ΟΡ. 

1πί. ΠΠ. 9985. 9995, | το γεγονος 03. | 
οπῃ. Ὦ. 

-- εδοξαζεν ΒΠΤΙ,. ο-(ο.)(ῇ:) Ῥντ.Ηε]. 

Μεπιρ]μ.Ἠ δεν. | Γεδοξασεν 5. Α 

ΟΡΩ. τε]. πρ. αι. Θσττ.Ονί.δΡΕῖ. 

Μοπιρμ.ΜΡ. Τμου. Οτίᾳ. ἴπι, 1. δἱ8, 

[ό.] 
-- οντως] οὗτος Χ. 

-- ὁ ανθρωπος οὗτος] Ρο5ί δικαιος ην Ὁ. 

ΠΕΡ. «41. ΟΥνίᾳ. ἴπι. 11. 9995, | Οοη- 
ἔτα, ΟγίΦ. Ιπί. ΠΠ. 9983. 

48. παντες] πάἀ. δε 58. 

48. συμπαραγενομενοι] παραγενοµενοι 1. 

--- οχλοι] οπι. Βγτ.οτί, | αάά. και θεω- 
ρουντες 69. Ανγπι. 

-- επι την θεωριαν ταυτην] οπι. 2ΥΓ.Οτὲ. 

(θεωριαν Ἠαδεί Θγτ.Ης].πις.) | επι θεω- 

ρειᾳ (απΠί6 οχλοι) Ὦ. (οι) | (οπι. επι 69. 
ΑπΠΙ, αά. και ΑΠίο τα γεν. ΑΙΠΙ.) 

--- θεωρ. τα γενομενα] οπι. Α. 

--- θεωρησαντες Β08 ἄ.ΒΙΝ. 98. ο, 

Ἁγιν,Οτύ,Ἐεί.δεΠο|. | Ίθεωρουντες 5. 
0. 69. το]. (Τναυί.) [οσα Ατπη. 

--- γενοµενα ο. | γινοµενα 69. ἄπαο Πε- 

Ῥαπί Υπαὶσ. α.ὐ,. αποὰ Περαί ο. 

-- τα στηθη] Τβνασπι, ἑαυτων 5. 0Ο (8) 

Φ1. τε]. (911.) νγ. (τα ἑαυτ. στηθη ἘῬ.) 

ΓῬϊπεπ], αυτων Χ. 69. ὉΓ. | οπι. ΔΒΟ3 
ΡΤ,, 1. Γον. ΑΙπΠ. (ρεοίοτα 5πα Τα. 

Ῥγτν.Ον.Ρεί,δεΗΠε]. | απάά. και τα µετω- 
πα Ὦ. (ο. Ἰοε0 τα στηθη.) 

--- ὑπεστρεφον] οτι. γτ.Οτί, | ὑπεστρε- 

φαν Ὦ. Ἰαπά ππ.] αάά. ἀῑσοπίος, πο 
γοῦῖδ; απιας {αοία 5απὲ Ἠοᾶῖο Ῥτορίες 

Ῥοεσαία ποδίτα: αρρτορίπαπανίς οπῖτα 

ἀοφο]αιῖο Ἠίογαδα]επα σἱ. αάά. εἰ ᾱῖ- 

οσπίθς, Ύαο ποῦῖδ; απο [ποία επί: 

γας ποὺῖς Ῥγορίοτ Ῥεσσαία ποδίτα ὮγΥ. 

ον 

49. δε] οπι. Λ. Τπευ. 

----"γνωστοι αυτῳ ΑΒΡΙ.. 58. | Ίγνωσ. 
αυτου 5. Ο9Π. τα]. Τμαΐ. Ἀγντ.Ησ]. 

Μεπιρῃ. | γνωστ.Ιησου 3γτν.Ο{.δε εί. 
|αάά. απο ΒΗ1.. 1. 58. Τμαΐί. Μεπιρη. 

ἼοῦῬ. (πῖά. Μαι καν. 55, Ματ. κγ. 

40.) | Οοπα, ΑΟΡΗ. το]. 
--- γυναικες] Ῥτασπι. αἱ Ὦ. Τπεῦ. (Οοπ- 

παν Μοπαρῃ.) 

44, ἵτ αηῖνοεγβαπα ἔετταπα δα 1π Ἠοτατα πο- 
παπι Οἵ. | 4Τ. ἸαβῦαΒ οταῦ 6ἷ. 



ΑΒΟΛΡ(Β(ΕΒ. ος 4 
1ΧΔ. ή 

1. 88. 69, ορῶσαι ταῦτα. 
ΕΙΕΙΑΗΚΜΑῦΥΡ 

Δ, ΠΒ’ τλβ 
Σ]ηΤαίο7:57-6ο.α 
Μαν. 15142-46. 
1ο. 10:08-45. ἦν Ἱ 

51. συγκατατιθέ- 
μενος 4 

δτ ὃς Ἰ προσεδέχετο | 
ν ῳ) / . α Ν -ν ο - 

προσελθων τῷ Πιλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
[ὰ ε υ 

Ν ΔΝ πο .5 / δλὰΑ. / ΔΝ 3/, 

καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ ος καὶ έθηκεν 
α 

ο Σαὐτὸν ἐν μνήµατι τον οὗ οὐκ ἦν | οὐδεὶς οὕπω” 
ὑπαρασκευῆς, καὶ σάβ- 

Έλος ο8 
τλγ 

κείµενος. 
Σ]Μαἱ{.ο7:61. 
Ματ. 15:47. 

50. δύο γυγαῖκες 
-- ἐκτ. Γαλ. Γαὐ- 

τῷ] 

- “ 

συνακολουθοῦσαι 

καὶ ἡμέρα ἦν 
/ 

βατον ἐπέφωσκεν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

149 στ Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευ- 
νά ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀγαθὸν καὶ δίκαιος, 

συγκατατεθειµένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει 
αὐτῶν,) ἀπὸ ὃ᾽ . πόλεως τῶν Ἰουδαίων, 

” οὗτος τὴν βασιλείαν τοῦ. θεοῦ, 

ου π 

- Ν .ν 

αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, 

᾿ (ὗτος οὐκ 

κατακολουθήσασαι δὲ ᾗ 
- ο, 5 

γυναῖκες, αἴτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι [ αὐτῷ | ἐκ τῆς 

ΧΧΤΙΠ. σ0. 

εγαπέ εαππι α ἄαΠ]ασα, Ίαος νῖ- 
ἀθπίςβ, 

50 (055, 1.) Ἐν! οοςο γῖχ ποπηίπο 
ΊοξορἩ, απῖ ονας ἀοοπνῖο, υἱς 
Ῥοπι5 οξ Ιαδίας, 5ἱ Ἠϊο ποἨ ο0Π- 
κοηδοΓαί οοποῖ]]ο οἱ ποιῖβας 6ο- 
τΗτῃ, αὐ ΑιπιαϊΏία οἰν]ίαίο Τι- 
-4σᾳ6, απὶ οχροοίαθαί εί 1ρεθ 
τοςΠΗΠΑ ἀαὶ: 53 Πῖο αοσοκεῖς αά 
ῬΠαίατη οἱ Ρος σοτρις Ίσδα, 
55 (55,1. ος ἀοροβίταπα Ἰπνο]νίε 
εἴπάσπα, δἱ Ῥοδυξ θπα ἵπ ΠΊο- 
πΗπΙΘΠίΟ οχεῖδο, 1π 4πο ποή- 
ἅππα (πἵδᾳπαπι Ῥορίέις {αογαξ. 
5 951, 10.) Ἡς ἀῑ6ς ογαί Ῥαγαδζε- 
νο, οἱ εαῦραίαπα Ἱπ]ποσκσσθαξ, 
55 ησοσμίαο απίοπι π]]Ίογθς, 

αι. απας οπι 1Ρ50Ο γοπεγαπῖ ἄοθ 

49. συνακολουθουσαι Ὦ. Ρ{[η. Μα 01). 

88. (ακολουθουσαι Β.Βεμ.) | συνακο- 

λουθησαι Δ. | Ἰσυνακολουθησασαι Ξ. 

ΔΑΡΡ. τε]. 

50. αὖ Ππῖε] Ἐέ Ἀοπιο απἰάσπι Ἀντ.οτί, 

Ἠοπιο απίοπη απἰάαπι Ἀντ.Ῥεί. ἨἘϊ γο- 

πῖέ νἵν δι. (οπιιπί ιδου.) 

--- ονοματι] ᾧ ονομα Ἱ. 
-- ανηρ (Ροδί ὑπαρχων)] οπι. 5. α..ο. 

(αρ. Βἰαπ.) | Ῥτασπη. και ὁ Ο. | Ῥτασπη. 

και ΤΝ. 98. 

- και δικαιος] οπῃ. και Ῥ. Τ]οῦ. 

και αγ. Βγν.Οτί.) 

51. οὗτου....πραξει αυτων] Ί]]ο νὶν οπ]α5 

ΠΟΠ αξδοπςῖέ απίπιας οππῃ αοσαδα{ογίρ5 

αα Ππ, υε). Ἀγτ.Ονέ. 

--- συγκατατεθειµενος ΑΒΡ. τε]. 

κατατιθεµενος ΟΡ1,ΝΔ. 1. 69. 

-- αυτων] των α. 

--- απο Αριμ. πολ. τ. Τουδ.] Ῥοδί ὑπαρ- 
χων ΒΥΤ.ΓΕ0. 

-- Αριµαθαιας] -θιας Ὁ. 

--- ὁς] οὓς κἰσθθ. | αάά. και 5. ΑΡΓ. 

χο]. Ἀγτ.Ης]. (γιά. Ματ. αν. 45.) | οιη. Ὦ 

ΟΡΙ..1. 39. 69. Ὑμπ]ς. α.ᾖ.οι[.[-. (Ἀγτγ. 

ΟνδεῬεῖ, οι” απίαπι,) Νἴοπιρ], Τ{οῦ. 

(αά Άπ. νοτ. οπι. ο., δὐ “' ἆᾳ οἷν. Ατίπια- 

{μια οἵο. Παβοέ ἵπ του. 50.) . 

-- προσεδεχετο] Τα4ἀ. και αυτος 5. Λ. 

1. 98. τε], Ὑαὶς. ΓΗ. Ἀγν.ΗΠε]. 3941. 

(πιά. Ταν. χν. 45. Μαΐ. παν]. ο.) | 

Ῥ)Πε. αυτος ἘΝΧΚΜΌ. Αν. { ποπ 

Παλμεπί ΒΟΡΤ.. 69. Τ. α.δ.ειἰ, Ὀγαν.Οτε, 
ὅςῬευ, Μοπαρ]ι, 

65. ουτος] οπι. Ὦ. «δίΠ. και 3 5αρτα 

Ἰπ. δι, | οὕτως ΠΒ. | αυτος 69. 

- τρ Πιλατῳ] οι. Ἀγτιοτί, 

/αάά. Ῥμαίας αι- 

(δις. 

|. συγ- 

-- Ίησου] κυριου . 

9608 

ατα οπτη απιἹεεοί απῖα οχερῖταν]ξ, εἷα- 

πῃοανϊε Ἰοπηίπαπα οἱ ἀοπαγίξ ΟΟΣΡΙΙ5 

1 οξορῃ. ο. ἤ 

58, καθελων] Ταᾶά. αυτο σ. ΑΡ. τε]. ὖ. 

Ἁγτγ,Οτί,Ρεέ,δε Πε]. Μοπιρῃ. Τμοῦ. 

Άνπῃ, (αυτον Ὁ.) εοτρα5 ο. «11. | 

οπι, ΒΟΡΤ,. 58. 69. (Τμα1.). Γι. Ἐ. ] 

--- αυτο Ῥοβί ενετυλιξεν] το σωµα του 

Ἴησου εν Ὦ. | οπ. Χ. 1. ΗΠ. (Τμαἱ5,) 

Άππῃ, 6ΠΠΙ. ᾱ, 

--- σιηδονι] σινδονα Ἡ. | τῃ σινδονι Ἡ. 

[αᾶά. καθαρα 69. 

-- αυτον Ῥ.Βίίη.Βε].ΟὮὈ. πα]. α.ὐ, 

| ζαυτο 5. ΑΒ.Μαί.ΡΙ,. 55 εἰς, τε]. ο. 
| οι]. 1. 69. ο. Αιπι. ΓΗ. Ε.] 

-- μνηματι λαξευτῳ] µνημµειῳ λελατοµη- 

µενῳ ὮὈ. (νἷᾶ. ΝΙαν. αυ. 46.) 

-- οὗ] ὑπου Ὁ. 

σ- ουδεις ουπω ΑΡΙ, 1. Ἀγτγβει.δ.Πςε]. 

Γουπω ουδεις Ὦ. Ονίᾳ. Ἱ. 4595, | ου- 

δεις ουδεπω ΟΡ. 35. 69. ΚΜΠ. | 1 ουδε- 

πω ουδεις σ. Χ. τε]. (Τια:5.) Ἁντ.ονε, 

Αντπῃ, ΟΡίσ. Ππί. ΠΠ. 9908, (νἷᾷ. 1 οι. κὶς. 

41.) | ουδεποτεουδεις Δ. | πεπιο ἵαη- 

ἔππη ο. 11. Γη. Ἐ.] 

--- Κειµενος] 5ορι]ίις Ἀγτ.ονί. 

-- ὰ Ππ.] αὐά. και προσεκυλισεν λιθον 

µεγαν επι την θυραν του µνηµειου Ἱ]. 
Μοπηρῃ. ἀδίι. α. 5. (νἷᾶ. Μαέ, καν, 

60. Μαν, αν. 46.) | αἀᾶ. και θεντος αυ- 

του επεθηκεν τῳ µνηµειῳ λειθον ὁν 

µογις εικοσι εκυλιον Τ). (ο) (Τ]εῦ.) 

54. βἷο ἵπ Ὦ ην δε ἡ ἧμερα προ σαββα- 

του. (οπι. ο6{.) 

-- μερα] Ῥτπεπι. ἡ ΑΤ. 69. Τε. Αντ, 

--- παρασκευης Β0, (Τα.) γἷᾶ. Μαν. 

Χγ. 45. | Ἱπαρασκευη σ. ΑΟ2Ρ. τε]. 

{αἱ Ίζις.αρ. 0οπι0ςβς, Μα.265. | [ονῖα 
δοχία Ἀγτγ.ονί, Αππιι 

δ4,και ΡΟ01.. 1. 98. 69. Λ. (Τα σ) Θσττ. 

Οὐέ.Ῥει.δς ο]. Μεππρη. Αππις Ἔις. 

αρ.Οοπαῦ. (αι. {β1.) [οπ, ΑΟ ΡΝ 

ΔΕαάΗΚΜΡΟΌΥΤ. ο. Τα. 
-- σαββατω 1. 

--- επεφωσκεν Ειδ.αρ.Οοπηδεῇ», ΜΤα1. 905. 

Γαπεφωσκεν ΙΚΜ. 
ὅδ. Αἴαιπο Ί]]αο τη]ετος αππο γοποεγαπ 

ου1η 11ο α. ἄα]ασα γοπογαπέ αἲ 5ερι]- 

εγαπα ἴπ Ἰπνοδσαοπίρας αγαπη; οί 

γἰζσταπέ οοὐριῖδ, σπα ἱππροσαϊςδοηέ Ἱ]- 

Ἰὰ 1δὶ, ΘΥτ.ΟΗ, 

--- κατακολουθησασαι Ἐις. ἵπ Τε, 4055, 

αρ. Οοπιῦ. Μαϊ. 2650. | κατηκολουθησαν 

Ῥ. ο[]. Ὀγτν.Εδεδ ΗΕ. 
--- αἱ γυναικες ΒΕΙΙΝ. 1. 58. 69. Υμ]ς. 

οι. 8γιτ.Ε5{.δεΗε]. Μεπιρῃ, Το. | 

άκαι γυναικες 5. Ἀδ. | αυτῳ γυναικες 

Ανγιῃ, α]ας πηΠοχος «011, | δυο γυ- 

ναικες Ὦ. (ποπ 95.) α.ῤ.ο.[]. γυναῖκας 

δύο τὰς ἀκολουθήσασας αὐτῷ αἵτινες 

σαν ἀπὺ τῆς Γαλιλαίας συνακολου- 

θήσασαι ιδ. αἲ Ματ. ἵν. 266. | γυναι- 

κεο ἰππίαπ ΑΟΔΡΕαάΗΚΜΌΥΤΛ. 

Ἔις. ἵπ Τ5. οἳ αρ. Οοπιῦ, 

--- αἴτινες] τινες Ειδ. ἵῃπ Ες. 

-- αυτῳ Πίο ΑΟ 17. τε]. νν. Ἐν. αρ. 

Οοπιῦ, οἱ 4 Μαγ. Θα]. 289. 999. | Ῥοδε 

Ῥαλιλαιας Ἠ1.. Ειδη 108. | οπι. ΟΥ αέ 
γιά. Ὀ. ο. 3ιμ. 

--- εκ Τις. ἴῃ Ὦς. εἱαρ. Οοπηῦ. οἱ αἲ ΜΤα5, 

Βαρ)]. 289. | απο Ὦ. ο: Εις. πα Μαγ. 

ἵν. οἳ αἆ Ματ. Θαρρ]. 999. 

--- εθεασαντο] Ῥχβεπῃ, και Ὦ. ο. Ἀντ.Ῥβί, 

| εθεωρουν 69. 
-- μ»ημειον] µνηµα Ὁ. 

49. οπα εχαπ 6. | δ1. οοπβῖ]ο 6Ἱ. | ὅδ. ομτη. 
εο 6. 



ΧΧΙΝΥ.δ. 
να]ρ. α. 0.6, 
8ὺττ, 6. Ῥ. Ἡ. 

Μοπιρὶ. ΤΗΘΡ.Τλε σώμα αὐτοῦ" 
Απ, 4. η 

3 Ἐκοι, 90:10. 
/ 

ο. καὶ βυρα". 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ ΔΝ - / Ν 

Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ 
ἤ Ν ᾳ / 

ώ ὑποστρέψασαι δε ἠτοίμασαν ἀρώ- 
καὶ τὸ μὲν σάββατον ἠσύχασαν 

κατὰ τὴν ἐντολήν. 
ΧΧΙΥ. τλς 

 ΓαΓ{. ο8 1, 5οι.β 
Μας. 16: 15ος. 
1ο.  5ο:1,564. 

θέως”ϊ 

πΤΡ 
1. ἐπὶτὸ μν.ἦλθαν 

8. Γτοῦ κυρίου] 

τλξ 

ῥ φόβων δὲ 

πρόσωπα” 

150 Τὸ Τῃ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου ἔ βα- 
ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα Φέρουσαι ἃ ἠτοίμασαν 

ἀρώματα, |. " Βδρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον 
ἀπὸ τοῦ μνημείου, 
σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 
ρεῖσθαι' αὐτὰς περὶ μα καὶ ἰδοὺ ἡ ἄνδρες δύο” 
ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν | ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 

γενοµένων αὐτῶν καὶ 
εἰ, τὴν γῆν, ἳ εἶπαν" 

54 εἰσελθοῦσαι δὲ’ 
ε] Ὡ ΔΝ 

ουχ εὗρον το 
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ | ἆπο- 

κλινουσών 
Ν . / / 

προς αὗτας, Τί 

αμ]ασα, νἰάσγαπέ ΠΙΟΠΙΠΙΘΠ- 
ταπα οἳ φποιηαάπποᾶ πα ροβίύιπα 
εγαί οοὔριΙ5 οἶις, 5 655,5.) ϱἱ 
γογογ{οπίος ρατανοταπ{ ατοπιαία 
εί ππσοηία: οἱ θα υυαίο φάση 
οἰ]πογαηέ 5οσππά πα τπαπάα- 
{απα. αν 

!. 656,1.) πα απίθπι εαῦυαεῖ 
γα]άο ἀ[πιοπ]ο νεποταπί αἆ 
ΠΙΟΠΗΠΙΟΠΙΗΠΙ Ῥοτίαπί6ς ηπαθ 
Ρατανοιαπί ατοπ]αία. 3 Τι Ἱπ- 
γοπογιπί Ἱαρίάσπι τονο]ίιπα 
α. ΤΙΟΠΗΠΙΟΠΙΟ, ὃ ον 1ΙΠΡΥθβδαοθ 
ηΟΠ Ιπνοπογαπί οογραβ ἀοπαῖπΙ 
Ίσα. 3 Ἐν [ποίαπι δε ἆππι 
πιοηίθο οοηβίογηκαίαθ ο55οπί ἆο 

16ίο, οσσο ἄμπο γυΙπί είοταπέ 
ὅ ἐμ- 56ος Ί]]αβ Ἱη, γορίο Γα]σοπίϊ: 
ς εν 5651, 3.) ομπα (ππετεπί απἴοπα οὔ 
τα ἀεο[πατοπί γα]ίαπ 1Π ἔουγαπῃ, 

ἀἰκογαπί αἲ ας, Οπἷά απαοτ]- 

5. και ὡς ετεθη το σωμα] οτι. Τ. 
66. ὑποστρ. δε α. ΘΥτ.Ηο]. Μεπιρμ. ΓΗ. 

ΤΠ6ρ.] | οπι. δε Ο. ίΠ. | και ὑποστρ. 

Οἱ. νι]ς. ὐ.οε,{ῇ. Ἁγοτ.Ογί,δερεῖ, 
--- ἧτοιμασεν Ὁ". 

--- αρωµατα] ΡΙπεΙη,τα Ἱ,. Ἐν α Μαν. 
ΒαρρΙ, 289. 

-- και µυρα] οτη. 1. (μαῦοι Ῥγν.Ησ] πιο. 

(ταςσε.) 

--- μεν] οτι. Ῥ ΑΚ πιέ 

--- σαββατον] σαβαττον Τ. 

--- κατα την εντολην Ιίοη. Αἶει. αἆ Ῥα- 

8114. Πουί]α, 11. 997. | οσα. ὮὉ. 

1. τῃ δε µιᾳ Ὠϊοι. Αἶεν. αἲ Ῥακηιᾶ. 
Ἠομ/ῇ. 11, 997. Έτ. Ὁ. ΠΕ. 4954, ἵῃπ Ῥε, 

799. απ Μαν. Βαρρ. 995, | µιᾳ δε Ὦ 
/αἀᾶ. “ 4ο” α. 

-- σαββατων] σαβαττων Τ. 

-- ὀρθρου Ὠίοπ. 4ἶεη. Ἔις. απ Ματ. ἵν. 
966. | ορθου ΑΟ. 

-- βαθεως ΑΡ. ΜαϊιΟΡΤ/ΧΔ. 88. 6ΗΜ 
ΤΛ. Εις. Ὦ.Β. | Ίβαθεοο «. Ῥ. Ι5 

69. νε]. Πίο. 4Ιεχ. (995.297.) Ες. ἵπ 

Ὢ5. αἆ Μαν. 9606. εἰ αρ. 0οπιβθβς. Μαἱ, 

2605. πᾶ Μαν. Βαρρ].289.990.298.ΓΠ.Ε.] 

-- Ὄλθον (ηλθαν Ῥ3 Μα1.)] Ῥοβί επι το 

µνηµα ΕΤ, Πίοι. 4ἶει. (927.) Εις, ἵτ 

Ἠ5, αἱ Μαν. Φα). 998. | απίο ΑΟ. το]. 

γπ]ς. {; Ἁγιν.Οτε,Ῥεί,δς Πε]. Μοπιρῃ. 

Τ]ευ. Τεν. α”ν. Ματς. ἵν. 41. | Ροξίσαββ. 

α.ὗιοι. Ἐς. Ὦ.Β. | Πρχοντο Ὦ. (απέα 

επιτ. μν.) | αά. γυναικες 4Η. Εις. 
Ίπ 5. | Όοπίπα, ῆίοπ. Αἴοι. (δήλονοτι αἱ 
γυναικες ἄθ διο πε νιᾶ. Ες, Τ.1,) 

--- µνηµα ΑΒΟΕ. τα]. Πδίοπ. 4ῑεα. Εις. 
1η Ῥς. οἑαά Μαγ. ἵν. αἲ Μαν. Βπρρ].289, 

{µνηµειον Ο3ΧΔΕ. Εις. Ὦ.Β. αἵ αρ. 
Οοπιῦ, (νῖᾷ. Ματ. κγῖ. 5. ἆοᾖ. κκ. 1.) 

1. αρωµατα νι]σ. /0ἱ. Θγοτ.Ε5{.δς ες]. 

Ιλίοπ. 4ῑεα. ἔις. Ὦ.Β. αἆ Ματ. ἵν. εἰ 

αρ. Οοπιῦ. εξ αἆ Μαν. Βαρρ].289, | οπη. 

Ῥ. α..ο.ει[].ἰ. Ἀντ.ονο. Τε. [ας 

και τινες συν αυταις ς. ΔΟΕ. τε]. {; 

(Ἀγντ,Οτέ. Ἐεί, δε Ηο].) ΤΠεῦ. (Αππι) 

Ἔια. Ὦ.Β. (νι. νου, 10.) οἱ ογαπί ΟΙΊΤη 

αἷς π]π]ῖοτες αἰίπο Θγτγ.ΟΥΙ,δεῬεί. Αυπῃ. 

[οπι. ΒΟ31.. 95. Ὑμ]σ. α.δ.ο.ει[]οἳ.1. 

Μοπιρμ. 31ῃ. Πἱοπ. ῑεν. Ἐς. ἵῃ ῬΕ. 

(ὁ λουκᾶς..λέγει..γυναῖκας δύο «Ἔς. 

απ Ματ. ἵν. 266.) 

.. αὖ ΠΠΙί] αἀά. ελογιζοντο εν ἑαυταις τις 

αρα αποκυλισει τον λιθον Ὦ. ο. ΤΜεὺ. 

(νά. Μαν. χν!. 5.) [ Όοπαα, Πίον. 41εα. 

1515. Ὦ.Β. ἵῃ Ἐς. 

---εὗρον δε Ιδίοπ. ει. πά Ώαξϊᾶ. Ἐουέ], 

Πἱ, 997. Εως. Ὦ.Β. 4994. Ἱπ Ἐς. 795, | 
ελθουσαι δε εὗρον Ὦ. (οι) Του. 

--απο ΑΡΟὮ. τε]. Πίο. 4ἶευ. Έλις. η 

Ἐε. | εκ Ο"Ἡ. Εις. Ὦ.Β. ᾖ|αἀᾷ. της 

θυρας Χ. Ἀψτ.Ηϊαον. | Οοπίτα, Ιίοη, 

Αἶεπ. Εις. Γ.Ε. ἵπ ὮΑ. 

µνη. ὁ. 

8. εισελθουσαι δε ΒΟΣΡΙ.. 1. 98. α.ὖ.ο.ο. 

ὔμ, Μοπαρῃ. Τμαυ. Εις. Γ.Ε. 4953, 
Ίπ Ῥ8, 795, | και εισελθουσαι 5. ΑΟΔ. 

τα]. Ψαἱς. {. Ἀγιτ.Οοτί,5ι,δς Πο]. Αππι. 

«Ἠιμ. (νι. Ματ. αγἰ. 5.) 

-- ουχ] ουκ 03. 

-- του κυριου α]ο. ο. Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ. 

Ῥς. η Ῥ8. | οπι. Ὦ. α.δ.οι[].. Ἀγτν. 

Οτι,δεῬει. μες. ας. Ὀ.Ε. 

-Ίησου Ὑπ]ς. οι: Ἔις. πι ἘΑ. | οτη. Ὦ. 
α.διειβ.Ι. Εκ. Ὦ.Β. 

4. και εγενετο Μεπιρ].ο. τε]. Εις. Ίπ 

Ῥς. Τ9ῦ, | εγενετο δε Ο. Μοπιρῃ.ΜΡΒ, 
Τ]ιευ. 

[ο] 

|ο1ῃ. απο τ. 

ο Ἡ 

4. απορεισθαι ΡΟΡΤ.. | Ίδιαπορεισθαι 5. 
Δ. τε]. Εις. ἵπ Ῥ6. | διαπορειν 1. [1.Β.] 

---περι τουτο] περι αυτου Ὦ. Ειιδ.Ιπ ῬΕ. 

Γοτη. Του. 

--καιιδου δ.ο. Ἐκ. ἵη Ῥ8. | οπι. και Ὦ. 
γπ]ς. α.οι{[]. Ἀγτ.Ονι. Μεπιρη. Τμου. 

--ανδρες απίο δυο ΑΒΟΙΧΔ. 1. 58. 

60. ΒαάΠΚΜΣΡΟΥΓΑ. αι Ἀγτ.Πς]. 

Μεππρα. ΤΠΗ6Ρ. Ανπι, Έις. ἵῃ Ῥς. | 
ΦΡοξί ς. Ὦ. Υμ]σ. ὀ.οιει[]. Ἀγιν.Οτί.δε 

Ἐεί. Ἔς. αἲ Ματ. ἵν. 9604. 905. 906. πά 
Μαν. Θαρρ]. 988 Φί8. 990619, 295. ΓΗ, Ἐ.] 

--Επεστησαν Έκ. ἵπ Ὦ8. αἲ Μαν, | πα- 

ῥειστηκεισαν 0 (σου .ὃ). 

---εσθητι αστραπτουσφ ΒΕ. Τιαῦ. ἴις. 
ἵπ Ὦς. αἆ Μαν. 1ν. 965. Ῥαργ]. 288.289, 

990.995. | Γεσθησεσιν αστραπτουσαις 

ασ. ΑΟ. τε]. Ῥγτ.Ηα]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. | 

εσθησεσιν λευκαις 1. οἳ {α]σεῦαῦ γορίῖ- 

πιςΠ{Ηπη θα ΒΥΣΣ.ΟΥ{.δεῬευ, (2911) 

δ. εµφοβων δε γενοµενων αυτων και κλι- 

νουσων ΑΒΟ. τε]. | ενφοβοι δε γενοµε- 
ναι εκλειναν Ὦ. ο. | εν φοβω δε γεν. 

αυτ. κ. κλιν. Ἀ. | οἳ Ηπηπενιιπί οὐ Ἱπε]]- 

παγοταπί οαρίία πα, οἱ Ππίιεταπί 1π 

{οιγαπη Ῥτας 6πιογο Βυγ.Ο14, 

--τα προσωπα ΒΟΥΡΤΙΝ. 1. 98. α. 

Ἁγντ.Ῥεί.δεΗσο]. Αυτη. | Ἔτο προσωπον 

5. ΑΟ9, τε]. Τα. Μεπιρῃ. [ΤΠου. 

2811. ] | (οπι. το Δ.) |αάά. αυτων ΟΥ. 

ᾱ. (ποια Ὦ.) Μεπιρα. Περ. Αππι, 

---εις] επι Χ. 

--- ειπαν ΒΟΡΤ,. | Ίειπον 5. Α. τε]. 
Έα. ἵπ Ὦς. 795, αἲ Μαν. Τγ. 966. (ειπεν 

Βείσλ.) [Ῥτασπη. οἱ δε Ὦ. ο. | Ῥο5ί 

αυτας αά. υ τί 11 Ἀγτιοτί. Βγτ.ΗΙεγ, 

Εέτι ζητειτε κτλ.] Οιιοπι απασΗς 16- 
5ιπα Νασατοπιπη ο.) 

{ΑΓ 
ελ 1)ε 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ο σα ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρών; 6 οὐκ ἐστιν 
1.986.  ὧδε, ὶ ἀλλὰ ἠγέρθη: µνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν 

Ἐ(ΕάΗΕΜΡΟΤΤ ν Δ 2 - / πο / Σπὸ εν - 
Α. έτι ὧν ἐν τῇ Ταλιλαία, λέγων, ον υἱον τοῦ 

5 ραρ. 18:99, 
ἀνθρώπου ὅτι δεῖ Ἱ παραδοθῆναι εἰς χείρας ἀνθρώ- 
πων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ὃ καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, 
η" καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν 
ταῦτα πάντα τοῖς ἔνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 

να. [ἦσαν δὲ] ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ το καὶ 
Μαρία ” ἡ ́ Ἰακώβου[,] καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς Τέλε- 

ΧΣΧΙΥ.6. 

{5 νινοπίοπι οππι πιογῖς 
5 Νοπ οδι Ἠῖςο, 5ο τοδιγγεχῖέ: 
τεσογααπηϊπῖ απαλ{ετ Ἰοσπίας 
οδί νοῬῖς οππι αἄ πο ἵπ (αα]- 
Ίαθα οβ5οί, Τ ἀῑσοσπς αι]α ορονίος 
ἨΠαπα Ἰοπηῖπῖς ἔταᾶΙ ΤΠ τπαΠΙΒ 
Ἠοππίπαπα ρεοσαίοσαπα οἱ οτιιοῖ- 
Βσὶ οί ἀῑο ἴστ]α τεδχσοτο, 
5 Έη τουογάαίαε 5ΗΠέ γοτβογαπα 
οἵτδ, Ὁ 695,5) οί τθργθββαο 
ΠΙΟΠΗΤΙΘΠ{Ο πιπύανεγιπέ Ἠπας 
οπιπῖα 15 παπά εοῖπι αἱ οείογῖς 
οπιηίθας, 0 699, 10) Έγαί απ- 
ἴοπι Ματία Μασάα]επο οί ἸΊο- 
Ίαππα οἳ Ματία Ιασοῦ1 οἱ οείθ- 
τας (απο ουπα οἱ εταπί, απαθ 
ἀἰσεβαπί αἆ αΡροξίοΙος Ίπεο,. 

Το 

ἀναστῆναι. 
τλη 3 

β 

τλ 
' 

στ γον πρὸς τοὺς 

ν 
και 

λ / 
τὸ γεγονός. ] 

Μαν. 16:19. ΠΓ΄ 

. / 3 - 

Ίπιστουν αυταις5. 

ἀποστόλους ταῦτα. 

ι' 

151 39 α Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόµε- 

Ἰ καὶ ἐφάνη- 
/ / 

σαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, 
19 ς Ν / 5” Δ 

[ὸὁ δὲ Πέτρο, ἀναστὰς 
3/ δα λ - Ν / / Δ 
έδραµεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύυψας βλέπει τὰ 

/ . λ ἊΝο ή / 
ὀθόνια Ἱ μόνα, καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἵ αὐτὸν θαυμάζων 

11 Ἐῃ νῖκα εαπέ απο Ί]]ος εἶοπί 
ἀεγαππεπέαπα νοινα Ιδία, οί 
ΠΟΠ ογοεραπίέ 119. 1 Ῥοΐγας 
απίσοπα 5αγσεπς οποιτ]ξ αἆ Τηο- 
ἨΠΠΙΘΗΜΗΤΗ, εὐ ΡΓοςΙπΙῦεΠς Υ1ά1έ 
Ἠπίσαπιίπα Ῥοδῖία, εἰ αὐῆέ εο- 
επτη πΙΙΤΑΠ5 απιοά Γποίαπῃ Π16- 
ταϊ, 

1 Ἐι οσο πο εκ 1]]]ς 1δαπί 

6. ουκ εστιν ὧδε αλλα ηγερθη α]ς. ο”. 

Ἔις ἵπ Ὦ5.Τ95, αἲ Ματ. ἵν. 966. | οπι. 

Ῥ. α.ῦ.οι[)-Ι. | τεςαγγοχίέ α πιογιῖς ο. 

---αλλα ΒΤΙΧ. 98. | αλλ” ς. Α.ἱ. τε]. 

Έις. ἵη Ῥς. αἲ Ματ. ἵν. | οπι. 03. σἳ, 
Ῥγτ.Ῥεί. (ν]ᾷ. Μαι. παν Π]. 6.) 

--μνησθητε] αἲά. δε Ὦ. | Οοπίτα, Έις. 
ἵη Ῥε, αἆ Μαγ. 

--ὡς 38γτ.Ηε]. Εικ. ἵη Ῥ8. αἲ Μαν. | 
ὅσα Ὦ. ο. ἉγιτΟνί,(δερει) Τετ. 

αἄν. Ματο, 1ν. 49. 

-- ὑμιν Ἔδ. 1η Ῥ. 

1/Σ. 
--τῃ] οτι. Δ. 

7. λεγων Έπς. αἲ Μαν. 1ν.266. Τετ. ἄν. 

Μπτο. ἵν. 45. | οπι. Ὁ. ο. ΙΠ. | αἀᾶ. 

νουῖς Ἀνγ.οτί, 

--- ὑτι δει Ῥοδί τον υἱον του ανθρωπου Ὦ 

ΟΝπένιά.Τ, α. | Ταπίο 5. ΑΟ. τε]. 

(μα). νν. Το. (Εις. π Μαν. ἵν.) 

(ότι] οὕτως 69.) 

---εις χειρ. ανθρ. ἁμαρτ.] οτη. α. Τετ. 
---ἁμαρτωλων] οπι. Ὦ. ὐ.ε,[).]. 

---αναστηναι] εγερθηναι Δ. 98. 

Β. αυτου ασ. οι | αυτων α.δ.ει[].1. 
Π]α Βντ.οτί, 

9. απο του µνηµειου Νας. 7. Έως. πᾶ 

ἍΤαν, Βαρρ]. 991 δἱ. Τετ. αν. Ματς, 

1.49. [ οπι. Ὦ. α.δ.ο,ε,[].1.. Αυπι, 
---παντα Πίο ΔΕΙ,.1. 55. 69. αΜΒ,, Γις, 

αἆ Ματ. Θαρρ]. δί9. | απίθταυτα ΏΧδ 

ἘΕΗΚΟΥΤΓΑ. ο, | οπι. Ἀγγ.ονε, Του. 

Αι. 

9τ0 

κ Μαν. Τετί. | ἡμιν 

9. πασιν] οπ. Χ. ντ.Οτί. | (αι οπεἰοτῖς 
ἀἰκοίρα]ογαπη Π]ογαπα ΒΥ2.ΟΤ.) 

10. ήσαν δε ἙῬ.Ἠαι.ΤιΧ. 95. τε]. ο. ντ. 

Ῥει.δεΠς].Ἐ Ατπι. Έις. αἆ Ματ. Π. 961. 

Βαρρ]. 991. | ην δε 1. 69. ΚΟ. Υπ]. 

α.δῇ. (Μεπιρῃ,) Τμεῦ. { οπι. ΑΏ 

(ποπ Ὦ). Ἀγτ.ονί. Μεπιρμ. ΜΑΣ. «3Η. 

-- ἡ Μαγδαληνη] Ροδί Μαρια Ὦ. Ἱμαῖε. 

Μοεπιρη. Τμα6ῦ. | Οοπίσα, ἔις. αἆ Μαν. 

Π. οἱ Θαρρ]. 

--- Μαρια ἜἘνδ, αἲ Ματ. Ἡ, οὐ ΒαρΙ. | 
Μαριαμ δί9 1. 

--- Ἰωανα ὮΤΙ(Β Ίῃ αρ. γΙΠ.) | ΤΙωαννα 

σ. ΔΕ/Ιο(ήαἰ.) τε]. Εις. πἲ Μαν. Ἡ. 

- ἡ Ἰακωβου ΑΒΡΧΔ. 1. 35. ΠΟΤΙΚ 

ΜΡΏΌΝΥΤΓ. Ἀγτ.Ηε]. Τπαρ. Εις. απ 

Μαν. ΒΠα οᾖαοοῦί Θντιονί. Βγτ.ΠΙο. 

α ρτύµα ππαπη. ΙΠΒΙΟΥ ο αοοὈὶ 9ΥΥ,Ε20, 

Ἀγτ.ΗΙ6Υ. α σοττ. | Ἀοτη. ἡ 5. 1. 69. 

ἨκαΗΣΤΓΛ. Μεπιρῃ. 

--- ελεγον (ελεγαν Ὦ.)] Τρίαοπι, αἱ 5. 

Χ. το]. Υπ]ο, α.ο[. Ἀντν. Ρεῦ. ὃς Ηο].Ἐ 

ΜοπιρΗ, Αιπι [οπι. ΑΡΡΤΙΔ.1. ΈΓα 

ἨἩΜ εἶσ,Πιἱ υἱα. ὀ.οι[]. (Τπευ.) «3θῆι, 

(, 98.) | Ἠ]αο Ἀντ.Οσέ, 

--- τους] αυτους ΏΧ{7. 

οπι, Ἀγτγ,Οτί,δεΡεί, 

11. ενωπιον αυτων Ειδ, αἲ Μαγ, Βαρρ]. 

986. | οτι. Χ. | οπῃ. ενωπιον 1. 

--- ταυτα ΒΡΙ.. Υπ]. α.δ.ο.ε. Βγττ.ΟνΕ. 

ὃς Ῥεί, ὃς Ἠσ].πῃρ.. (οοᾶ. Ώανβ.) Μοπιρ]ι, 

1ου, (9011.). Εις. αἆ Μαν. |. αυτων 

5. ΔΠΗΝ. τε], /. 3Υ,ΗΠο].ίκί. Ασπι, 

19. Ο1η, Ὑ6χ. Ὦ. α.δ.ειῖ. ΒΥΤ.ΗΙ6Υ. ἃ ϱΡ). 

Ίπιοχ ταυτα 

τπαἩ. Ίπ ππᾶ Ῥετιοορᾶ (Ἠαῦοαί ἴπ αΔ) 

Ες. ἵῃ Οαποπο. | Οοπαα, ΑΡΒΠ. τε]. 
γπ]σ. ο. νν. Εις. πἆ Μαν. Βαρρ]. 

Ίν. 987 αἰφετίε ραδεῦπ. 999. “ εἰσῆλθον 

οὗτοι εἰς τὸ μνῆμα καὶ τὰ ὀθόνια εἶδον. 

µόνα”.Ἔις, πα Μαν. Βαρρ]. 986, π0ὶ 

α μόνα”. Ίμπσα Ῥεπάςγε γἱάσίας. (νιᾶ. 

101. κκ. ὅ, 5ε.) 

19, οθονια] Ταᾶά. κειµενα σ. ΔΠ. το]. 

Απιι τε]. (ν1ᾶ. οἱ. κκ. δ, 6.) | Ῥοδίµονα 

1. ταῖς. ΟΙ. ο. Αιπι «311. | οπι, 
Ῥ. Ῥντ.οτί Μαρ. ΤΠεῬ. Εις. πἆ 
Μα}. Βπρρ]. 987. 

-- µονα Ἔιςδ. πὰ Μαν. Βαρρ]. 9287. | οπι. 
Α. 69. Κ. πι. Πατ]. (γιὰ, ἆομ. ας.) 

--- απηλθεν] -θον ΑΛ. (νῖᾶ. 1ομ. κκ. 10.) 
-- αυτον Β1.. | Τέαυτον σ. ΑΔ. τε]. Εδ. 

πᾱ Μαν, Ῥαρ]. (ΤΙ πας.) 

18.και ιδου Ἔπς. απ Μαν. Ῥαρρ]. 998. | 

οπι. Ὦ. ο. (40011.). εί νῖδας οδί ἆπο- 

Ῥι5 εκ 15 ἵπ Ί]α ἀἱο οππῃ απηρα]ατοπί 

ΒΥσ,Ονί, 

--- εξ αυτων] Ῥοβεύ ησαν Χ. α. [ήσαν 

δε δυο πορευοµενοι εξ αυτων Ὦ. (οι) 

-- σαν πορευοµενοι ᾖῖο Α(ΤΏ)ΠΤ., τε]. 

ΓΤορί ἧμερᾳ Ἑ. Ἁγιτ.Οτί,δερει. 11. 
Ἔς. πά Ματ. Βπρρ]. 

-- μερᾳ Ες. πἆ Ματ. Φαρρ] | ὡρᾳ ΔΑ. 
-- σταδιους] µιλια Ἐπιη., «3. 

---- εζηκοντα] Ῥιαθία. ἑκατον ΠΝΚ3, 
Ῥωα. ο). ἈγτΗσ]πηρ. 5. (εἰ αρ. Βα5. 

Ἠοῦν.) Ἀνν.Ηῖεν, Αππιιοᾶ. | ποπ Ἠαῦεπί 

ϐ, 5ο βαγγοκ{έ Οἶ. | 11. οποδἰάεταπέ 61. | 
5ο]α Ρορίΐα Οἱ, 



ΧΧΙΥ.20. 
νπ]ς. α. 0.ο. 
Βσττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Μεπιρῃ, ΤΠΕΡ. 
Άγπι, 1. 

18. ἐν αὐτ. τ. ἡμ. 
ἦσαν πορ. 

δ.Ν 
δΡ 

17. καὶ ἐστε σκυ- 
θρωποί; 

πε 

19. Ναζωραίου 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ε] 3 ο / ΄ ” / 

νοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα εἰς κώµην » ἀπέχουσαν στα- 
/ ε-/ ο μώνες / - ' αϕ Ἴῃ / 

δίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἡ ὄνομα Εμμαούς: 
14. Φβ Ν 5 κ ει κ Δ » / ν , 

καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν προς ἄλλήηλους περὶ παντων 
- ιο / . ν΄ ) όν 

τῶν συµβεβηκότων τούτων. Ὁ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
. Ν - ] Ν ον .ν 

ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν, καὶ αὐτὸς Ι Ἰησοῦς 
ϱ) / / αἱ ο ισν Ἱδ..ε να ν 
ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς «οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 

- . ο ν . .α (ή 5 

αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. εἶπεν 
νν λ 5 / / ε / Ὁὶ ΑΔ ευ / 

δὲ προς αὐτούς, Τίνες οἱ λογοι οὗτοι, οὓς ἀντιβαλ- 
λ 3 / . - Ν κ ” (6 

λετε προς ἀἄλλήλους περιπατοῦντες; [και ' εσταθη- 
/ / 48 ο Ν δὲ 1 μα 

σαν σκυθρωποί.) ἀποκριθεὶς δε | εἰς 
/ 5 ΔΝ / Ν / .. 

Ἐλεύπας, εἶπεν προς αὐτον, Συ μονος παροικεῖς 2 2 
ε ΔΝ ΔΝ / ε) .) ” . 

Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν 
-ν . . νά 

ταῖς ηµέραις ταύταις; ν 

κ 9 ν 6 / 

ονοµατι 
{ 

Ὁ καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; 
λ οι / - λ .) - - 

οἱ δὲ { εἶπαν' αὐτῷ, Γὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ ἵ Ναζαρη- 
ω / ἃ ο Ἵντρς 3 ὄν / λ 5” 3/ Δ 

νοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνηρ προφήτης δυνατος ἐν έργῳ καὶ 

1ρβα 6 ἵπ οαςίο]]απῃ, αποά ογαί 
ἵπ δρα{1ο εἰαάἹοταπα εεχασ]πία 
3ὐ. Πιοετακα]οπι, ποπιίπο Ἐπι- 
πππμς, 3 ος 1ρ81 Ἰοᾳποῦαπίτ αά 
Ἰπγίσρια 4ο Πῖς οπΙπΙθΗ5 Ύπαο 
πεσϊἰάσταπε, 15 Ἡς [πούιπι οδί 
ἅππα [αὐη]αγοπίας ος 56ο 
απαοχογοπί, οἳ 1ρ5ο Ἱσορις αρ- 
Ῥτορίπαπαπς Ίνα. οπτη 1]Ι8: 
15 οσι]1 απιῖοπ 6ΟΓΗΠά {οπδῦα- 
έπν πο εππῃ αρποδορτοπί. 17 ΤΕ 
αἴι αἲ 11ος, Οἱ 5απί ΕΙ 56ΥΠΙΟ- 
η68 ϱ1ο5 οοη{οτής αἆ Ιπνίοσπι 
απιρι]απίος, εί ορῖς ἰπὶσίος 5 
15Η. τοβροπάεης ππα5, οαῖ ηο- 

/. πιοπ Ο]έοραβ, ἀῑχῖε αἵ, Τα 5οἶι5 
Ῥογοστίπις ο5 ἵπ Ἠογισα]οπι οἱ 
ΠΟΠ οορπον]δε 4παο Γαοία 5απῇ 
Ἱπ Π]α Πῖς ἀῑευιδ» 9 Ωπίρας 
Π]ο ἀῑκίί, πας» Ἐν ἀϊκεταηί, 
Ὢο Ίορα ἈΝαζατοπο, απὶ Γαἲς νὶσ 
Ῥτορμεία Ῥοίσοπς ἵπ ορειο εί 
ΒΟΓΠΙΟΠΕ ΟοχαπΙ ἆθο δἳ οπηπῖ 
Ῥορι]ο, 3 οἱ ᾳποπιοᾶο οπΠ1 {γ8- 
ἀἰάσταπέ 5απιπῖ ςαορτάοίπα εί 

μοι 
οι 

/ - - 

λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦὶ 
ιν Ν ο . 

καὶ παντος τοῦ λαοῦ, 
90 ο / ο Ν ε 5 -- 9 . 

Όπως τε παρέδωκαν αὐτον οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

ΑΒΡΝΕΟΡΤ(21.)Τ,. τα]. (Τμ16.) σιν. 

Οπε.Ρε(.δ:Ησ].ἰκῖ. Μεπιρμ. ΤΠεῦ. 5ερ- 
{απ ο. (1.6, τὸ ν]ά. κίαάΐα Ῥτο πιαττις). 

εεχασ]ηία τα] Πατία «01. οεπίατα απΙΠ- 

απασΙπία Αιπι 1 ΜΡ. 

18. 1 ονομα Ἐμμαους] απίο απεχ. γυ. 
Οπ.δῬεῦ, | ονοµατι Ουλαμμαους Ὦ. | 
ποπηῖπο ΟΊἼθο[ας εἰ ΑΙππηαιις ὀ. ποπιπα 

Απιπιαις εί Ο]οοίας ο.({.) | 4ο ποπιῖ- 

πῖριις ἀἰκοίρα]οταπα γἱά. αἲ γον. 18. 

Ῥπησ.γπης. 

14.και αυτοι ὤμιλουν νΥαἱς. α.ὐβ. 

ὤμιλουν δε Ὦ. ο.ε. (10) | οπι. αυτοι 

Ὀγτ.Οονι. Έι. 

--- προς αλληλους ὙΥπ]ς. ο.ει. Ονίᾳ. 1. 

4840, |. οπη. Λ. α.δ,β. | προς ἕαυτους 
Ῥ. 

--- των συµ. ΟΥτίῃ. 1. | οπ1. των Ὦ3. 
15. και συνζητειν ] οπι. 8ΥΥ.ΟΤΙ. 

-- και αυτος ΑΒΙΠΙ.ΟΝΡ. τε]. Υπ]. ὐ,ῇ. 

ῦ- { οπι. και Β3 11. ΛΤαἰιεὰ.Ι. ο.ε. Ἀγ5. 
οἱ, ΤΠΕΡ, ῃ αυτους Β αἱ. οἳ.1. | οσα. 

αυτος Ὦ. α.ο.ε. Ὀγτ.οτι, Τμ6ς. 1. 

(1 μίας) 
-- Ἰησους] Τρταεπι. ὁ σ. ὮΝΡ. τε]. | 

οτι, ΑΕΒΙ,. (1, ΤΠ.) 
17.ειπεν δε] ὁ δε ειπεν Ὦ. οι. ΟΥίᾳ. 1. 

4840, (οπῃ. δε (.) 
--- προς αυτους Ογίᾳ. 1. | οτι. Ὦ. 

-- αντιβαλλετε Ογίᾳ.1. | αντιβαλετε 

ᾱ. | αμϕιβαλλετε 95. (ποπ 69.) 

--- ἄλληλους Ογίφ.. | ἑαυτους Ὦ. 

--- πέριπατουντες ὙΨπ]ς. /Γαἱ. Οτίᾳ. 1. | 

οπῃ. α.ὐ.ο ε,[]. Ἀντ.Οχῦ, 

17. και εσταθησαν ΑἈμυἰᾷ, Β(Τ). ο. 
Μοπιρῃ. ΤμεῬ. «ΑΡΙΙ. Ποπ. (εστησαν 

1.) Ίικαι εστ. σκυθρ.] οσα. ΒΥΣ.ΗΊοΓ. | 

ἆκαι εστε 5. ΑΞΠεκραί.ΝΕ. τε]. (Ταἱ1.) 

τε]. 391.αρ. ΡΙαΐ0. | ο. Ὁ. (ΟΥίρ. Ἱ. 

τς γ{ᾷ.) 

18.εις] Τρταεπι. ὁ 5. Α. τε]. | οπι. Β 
Μαἰ ΏΝΡΙ,. 1. 69. ΕΝΑ. Αυπ. ΓΠ. 

π.].]| τις Χ. | 488. εξ αυτων ΠΕ. 
88. 69. α.ὐ ιβ. Ῥγττ.Οτῖιδε Ἐςι. δε Πε]. 

Ὀγγ.Ηίεν, ΜεπιρΗα.ἹἨ. Τμεῦ. Αιπι. 

80, Ὠϊκῖε εἵ ππι5 εκ εἶ (οΠ1. αποκρ.) 

Ῥνγ.ονί. | Οοπίτα, ΑΒΡΝ. τε]. Υπς. 

ο.ε. Νεπιρη.Ῥομνν. 

-- ονοµατι ΒΝΙΙΧ. ὐ.| Ἰφ ονομα 5. Δ 

ΤΡ. τα]. (Τμ!) ΓΗ π. ].] | ονοµατι 

69 δογ. 

-- Κλεοπας] Κλεωπᾶς Ἱ. Τποῦ. Αππι. 

[Ἠπῃιρ. Παῦεί ὅτι ὁ µετα του Κλεωπα 

πορευοµενος Σιμων ην, ουχ ὁ Πετρος 

αλλ᾽ ὁ ἕτερς. της. Ἠαρεῖ ὁ µετα 

Ἐλεοπᾳ Ναθαναηλ ην, ὡς εν παναρι- 

οις ὁ µεγας εφη Επιφανιοο. Ἐλεοπας 
ανεψιος ην του Σωτηρος, δευτερος επι- 

σκοπος Ἱεροσολυμων. ἨἈοπήπα Σιμων 

εἴ Κλεοπας Ἰαυει Ονᾳ. 1. 4849, 4984. 

ΠΠ. 974), Ἰν. 83. 110. 

--- μονος] µονοις Ὦ εοοτ).Ι. 

-- Ἱερουσαλημ] Τριαεπι. εν ϱ. 69. Λ. 

Τιαίέ, το]. Ογίᾳ. 1ν. 883. Ηι! 2914. εκία 

Ὀγν.Ης]. | οπι. ΑΒ. αἱ. Ὁ αΤ.ΠΝΕΙΝ 
Δ.1. 55. ΒΕΕάΗΚΜΡΌΝΥΤ. 

--- και αἱ. {. Ἀγτ.Ηε]. τε]. ΟΥίᾳ. 1ν. 

ΠΠ]. | οπι. Ὦ. α.δ.οιει[}. Άντι. Οτί. δε 5ί, 

18. εν αυτῃ Ονίᾳ. ἵν. ΠΠ. | οπι. Ὦ, εν 

ταις ἡμ. ταυτ.] οπι. Ἀγτ.Οτέ, 

19. και ειπεν αυτοις] ὁ δε ειπεν αυτῳ Ὦ. 

(Τπευ.) απῖρας 1]ο αῑκίι Ὑπ]ς. ὂ,. 

Ί]]ε απίοπα ἀῑκ1ί 1115 ο.ο. Τμευ. 

--- οἱ δε ειπ. αυτῳ] οπι. Ὦ. 
--- ειπαν ΒΙΠ. 98. | Πειπον 5. ΑΝΕ. 

τε]. 
--- αυτῳ] οπι. 1. ας. α.δ.οιε]. Αππη. 

3ι1. 
-- Τησου] Ῥνασπα. του Λ. 
--- Ναζαρηνου ΡΙΠΙ,. ΟΥίᾳ. ἵν. Βὺ. (Αρ. 4ο 

Ία Ῥπο,) | { Ναζωραιου 5. ΑΡΝΡΒ. τε]. 

ΟΥίᾳ. ἵν. (αρ. Ηιιεῦ.) 

--- ὁς] ὡς ΙΧ. 
--- ανηρ] οσα. α..]: 

--- εργῳ και λογῳ Ογίᾳ.ῖν. | λογῳ και 
εργῳ Ὦ. Θγτ.Εςί. «δί1. 

-- λογφ] Ῥνασπ. εν Α. ο. | Οοπα, 

Οριᾳ. ἵν. 

--- εναντιον ΟΥίϱ. ἵν. | ενωπιον Ὦ. ο.ε.ῖ. 

90. ὅπως τε Υαἱς. ᾖ- Οτίᾳ.ῖν.Βὺ. | ὡς 

Ῥ. α.ὐ.οιει. Μεπιρῃ. | “αι ἑαπίαπι 

Ὀγνν.Ον.δερεί. ᾳπαια” ΤΠΕ. 

--- παρεδωκαν αυτον ΒΝΙ.. τε]. Ογίᾳ. ἵν. 

ΓΙ αυτον παρεδωκ. ΑΕ. 1. 69, Κ. Ὑπ]ς. 

(α.ὐ.)ο.(ο.){. (οπι. αυτον {.) | τουτον 

παρεδ. Ὦ. 
-- και οἱ αρχ.] οπι. α.[). οἱ οπιπὶ5 Ῥορι- 

ας ὁ, 

16. Π]οχατα Οἵ. | 18. Οἶεορλας 6. | 20. Βασετ- 
ἀοίΐες 6ἱ. 

δα 



ΑΒΡ()Ρ. 
1Χ Δ. 

1. 98. 69. 
ΕάΗΕΚΜΕΠΥΤΛΑ. 

ος) 
αυτον’ 

τν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

τινες εξ ἡμῶν ἐξέστησαν. ἡ ἡμᾶς, γενόμεναι 
ν/ 

ναι 

Τ 

προφῆται" 

97. διερµήνευεν 
Ν » .. 

περι αυτου. 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 
” 

αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὁπτασίαν ἀγγέλων έωρα- 
/ δ / Ν 

κέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ἕῃν. 
. Δ ε α ΑΝ Δ - οι ο Δ 

τῶν συν ἡμῖν επὶ το μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς : ς . ο τς ος 
αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτον δὲ οὐκ εἶδον. 
οχ.. Ἡ 5 Ν 5 τρ ο ν - - 

αὐτος εἴπεν προς αὐτούς, Ὦ ἀνθητοι καὶ βραδεῖς τῇ 
/ . / - ω / α 

καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ 
6 ον .. )/ .ν ΔΝ Α 

οὐχὶ ταῦτα έδει παθεῖν τὸν χριστὸν 
Δ 3 α Γ Ἀ / 5” ω 

καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 
2 Ν 4 / / ΔΝ 3 ΔΝ { ω - 

νος ἄπο  Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητών, 
/ [4 3 - ΄ - - 

' διερµήνευσεν’ αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ 
9 / Ν / Ὡ 

ὃ καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπο- 

ἀλλά γε 

΄ 

ᾖ' καὶ ἀρξάμε- 

ΧΧΙΝΥ.2Ι. 

ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν Ῥχ]ποῖρος ποβίτϊ π ἁαπιπαί[ίο- 

1 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ 
μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ος 

σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην} ἡμέραν ἄγει [σή- 
µερον ] ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο» 

ηοπι ππογεῖς οἳ οπταοϊχογαπί 
ευπι. 3 Νο απίειη 8Ρρογανα- 

Σή της απία 1ρ5ο ο5δεί γεάσπηῖι- 
"καὶ, 118 1ρτα]ο]: οἱ ππΠς 5ΠΡΟΥ 

8ος οπιπία ἱογία ες Ἠοᾶ]α 
αποᾶ Ίασς Γαοία, εαπο, ἳ- Ῥεά 

ἀλλὰ καὶ ομάδες οἱ πππ]Ίεγος φπαθάαπα ος ποδή5 
{εγγπογαπί Ἠο5, 4παε απίο Ἱι- 
σσπι Γπογαπί αἆ πποππαθηίατη, ᾿ ὀρθρι- 
να] 1 ω Ἡ | ἤ καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σώμα εἵ ποἩ 1ηγοΠίο εοτροἵε οἵαΒ 

τοπεγιπί ἀῑσθηίος 5ο οὔἵαπῃ γ]- 
1οποπι απςε]ογαπι γ]άἴβεο, απ 
ἀἰσαπί οι νίνεια. 3 Εί αὐῖε- ον ορ πρι : 

και απήλθον τινες ταπί απἱἆαπι οκ ποβίχϊς αἆ Τηο- 
ΠΙΙΠΙΟΠ(ΙΙΠΙ, οἱ Ίία Ιπγοποαγιαπῦ 
φἶοπέ ππ]Ίογος ἀἰχοταπί, 1ρεαπα 
γαἵο ποπ Ιπγοποτιπί, ᾗ Βὲ 
Ίρεο ἀῑκίς α 905, Ο ίπ]ή εἲ 
ταχά1 οογᾷο αἆ ογοάσπάπη ἴπ 
οπιπίρας απαο ]οσι εαηί Ρτο- 
Ῥμοίπο. ὃ Νοππο Ἠαες οροι(]ξ 
ρα ΟνΙειαπα οἱ ἵνα Ἰπίνανο ἴπ 
ρ]ονῖαπα παπα. ἳ Εί Ιπεῖρίεης 
α. Μοκο οἳ οπιπῖθα5 Ῥτορμειίς 
Ἰπέογρνοία δα [ας 1115 ἵπ ουηίριι5 
εοηρέαχῖ5 ᾳπαο ἆς 1Ρ50 6Υ8Π6. 
35 Τι αρργορίπαπανγοναπέ ϱ8δ- 

Ὁ Καὶ 

90. ἡμων Ονίᾳ. ἵν. | ὕμων 10. |. οπι. 

Ἀγτ,Ρ5ί. Μοπαρῃ, .δε ΜΒ, Τμεῦ. «311. 

91. ηλπιζομεν ΑΡΝΙ.. τε]. Ογἱᾳ. ἵν. 8), | 

ελπιζ. Β3.Μαἰ (εᾷ.1.)ΡΔ. 69. Λ. 

ζωμεν Ἀαίο. -ζαμεν Β3Π1. Μαι. 

--- εστιν Ονί. ἵν. | ην Ὦ. ο.ο. 

-- αλλα γε και ΒΙ)ΤΙΔ. 18, 95, Ἀγν.Πσ]. 

τησ. ΑΠ, | Ἐοπι. και 5. ΑΝΡ. το]. α. 

γν. | εἰ παπο Ὑπ]σ. ύ.οι[ι[. εἴπια] α- 

{επ ϱ. 

-- συν π. τουτ.] οπι. οἱ. 3γαν.Οτί.δεΡ5ί, 
(αά ΒΠ. νοτ. α.ὐ,[:) 

-- ταυτην] οτι. Ὦ. Υπ]ς. α.ὔ.οιε γ. 
--- ἡμεραν] Ίπ πιρ. Λ. 

--- σηµερον Α(ΤΏ)Ρ. τε]. | οπι,. ΒΙ. 1. 

Ἀγττ.Οτί.δς Ῥεί. Αντ. | σηµεραν οίο 

ππῖο αγει 1). 

ηλπι- 

--- εγενετο] γεγονεν Ὦ. 
--- ταυτα] πάά. παντα Ἀγιχ.Οτίέ,δεῬεῖ, 
99. τινες] οτι. Ὦ. 

-- εξ ἡμων] οπι. Ὦ. «491. (ες ς Τ]οῬ.) 

--- εζεστ. αἲ Ππ. νου.] Ῥτοβοϊδεσραπίας αἆ 

εερα]ογαπῃ ]οσιπα αδρί Ῥοποβαίτιχ (οπη. 

σαοι.) Ὀντ.οτί, 

--- γενομεναι] γεναµεναι Ῥ. γενωμ. 693 

907, 

--- ορθριναι ΔΒΡΤΙΔ, 1. 3. | Τορθριαι 

ε- Ἐ, το]. 

25. ηλθον] -θαν 31]. Τα, 

--- Και οπτασια» Ἀγν.Πσ]. | οπι. και Ὦ. 

ο.ε. Ἁγτν. Οτί,δεΡεί. ΜοπιρΗ, Του. 401. 

Ίοπτ. αγγ.] αγγελους ΒΥ}.ΟΥ,δεΡεί, 

9τ2 

98. οἱ λεγουσιν] αἱ λεγουσαι 69. Ἀντ.Οτί, 

|τασπη. 11, οἱ αἰζοπ]ίας δηπῖ, Ἀγτ.ΟΥ6. 

Ῥτασπι. 1Ρῖ Βγτγ,Ρἱ,δς Πο]. Ἡ 

94. αὖ ΠπΙΕ.] εί 4ποαιο Ἀγντ.οτί,δεῬει, 

--- απηλθον] -θαν Τι. | απελθοντες Δ. 

(οπι. και ΑΠίθ εὗρον Μεπρῃ, ΜΒ. 
Τ]ιεῦ,) 

--- τινες] αἲᾶ. ε« Ὦ. Τα, Ἁγαν.Οτί,ΡΕί, 
ΗΕ]. Αντη. 

--- καθως] ὡς Ὁ. 

-- αἱ γυν.] Τβιαεπι. και 5. ΑΡ. τε]. 

Ῥγν.Ηο]. Μεπαρῃ. | οπῃ. και Β)). Τμαῖῦ, 

Ἁγοτ,Ονί, (δεει,) Τ]οῦῬ. Αι. ΑΡ. 

--- ειπον] απίο αἱ γυναικες 1). 6.6. ΒΥΙΝ. 

Οτι ιδΡει. 

--- ειδον] ειδοµεν Ὦ. ε. 
γα]ς.) 

95. και αυτος] ὁ δε Ὦ. ο.ε. (Τ116ρ.) | ἆε- 

85 ΒΥΣΓ.ΟΥΜ, ὃς Ρεὔ, 

--- αυτους] ἕαυτους Δ. 

(Ἰπγεπογαηέ 

-- του πιστευειν] οτη. Ὁ. 

«ουχι] ὁτι Ὁ. 

97. αρξαµενος] Ῥταετη. ην Ὦ. α.ὐ.ο.ο.[].α”. 

(ἈγτσιΟνί, ὃς Ῥεί.) |. αἀά, 1οᾳἱ 115 Ῥγν. 

Οτι. 
--- Μωυσεως ΒΙ.Ν., 58. Κ. | Ί Μωσεως 5. 

ΑΡΡΊΤΙ τε]. 

-- απο 95.] οπι. Ὦ. 1μαίΐ, 

-- των προφ.] ΟΠΙ. των Δ. 

Ῥγτν. ΟΣΕ, δε Ῥεί, 
--- διερµήνευσεν Ὦ.ΡΙἶγ.Ώε]ι.Ἡ. (διηρ. Ὦ 

2Ηα1:) | διηρµηνευσεν Μ. | διερµήνευεν 

το ο 

αάά. και 

ΑΕΤΙΣΔ. 1. 98. 69. αΠείοΓΊΣΛΤΙ. 

(διαερ. Ῥ πι) |. 1διήρµηνευεν στ. Ὦ 

ἨΚκ. αρ. ο Ἀγιτοσ Ῥει,δς Ἠσ]. | 

ἕρμηνευειν Ὦ. | Ππίαγρτοίατπς α.ὐ.ο.ο,[). 

97. αυτοις] αἀᾶ.τι ην 1.. 1. 98. (Μοπιρῃ.) 
-- πασαις] οπι. 1). οἱ. Μεπιρῃ, ΜΑΡ. 

-- τα] οτι. Ἱω. α.οιε. ΑΤΠΙ, 

--- αυτου Εἰσ. Ὀ]ικ. 1. 98. 69. ἘΜδΙοΝ. 

| ἑαυτου δί. 9. ΑΡΒ.ΜαΙἘΔΑςΞΗΝ35 

Ὅσλ. Βγτν,Ονε.δςῬεέ, 

98. ηγγισαν] ηγγικαν Ἑ. 

--- προσεποιῃσατο ΔΒΗΡΤ.. 1. Ψαἱς. ὅ,ο, 

ε/-σ.. (5υτ.Ονί.) |. Έπροσεποιειτο 5. 
ὮΧ. το]. α. γιτ,Εδί,δΗο]. [ΓΜοπιρῃ, 
Τπεῦ,] 

-- πορρωτερον ΔΕΒ. | Ἱπορρωτερω 5. 
Ὦ(Ἠ)Ι,. τα]. (πορροτ. Ἐ 11.) 

99. παρεβιασαντο] παραβιασάντο Ὦ". | 
παρεβιαζοντο ΕΤ Μ. (-σατο 1.) | 

και.... λεγοντες] εἰ εοερετιπί 1] το- 

Φατο οιιπῃ 6 ΟΠΗ αοἶδ πιαποΓοί. ΥΥ.ΟΣ6, 

-- µεινον] µειναι 69. 

--- ὅτι προς ἐσπ. αἲ ΠΠ. νου.] παπη Ῥτορο 

αααῖν Ύπαπα βογοπέ (οπεῦτας Ἀγτ.Ον, 

-- εστιν Ὑπὶς. | | οπι. Ὦ. α.δ.ο.αι[).ῖ. 
ΒΥΥ.Ρ5ἱ, 

--- δη Ῥοξδί κεκλικε» Ὦ(Ρ αςραῖ.)Τ, 1. 
88. Ἰωαῦς, Μοπιρὴ, (Πίο προς ἐσπ. 

ΒΥτ.Ηο]. | Ροδί ἧμερα Ὀγτ.5ἱ.) | Ύοπι, 

91, αἱοΒ ο5ῦ Ἰιοᾶῖο Οἷ. 



δ{Υ. 96. 
Τα]ς, α. 0. ο. 
Βσττ. 0, Ῥ. Ἡ. 
ΠΠεπαρμ. Τ160. 

Άτπῃ, 201. 

99, κέκλ. [ήδη] 

ε/Μαν. 16:14. 6 
[1ο. 9ο:10,864. των αὐτὸς | 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 
/ Ν ον τη ’ / 4 ο [ῃ 

ρεύοντο, καὶ αὐτὸς ' προσεποιῄσατο Ἱ ποβῥώτερον 
’ οι , ον ος , 

πορεύεσθαι καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, 
Αα. ] . σ Ν ή / 

Μεῖνον μεθ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ 
/ κανα / . ε / Ν Ξλ ο - . 

κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι 
Ν - ” ω ω Ν 

σὺν αὐτοῖς. Ὁ' καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν 
” ” .ν Ν Ν 3/ . / Ν ΄ 

µετ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον ευλόγησεν καὶ κλά- 
3 / 3 - 1 αον λ / ε 

σας ἐπεδίδου αὐτοῖν. αὐτῶν δε διηνοίχθησαν οἱ 
ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν. καὶ αὐτὸς ἄφαντος 

9 Ν 
ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. ᾗ' καὶ Σ εἶπαν" πρὸς ἀλλήλους, 

Οὐχὶ ἡ ῆ καρδία τε, καιοµένη ἦν [ἐν ἡμῖν ] ὡς ἐλαά- 
λει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδφ | ὧν διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς: 

162 35 Καὶ ἀναστάντες οπή τῇ ὥρα ὑπέστρεψαν , 
εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον Σἠθροισμένουο" τοὺς ἕν- 

ον 

δεκα καὶ τοὺς συν αὐτοῖς, "λέγονταν ὅ ὅτι ἱ Ὄντως 
ἠγέρθη ὁ κύριος». καὶ ὤφθη Σΐµωνι. ) καὶ αὐτοὶ 
ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ον καὶ ὧς ἐγιώσδη αὐτοῖς ἐν 
τῇ κλάσει ο άρτου. Σ ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούν- 

ἔστη ἐν µέσῳ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, 

{ο]]ο πιο Ἰραπί, οἱ 1ρβο Βησῖέ 
5ο Ἰοπσίπ5 Ίνα, 3 οἱ οορσογαπί 
Ἠ]απα ἀῑσοπίθρ, Μαπο πουίς- 
ο1Ώ, αποπίαπι αἆ νοβρογαβοῖέ οὗ 
ἀσολπαία οί Ίππα ἀῑσ5. 1 Ἱῃ- 
ὑναν]έ οππα 1]. 39 Ἐς {αοίπα 
οδί ἀ πα τοσπηρογαί οµπα 115, 
ποσαρ]ῖ Ῥαποπι οἱ Ώοπος]κ]ξ αο 
ᾖιορῖῖ, οἳ ροιτὶροῦαί 115: 5ἱ οἱ 
αρενίί δαπί οσοι] οογΙπη, οἱ 
οοσπογοτιπί ο Πὰ: οἱ 1ρεο ονα- 
πι οκ οσο] οοἵαπα, ὃἳ Ἡέ 
ἀἰκεγαπί αᾱ Ἰπνίσοσπ, Νοππα 
σος ποβίγαπι ατάσης ογαῦ 1π πο- 
15, ἆ μπα Ἰοηπετοίας ἵπ γία οἱ 
αροχγοί ΠΟΡΙ5 5οπρίατγας 2 

35 Ἡ{ 5αγροπίο5 οπίοπι Ίο 
τοστοβεί 5απί 1π Ηἰογαδα]οτη, οἱ 
Ἰπγεποτιπί οοπργοσαίο5 τῃ- 
ἀσοῖπα οἱ ο05 απ οππα 1ρείς 
εγαπῖ, 33 ἀϊσσπίος, αποά 81- 
τοκῖς ἀοπηϊπιςδ γοιο οἱ αρραταίέ 
ΒΙπιομΙ: 35 οἱ 1ρδί πατγαραπέ 
απαο σοβία εγαπί 1π νία, οῦ 4πο- 
πἹοᾷο. οοσπογογαπ6 οππι 1π 
{αοβίοπο ραπς, ϐ 610, 5.) Ώαπι 
Ἰασς απίσπι Ἰοσμπ{τς, Το5115 είο- 
Μἱ ἴπ πιοβΙο 6ογαπα οὐ ἀῑοΙέ αἶς, 

ς. ΑΡΡΊΤΙ ο. γτ.Οχέ. ΤΠοΡ. Αππι. θ951(ο σαΐ.) ἵν. 110. Ονίᾳ. Ιπί. Π. 955. σ. Α. τε]. Ψι]σ. (αρ. βαδαί.) 82. 

21, 
99. του µειναι] οπη. Ψ]σ. {).1. |. οπι. του 

Ῥ. Ἰαάά. εκει Απ], 

--- συν αυτοις] μετ’ αυτων Ὦ. 

80. κατακλιθηναι] ανακλιβηναι Ἱ.. | κατα- 

κλισθηναι Τα. 

--- μετ’ αυτων] οτι. Ὦ. 6. Ἀγτ.Οχ6. 
--- τον αρτον] Ογίᾳ. 1. 4988. | ΟΙΠ. τον 

Ῥ. Ἐις. πά Ματ. Ῥαρρί. 299. 

--- ευλογησεν ΒΓΕΙ, 69. τα]. 
ηυλογησεν ΑΙ). 

--- κλασας Οτίᾳ. 1. | οπι. Ὦ. 
--- επεδιδου Οτἰᾳ. 1. | προσεδιδου Ὦ. 

81. αὖ ΙπΙ6,]. Βὲ εἴαάπι Ῥγνι Οτύ,δΤ5ἱ, 

--- αυτων δε διηνοιχθησαν οἳ οφθαλμοι] 

διηνοιχ. αυτων οἱ οφθ. ΟΥνίᾳ. 1. 4540. | 

λαβοντων δε αυτων τον αρτον απ᾿ αυ- 

του ηνυγησαν οἱ οφθαλμοι αυτων Ὦ. 

ο.ε. (Ογίᾳ. 1. 4983. αἰ.) 

89. και ειπ.] οἱ δε ειπ. Ὦ. ο.ε. 

-- ειπαν Β.. 95. | Τειπον 5. ΑΕΕ. τε]. 
--- αλληλους] εαυτους 1. 

-- ουχι] ουχ 69 5607. 

-- ἧμων καιοµενη ην ΟΡἱᾳ. Π. 6105. 695". 

(6 σας.) 1, 274) δἱς. ἵν. 110. 17Τε. ΟΥνίᾳ. 
1πί. επορο. (καιοµενη Ἰαῦεί Ῥγτ.Πο].πιρ. 

6τασεὸ.) |. ην ἡἧμων κεκαλυµµενη Ὦ. 
ε(εκοασσα{απ]). ε(αοκίεγπηϊπαΓαπη). ἰ(οῦ- 

ἑπδαπ1). {5 σταναίαη ” Παῦοπί 9Υτ.ΟΣΗ, 
Τ1οῦ. (Αντι) 

- εν ἡμιν ΑΕΙ, να. νν. Ο)ἱᾳ. Π. 6105, 

Ονίᾳ, 1. | 

1455. 1560, 17456, 1774. 9459, 4991, 6990. 

ΠΠ, 675, 1194, Ἱν. 5950, |. απίο καιοµενη 
α. δι. |. οπι. ΒΓ. ο. Ἀγτιονί. ΟΡίᾳ. Π1, 

9740. Ίν. 119. 1785. Ο)ᾳ. ἴπί, 1. 903. 

99. ὡς ελαλει ἡμιν - | οπι. α.ὐ.ο.οι[].. 
Ἀντ.ονι. Οἱ. 11, 9740, Ἱν. 119. 1788, 
Ονίᾳ. Ιπέ, 11155. | οτι. ἡμιν Να]ς. 

--- ελαλει] ελαλησεν ΔΑ. 

--- εν τὴ ὁδῳφ Οτίᾳ. ΠΠ. 974). ἵν. 110. 1785, 

Ορίᾳ. πί. Π. 491ᾳ, 6990. 11. 903, { οπη. 
Οτίφᾳ. [πι. 8ἱε., 

- ὁδφ] Ταάᾷ. και 5. ΑΡ. τε]. Υαἱς. {: 

ΒΥΤΥ.ΓΕ{.δςΗο]. «301. | οπι. ΒΡΙ, 98. 
α.θιοιο. 9Υτ.Οχῦ. ΜεπιρΗ. Του, 

-- ὡς] οπ. ὙΨπα]ο. {- Ἀγιν,Οτί, ὃς Ἐεί. 

ΜεπιρΗ. ΤΠεΡ. (πως ΕΣ Τ:) 

--- διήνοιγεν ΑΕ. τε]. Ονίᾳ. ἵν. 110. 1783. 
| διηνυγεν 3 ΠΙ.αι.Δ. | ηνυγεν Ὦ. 

85. ανασταντες] αὖά. λυπουµενοι Ὦ. ο.6. 

Τμεῦ, |. Οοπαα, Εις. αἆ Ματ. Θαρρ]. 

299, 

--- θροισμενους ΒΌ. 58. Ειδ.αά Μαν. 

Ῥαρρ. | Ίσυνηθροισμενους σ. ΑΕΙ.. 
χα]. [πιος ένδεκα] αάά. αροβίο]ος {- 

4ἱδοϊρα]ος ο. 

84. λεγοντας] λεγοντες Ὦ. Διπι, αἱ ν]ά. 

(νν. απςος.) 

--- οντως ηγερθη ὁ κυριος ΒΏΕΤ, 1. α.ο. 

«αρ. Β]αποῦ,)  Ἁγνι. Ονί, ὃς Ῥεί. 
Μεπιρῃ, Άππι, «Δ{ίῃ, Εις. κ Μα5, 

Ῥαρρ!. 287. | Ἰηγερθη ὁ κυριος οντως 

Ἠσε]. (οπι, οντως θ.ο.1.) [ Το. Π.] 

94. Σιµωνι] Σημῶ Ἱ.. 

35. ὡς] πως Ἐ3εἰο, | ὅτι Ὦ. ο.ε. 

--- τα εν τῃ ὑδῳφ] οπιπία ἵπ γα ΑΥΥ.ΗΙον. 
--- αυτοις] οπι. ΒΥτ.ΟΥΜ. 

86. λαλουντων Εις. πἆ Μαγ. Β4ρΡΙ. 995. | 
λεγοντων 69. 

-- αυτος] οπι. Ψμ]ς. . Ἀγιν.Οτέ,δεῬεί, 
Τα44. ὁ Τησους 5. Α(Χ). τε]. πιο Τ- 

Θγνγ.Ῥεύ.δεΗς]. Μεπιρη. Αππι. Ειςδ.αά. 

Μαν. Βαρρ]. (οπι. ὁ Χ.) | αὐά. Ροςί 

εστη Ῥ. Ὑπ]ρ.Οι. [. (ροδ αυτων 

2511.) | αἀά. ὁ κυριος Ἡ. ο. | οπι. ΒΕΓΤ., 

α.ῦ.ο. Ἀγτ.Ονί, Τµεὺ. 
--- εστη Ἐν, αἱ Ματ. Βαρρ]. 995 δἱ9. | 

εσταθη ΤὮ. (Ἰπνεπίας οδί είαπς 3Υ1.Ο148.) 

--- εµµεσῳ ΑΕΙΜ. 

--- αυτων Έις. πὰ Ματ. ΒαρΡ]. / των µα- 

θητων αυτου ἩἘ. 

ἕ-- και λεγει αυτοις, ειρήνη ὑμιν ΑΡΕΤ.. 

χα]. νι]σ. οι: νυν. Ειδ.πὰ Μαν. Θαρρ]. 

9958, | οτι. Ὦ. α.δ.ει[]-.. |α4ᾷ. εγω 

ειµι µη Φφοβεισθε Έα. Ὑπ]δ. ο. 
Βγιγ. Ῥοῦ, ὃς Ησα].  ΜεπιρΗ.Ψ. ΑΠ, 

(ὤἈηι.) νἰά,. 7ο. ν. 90. [πο λαδεπί Α. 

ΒΡΙ, τε]. α.δ.οι[.ἰ. Ἀντ.ονί. Νοπιρη. 
ΜΒ. Το». 

98. 5ο Βησὶε Οἱ. πιο | 99. Ιποηπαία 6ἵ. | 
80. οσπη αἵς 6Ο. |. 985. οαπα 15 6ι. | 66. απίοπι 
Ἰαθο 61. | βεί ορια 6. 

πες ὃτὸ 



Α Β[Ο]Ρ/[ΝΙ(2). 
1ΧΔ, 

1, 98. 69. 
ΦΙΕΚ6)ΙΗΚΝΕΟΥ 

Λ. 
97, θροηθέντες 

Ῥ 
88, [ διὰ Ἱτί 

εδ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

5 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμε- 
. / ε - 

Ἐίρηνη ὑμῖν. 
ὃ καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

᾿ / - - { 

νοι ἐδοκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 
/ » 5 ή ΔΝ λ / α 9 

Τί τεταραγµένοι ἐστέ; καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἄνα- 
/ ον Έντο ο πε σα ο 3 Δ 8 

βαΐνουσιν ἐν Ἱτῇ καρδίᾳ ὑμῶν; ἴδετε τᾶς χεῖ 
ΔΝ ράς µου καὶ τοὺς πόδας µου, ὅτι ' ἐγώ εἰμι αὐτός”' 

/ / ον 4 φ ω / Ν 
γηλαφήσατέ µε καὶ ἴδετε ὅτι ) πνεῦμα σάρκα καὶ 

0 ὀστέα οὐκ εν καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔ έχοντα. | καὶ 
| έδειξεν΄ αὐτοῖς τὰς χείρας. καὶ τοὺς 

/ 

ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χα- 
τοῦτο εἰπὼν 

44 

ΧΧΙΝ. ὃτ. 

Ῥαςκ τους: 6σο ΒΗΠΠ, πο]ίε 
Ἠππστο. Ἡ ΟοπιιτΏαΙ γετο οἱ 
οοπίογτΙθῖ εχϊειπιαῦαπί 5ο ερ]- 
τ1απα γ]άετα. ᾖᾗδ Ἐν ἀῑκίι οἱς, 
Ωσιά ατα οξς οἱ οορῖία- 
Ώοπες αξοεπζππί 1η οοτᾶα τες- 
ἔναδ. 3) Ὑπάείο παπΙ5ς πλοας ο 
Ῥεάθς, απῖα 1ρ56 66ο δπι: ρα]- 
Ραΐο οἵ νἰάσίο, απία ερίγίτς 
οαΥΠΕΠΙ 6ὐ 055. ποἩ μαῦθί 51ος 
πηρ γἰάοιῖς Ἠαβογο, 39 Ἐτ οπι 
Ἠος ἀῑκίςεοί, οβίεπά1ὲ οἱς πια 5 
εί Ῥοάες. 3 611,5. Αάμπο απ- 
ίοπι 1] ποπ οτεάσπηῦας ο 
πηῄγαπῆθα5 Ῥταςο σαιαἶο, ἀῑπῖξ, πόδας. ] 

ρᾶς Ἱ 
σιµον ἐνθάδες: 
µέρος, [καὶ ἀπὸ µελισσίου κηρίου. ] 
ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 

8 Οὗτοι οἱ λόγοιἳ µου’ οὓς ἐλάλησα πρὸς ἡμᾶς } 
τ ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι α πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμ- 

µένα ἐν τῷ νόµῳ ἵ Μωυσέως” καὶ ᾿ [τοῖς ]΄ προφήταις 
ον - Α . ΄. / ] -- ΔΝ 

καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν 

ΔΝ / 5 .) - 3] / [ή 

καὶ θαυμαζόντων.ἳ εἶπεν αὐτοῖς, Εχετέ τι βρώ- 
9 ε Αη αν / 5 - 

οἱ δε επέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὁπτοῦ 
9 Ν Ν 

35 καὶ λαβὼν 
νν ” ο ή 

προς νο εἶπεν δὲ ἡ 

Ἠαρείῖς Ἠϊο αηπῖά αποᾶ πιαΠ- 
ἀποσίαςὸ 3 ΑΔί ΠΠ ορύπ]ογαπέ 
αἱ Ρατίοπι Ρῖςεῖς αςδῖ εἰ Γαγπι 
πησ]]]5; 33 ο οππα πιαπάποπβςες 
6ΟΤαΑΤΏ 6ἶδ, 5ΗΠΊ6Π5 το]φπίας 4ε- 
αι οἵς. 4! (8310.) Ὦε ἀῑκιέ αά 
605, Ἠαοο ευπί Υετρα απαο Ἰο- 
ουὔ1ς 81πά α το οπι αά]λας 
6856Π1 ΥοΏΙξεπτη, 4ΠοΠΙΠΙ Ἠθ- 
«6556 αδί ἱπρ]οτί οπιῖα 418θ 
βοπρία επί 1Π Ίοσο Μος εί 
ῬτορμειΙ5 εί Ῥεα]πιῖς ἆ6 πῃθ. 
55 Ῥαπο αρεγα]έ 115 5εηδατα αἲ 

3/ 
ετι 

97. πτοηθεντες δε Α(ΤΡ)ΡΤ,, τε]. | θροη- 
θεντες δε Ῥ. | αυτοι δε πτοηθεντες ὮὉ. 

(ΒσνσιΟτί, ὃς Ῥείι) 

--- εμφοβοι] εντροµοι Ἱ. 
--- γενομενοι] αᾶ. οἱ µαθηται 69. 

--- εΡοκουν] α.ά. ουν . 

--- πνευμα Ἔιδ. αἆ Ματ. Ῥαρρ]. 994. | 

φαντασµα Ὦ. Τουί. αἄν. Μανο. 1γ. 49. 

Ἀ8. και ειπεν Ψαἱρ. 7. | ὁ δε ειπεν Τ). (0.) 
ο.ε.({:) αἱ ἀῑκῖί α- 

--- αυτοις] αάᾶ. «ᾖεδις γτν, Οτί, δε Ῥεί. 
ΈΠι. 

--- διατι ΑΧ. τε]. α.ῦ.ο.ει]. | τι ΒΛ2ΤΙ. 
αᾳπῖᾶ”. Το, α”ν. Ματο, 1. 45. | ἵνα 

τι Ὦ1,, | οπι. 217. Ὑπα]ς. 
--- διαλογισμοι] λογισµοι ΔΗ. 

---τῇ καρδιᾳ (2Α3)ΒΕ. α.δ.ο,ε.β.Ι. ΤΠεΡ. 

11. | Ἔταις καρδιαις 5. Α ηάπο1,. τε]. 

γπὶς. {. Ἀντν.Οτί,Ρεί,δΗσ]. Μεπιρῃ. 

Τεν. (ΗΠ]. 5005.) 
89. µου 25.] οσα. Τ,. 1. 9585. Ὑα]ς. ο.ει[,[]. 

ΒΥτ.Ηο]. Έις. ἵη Ἐς. 885, Τετί. αἀγ. 
Ματο, Τν. 49. ΠΠ], 5005, 

--- ὅτι εγω ειµι αυτος ΒΙ.. 58. (α.)ὐ,Γ:]. 

(8ΡΗ1:) ]. ότι εγω αυτος ειι Ὀ. Υα]ς. 

. ο.([) Διπι. Τετ. | Ἑότι αυτος 

εγω ειµι 5. ΑΣ. τε]. Απι Ἀγν.Πε]. 

Ἔλις. ἵπ 5. ΠΠ, {οπ. αυτος Βγττ.ΟΥΕ. 

δεῬεί. Μεπαρῃ. Τ]1168.) 

-- µε (ο) | οπι. Ὦ. (Τμαίι.) Βντν.Ονί.δε 

Ἠσ].] Ἀντ.ΗΙεν. ΠΠ. 

-- τδετε] ιδατε 1,. 

- ψηλαφησετε 69567. 

94 

99. ὅτι 95.]το Ὦ 6. 

-- πνευμα] αἀᾶ. και Ῥ(3 Ἠα1.οᾷ. 9.) 

--- σαρκα και] και σαρκας Ροδί εχει Τ. | 
οτι. Τεγί. αἄν. Μαχο. 1ν. 48. 49 Οα5. ΟΗ1. 

ὅ, ΠΠ, 4575, 5008, 

-- οστεα ΑΒ. τε]. | οστα ὮΝ. 98. 
40. οπι. γοχ. Ὦ. α.ὐ.ει[ῇ).Ι. Ἀντ.Οτί. |. Όοι- 

πα, Ὑπ]σ. ο. Βγττ. Ε5ί, ὃς Ης]. τε]. 

Ἔις. αἲ Ματ. ΘαρῥΙ. 994. (γ]ᾷ. ζοἩ. κς. 

90.) 
-- Εδειξεν ΒΝΙΙΧ. 1. 98. 6Η. | Τεπε- 

δειζεν -. Α. τε]. 

4]. αυτων Ἐλς. πἆ Ματ. Βαρρ]. 994 δἱ8. | 
αὐτω ΔΑ. 

--- απο της χαρας] Ροδί και θαυμαζον- 

των Α. Υα]ς. α.ὐ.ο.ο.Ι. | Οοπίτα, ΒΗΟΝ. 

τα]. Ι. νν. Εις. αἆ Ματ. Βαρρ]. (ρναε 

ἤπποτο ΠΠογιπη 6 Ῥγας σαιά1ο Ἰ]]ογπι 

Βγσ,Οτ{,) 

--- αυτοις (ο...) Ένς. αἆ Ματ. Βαρρ]. | 
οπι. Τ. Ὑπ]ς. α.δ.Ι. | αάᾷ. ᾗεεας ο. 

49. οἱ δε Έως. αἆ Μα. Ῥαρρ], 294. | και 

Ῥ. ο. Ἀγτ.Οτί. 

--- αυτῳ] αυτον Ἐ. 

--- και απο µελισσιου κηριου ΝΧ. τε]. 

(μαῖι) Ἀγττ,Οτί,δεῬει,δε Πο] Μεπιρ]ι. 

ΜΒΡΡ. Ατπιι ἀπ. «Τα. (5. Ῥδειάο- 

«Γιδἱ.) καὶ ἐφάγη κηρίον καὶ ἰχθύν. ἆθ 

Ίο. 9. οἱ Ῥοιεκογαπί οἱ οἱ [γαπι 

πηο]]]5 σ, αἳ πιο] ραγαπα 1. | οπι. Δ 

ΒΡΙ.. ο. Θγτ.Ηο].(αί. Μεπαρμ.ΜΕΒ, Οἶεπι. 

174. (νι. ΟΥίᾳ. Π1. 4775.) Εις. πἆ Μαν. 
Βαρρ]. 294.290. ὁπτοῦ δὲ ἐχθύος μέ- 

ρος ἦν, καὶ λαβὼν κτλ. Ο1ρ). 4ἶεα. 

(αρ. Μαϊ. 445.) 1. µελισσιου] µελισσου 

Δ. οπη. α.ὐ. | κηριου] κηριο» Χ. 69 9550. 
ἘἨ. 

48. αυτων Ἐν. πα Μαν. Ῥαρρὶ. 994. | 

παντων Δ. 

--- απ Ππ.] πἀᾶ, και τα επιλοιπα εδωκεν 

αυτοις Ικ. (Υαἱς. ο.[.) (Ῥγντ.Οσί, δε Ης].) 

Βγγ.ΗΙοχ. Μεπιρῃ.Ἡ. Αππιι «ἄ9μ, (και 

λαβων Ἀγιγ.ΟτΕ.δε Ἠς].Σ Βγν.ΗΙος.) | 

Οοπίτα, ΜΡΕ. [. Ἀντ.Ῥεί, Μεπιρμ. ΜΒ. 
44. ειπεν δε Βγτ.Ησο]. Μειαρῃ. | και ειπεν 

Ῥ. γαρ. α.οι{ι[. Ἀντ.ροι. «1. [ὸ.] 

[βσηοτε] 

-- προς αυτους ΒΗΝ. 989. ὙΥαἱσ. ὅ.ο. ]. 

Β.ἱ. Γ ζαυτοις 5. ΑΡΝ. τε]. α.ε. 
-- µου Ῥοδί λογοι ΑΒ.ΙαΙ ὉΝΙΙΝ. 98. 

Ἱ.. Μεπιρῃ. ιδ Μ5. ΠΠ. 6045, | Ἔοπῃ. 
ς. Δ. τε]. Τατ. Ἀγιτ.β5ί.δεΗσ]. τε]. 

Μεπαρ],βε]χν. 1γοπ. 906. (1ργ. 9277. 

-- ετι ων] εν ᾧ ηµην Ὦ. Ίγεπ. (1ρτ. 
ΗΠ, 
ὑμιν] ἡμιν 693567. Τ. 

πληρωθηναι] πλησθηναι 3. 

--- παντα] ἅπαντα Ἑ. 

Μωυσεως ΒΡΝΗΙΝ. 955. ΚΥ. | ΊΜω- 

σεως --. Α. τε]. 

--- τοις απίο προφηταις (1, εν τοις). 

Μεπιρῃ. | Ἔοπι.ς. ΑΕΝ. το]. 
--- και ψαλμοις] οτι. 1. Ε. 

46. διηνοιξεν ] διηνυξεν Ὦ. β 
99, ερο ἴρ5ε Οἵ. | 44. οπι. πὰ Υοβ πι, 



ΧΧΗΥ.ὅὸ. 
γα]ς. α. ὅ. ο. πο. νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς: ὃ καὶ 
ο άαι “ὅτι Οὕτως γέγραπται ἳ παθεῖν͵ τὸν χριστὸν καὶ ἆνα- 

ξ6 στῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρα, 
Ξ ω) / - ’ 

τε ἐπὶ τῷ ὀνοματι αὐτοῦ µετάνοιαν 
. 3 / νε) νο / νι Ευ ντε 

τιῶν εἰς πάντα τὰ έθνη, ὶ ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσα- 
/ ΄ - . να 

λήμ. Ὁ ὑμεῖς ! Γἐστε] μάρτυρες τούτων. ων 
. κ Ῥ / “ Ν . / - / 

ἐγὼ ἵ ἐξαποστέλλω” τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸὀς µου 
πε ο ε - - / 

Ἱν ἐφ ὑμᾶς' ὑμεῖς δὲ Ἱ καθίσατε ἐν τῇ πὀλει Ἱ 
ο πν. / . / / 

49. δέν. ἐείψ.. . ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν’. 
{Μαν 16:19. νο κ ο { αι / νο. ν - 
[οι α:ο1α.  αὐτους | έως 'προς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τας χεῖρας 

” . » / . / 

αυτοῦὺ ευλογησεν αυτους. 

3 λ 3 / 
εις τον ο 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
5 . - 

εἶπεν αὐτοῖς 

καὶ κηρυχθῆναι 
Ν / ε 

καὶ ἄφεσιν ἆμαρ- 

Αα. Ν 

καὶ ἰδου 

Φ 6 
έως οὗ 

20 1Ἐξήγαγεν δὲ 

1 ο ο » ω υ 
καὶ έγενετο ἐν τῷ εὐλο- 

- ων 3 ο / φι. 3 . - Ν » / 

γεῖν αὐτὸν αὐτους διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ ἄνεφερετο 
” / τν 

ὃ καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν 
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης" 

Ἰπ[ε]]οσογοπέ βοτΙρίατας, “5 6 
ἀῑκ]ε οἷς αποπῖαπη Φίο βογ]ρέαπα. 
ορί, οἱ εἷο οροτίονας ΟΠτΙδίαπα 
ρα!ἱ εί τοβαγρογο αν πιοτίιῖς ἀῑο 
{αχίίο, ἸΤ ει ριαθαΙσατΙ ἵπ πο- 
πῖπθ οἷις Ῥαοπιζοπίῖαπι οἱ 10- 
πηϊβδίοποπα Ῥοσσαίογατα ἵπ οπι- 
π65 σοπίο8, Ἱποιρίεπῆρας αὐ 
Ἠϊοτοβο]σπια. ὃ Ύο8 απίοπι 
οβίῖς ἰοδίος Ἰογαπι. 3 Εί οσο 
πη]ίο Ῥτοπαίβδιιπα Ῥα(σγῖς πιεί ἵπ 
ΝΟ: Υο5 απίθπι 5οἀείθ ἵπ οἰνι- 
ἰαΐο, αποπά αδᾳπθ πα παπα] 
γϊτιπίοπι οκ αἶίο, 5 Ἠάασιε 
Απίοπα 605 {ογας Ιπ Ῥοίλμαπίαπι, 
εί εἰεγα[ῖς πιαπῖῦας επῖς Ώ6πο- 
ἀῑκῖι οἵς. 51 Ἐν [ποίαπα οδί ἆππι 
Ῥοποβίσστοί 11115, τοσςδῖ{ αΏ αἵς, 
οἱ {οτοῦαίατ 1π σαο]απι. ὅ3 Γι 
1ρ5ῖ αἀοταπίες ταργοδςί δαπί ἴπ 
Ἠ[ογιδα]επιοιπῃ σαάἴοπιασπο, 
566 ογαπίέ 86ΠΠΡΟΓ ἴπ ἴεππρ]ο 
Ἰαιάαπίθ εἴ ἨῬεπεάϊσοεπίθΒ 
ἀθαπ, ΑπΙΕΠ. 

η 
8, οπη, αἰν. καὶ α. οὃ καὶ ήσαν διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ [αἰνοῦντες καὶ 

εὐλογοῦντες τὸν θεὀν.'. 
ΟΠ], καὶ εὐλογ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

450. τον νουν του συν.] οπι. Λ. 

--- συνιεναι] συνειναι Ὦ Βἰαπ.(Ἠ αἱ, ο. 

9.) | συνιαναι Ἡ 3. 

46. γεγραπται] Ταἀἀ. και οὕτως εδει σ. 

ΔΟΝ. τε]. Υπ. { Ἀνττ.Ῥεῦ,δΗς]. 
(Ανπῃ. οπ. οὗτ. γεγρ. και). (ρτ. 277. 

[οπ. ΒΟ"ΡΤ, α.διοιειβ. Μεπιρι. 

391. Ίγεπ. 906. Πι. 407Ε. 

-- παθειν] Ῥοδῦ τον χριστο» Ὦ. Ψα]ς. 

α.δ.οιειί. Μεπιρι. ἴγεπ. «1ρτ. ΠΠ. 

-- εκ νεκρων] οτι. Ὦ. | Οοπία, 1γοπ. 

67. ΗΠ], 
-- τῇ τριτῃ ἧμερᾳ ασ. α.οε. 317. 

ΠΠ, | οπι. ὐ.ῇ-Ι. Ίγεπ. 906. 
47. αυτου] µου 98. 

-- και αφεσιν ΑΟΡΝ. τε]. τν. 61ρ). 

ΠΠ]. 4075. (µεταν. και] οπη. Ίγοπ. 906. 

965.) | εις αφεσιν Ἑ. Ἀγτ.ραί. Μοπιρη. 

(νά. Μα. 1. 4. Ίωποι Π]1. 8.) 

--- εις παντα 1γοπ.3206. ΠΠ]. 4076, | ὡς 

επι παντα ἨὮ. ο.6. 

--- παντα τα] οπι. τα Δ. | πάντὰ αἰσλ. 
-- αρξαµενοι Β03ΝΙΙΝ. 98. Οοᾶ. αν. 

Ἰαπάαίας ἵπ της. Βγτ.Ηο].Ἠ 5. Μεπιρῃ. 

28ἱµ. | Ταρξαμενον 5. ΑΟΦΔ3. τε]. 

Βγογ.Εδί.δ.Ηο]. Αππι. | αρξαµενων Ὦ 
ΔΑ. | αρξαµενος ἙῬ. | (αρξαµενην 1 
Ἐγιε.) Ἱποϊρίεπήρας Υπο. 210. ἵῃ- 
οἴρίοπς α.ο.ο.ζ. 

48. ὑμεις] Ταάᾷ. δε -ς. ΑΟ(ΤΡ)Ν. τε]. 

Ὑπ]α, α.ὖμῇ. Ἀνν.Πε]. οἱ το ο-, 

Ῥντ,Εβέ. | οπ, Β0"1,. Μεπιρῃ. | και 
ὑμεις δε Ὦ. 

48. εστε Ἀπίο µαρτυρες ΑΟΔΝΤ,. τε]. 

Απι. α..ο.οι]. Βγττ.Ε5έ.δΗε]. Μεπιρῃ. 

Αγπι. | Ῥοδυ Ο3. Υι]σ.Οἰ,. [- | οπ. 

ΒΡΕ. ἀδι, 
49.και ιδου εγω ΑΒΟΝ. τα]. /: Ἀγτ.Ης]. 

Γ οπι. ἴδου Ὦ. 98. Τατ. Ἀγτ.Εεί. 

Μεπιρῃ, (καγω Ἡ. 98.) | και εγω 
ιδου 1. 

-- εξαποστελλω Β(Τ/)ΧΔ. 985. (-ελω Τ.. 

Το, α.σ”.) | Ἰαποστελλω 5. ΑΟΡΝ. 

το]. 

-- του πατρος] οτη. Ὦ. 6. 

--- πυλει] Τα4ᾶ. Ἱερουσαλημ 5. ΑΟ:Χ. 
τε]. /. Ἀγττ(Ῥε(.)δΗσΙ. Αππι, 011. | 

οπι, ΒΟ31Τ,. Τα, Μεπιρῃ. 

-- οὗ] ότου Ὦ. 1. (αν Εν. ἵῃ Ε5. 48590.) 
--- ενδυσησθε] ενδυσασθε 13. 

-- εξ ὑψους απίο δυναμιν Β031.. 98. 

Ένς. ἵπ Ὦς. 4890. ο. Με]. 1755. | Τρο5έ 

ς. ΑΟΡ. τε]. Ἱμα. Ἀνττ.βεί,δεΠς]. 
Μεπιρῃ. 4ὔ41. 

50. εξηγαγεν δε] και εξηγ. αι. Ῥστ.Εδί. 

Μεπιρμ.ΜΕ. | εξηγ.τε τ Τ. 
--- αυτους] Ταᾷᾶ. εξω 5. ΑΟ Ὀ. τε]. 

Τα. Ἀνστ.Ηε]. 1. | οπι. ΡΟ, 1. 
98. α.ο. Ἀγτ.βεί. Μεπιρῃ. Αππι. 

--- ἕως α. τε]. | οπι. Ὦ. Υπ]ρ. ὅ.οιε,[ι[]. 

-- προς ΒΟ3ΡΙ.. 1. 88. α. | Τεις 5. Α 

Οὔ, τε]. Ὑπ]ς. Φ.ο{[1. (ᾳααθῖ 6.) 
-- και επαρας] επαρας δε Ὦ. 

-- αυτου] οτη. Ὦ. {]: | αἄά. εις τον ουρα- 
νον Χ. 

--- ευλογησεν] ηνλογησεν Ὦ. 

51. διεστη] απεστη ). 

--- αυτων] -τω Α3(οοτγ.].) 

--- και ανεφερετο εις τον ουρανον ΑΒΡΟΠ;, 

τε]. Ὑπ]σ. οἵ[- νν. | οι. Ὦ. α.ὐ.ε. 
δα 

59, προσκυνησαντες αυτον (115. ο. οι. 

αὖτ.)/. νν. | οσα. Ὦ. α.2.ει[].1. 

--- µεγαλης] οπι. Β3 1]. Μαἰ,(αᾶ ἆ.1. Ἠαί,) 

55, εν τῳ ἱερῳ] οπι. ΑΧ. 

--- αινυυντες και ΑΟ). τε]. Τμαίί(οπι. 

και ν]ά. Ἱπ[γα) νν. | οπι. Β01,. Μεπιρῃ. 

--- και ευλογουντες Υι]ς. ο. νΥ. (-τας 

Ἐ.) | οπι. Ὦ. α.θ.ο.[)-1. 

--- ἃᾷ ΠΠ. Γαάᾷ.αμην 5. ΛΕΒ. Μαἰ.Ο’. το]. 

Ὑπ]ςα, εἰ ἅπι. Το. ο. Ἀγττ.Ῥεε.δς Πε]. 

«81. | οπι. 6391, 1. 95. Τον. Εωῖα, 

α.θ.αι[).Ι. Άγτ.ΗΙεΥ. Μεπιρῃ, ΑτΠῃ, 

Βπρεοτίρίο, κατα Λουκαν Ἑ. | ευαγγελιον 

κατα Λουκαν Α’0ΤΙΔ. 55. (Κ)(8)Ό(Λ). 

[ ευαγγελιον κατ Λουκαν επληρωθη:" 

αρχεται κατ Μαρκον Ὦ. | Τε. τ. κατ. 

Λο. ευα. στι. βω Ἡ. | αάἀ, στι. βω. 

τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον ἐξεδόθη 
μετὰ χρόνους τε τῆς τοῦ χῦ ἀναλή- 

Ψεως Ί. | αἀά. εξεδ. µετα χρον. κ.τ. ε. 
εχει στι. βω Ἀ. | αἀά. εγραφη και αντε- 
βληθη ὅμοιως εν στιχοις βχοζ. κεφλ. 

τµβ. Λ. | πμ] Ἰαρεπὲ ΑΧ. 1. 69. Ε 
ΜΓ, | ΜΙαπί Έα. 

46. Μετίῖα ἀῑο 6ἵ. | 48. ἑερίεβ οεῖς 6ἷ. | 49. 
τἰτιαίο 6. 

στὸ 



ΕΥΑΡΓΕΛΔΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΤΩΟΑΝΗΝ. 

τα 1 852 3 . ω « / 9 ε / 5 
πως 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ὃ λόγος, καὶ ὁ λογος ἦν 

Ν 5 ε / . Θ - 

(ἄχας. Ἠοκη) ὀπρὸς τὸν Θεόν, καὶ Ἱ θεὺς ἦν ὁ λόγος. " οὗτος ἦν 
.989- 69. ο - Ν Ν / 8 , . 5 - 

ΕΡΟΗΚΜΑύΥΛ. ἐν ἀρχῃ προς τον θεὸν' " "πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, 
πΙσς πα: ν ν ο ο αν ος νο ϕ σ9)ἱ ο Γὸ / 4 » 
λροσοο ὁ καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὖδε ἕν. ᾿ Ὁ γέγονεν ᾿ ἐν 
«τον. 8:99. 1π 9 ο ο. αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ς ζωὴ ἡ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώ 
1μο. δίρο, πων, ὅ Ε καὶ τὸ φῶν ἐ ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκο- 

6 1: ὅὃ. 

νο. 18 Τία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 
6 . ον ος 2 5 Ἡ Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, 

κος 3/ να » , ου. 1: ο- ὄνομα αὐτῷ : Ἰωάνης”, - οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν, 
ς 

{ (ση, 3:90, 
4. ζωή ἐστι», 

Ἡ Έναρ. ἼἼοβα, 

Ἡ μου. γ 
ἕσαρ. 3:19. γ 
Ἀ Μαϊ, 9: 1. 
Μαν. 1: 4. 
Ίο. 3: ο. 

Ἱραρ. 8110. ὃ 

ἵνα µαρτυρήσῃ. περὶ τοῦ φωτός, ἵ ἵνα πάντες πιστεύ- 
σωσιν δὲ αὐτοῦ. ὃ οὐκ ἦν «κε νου τὸ φώς, ἀλλ ἵνα 

µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. ἦν Τὸ φῶς τὸ άλη- 
θινόν, ὃ Ὁ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐ ἐρχόμενον εἰς τὸν 

κόσμον. ὃ ἐν τῷ κόσμφ. ἦν, καὶ ὁ κόσμον δι αὐτοῦ 
ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. ᾖ: εἰς τὰ ἴδια 

; 6059) Τπ Ῥεϊποϊρίο ουαΐ γου- 
Ῥαπῃα, οἳ γογρΙπι οταί αριά 
ἄαιπῃ, οἱ ἄαις ογαί γοριτῃ, 
ΣἨου αναί ἵπ Ῥιϊποῖιρίο αριιά 
ἀαμπι,  ὃ Οπιπία ρου. ἵρβαπα 
Παοία, 5απέ, οἱ 5ἶπο 150 Γαο[ιπη 
οδί πΙΠή] αποᾶ {αοαπα ορ6. Ἡ Τη 
1ρ5ο γ]ία ογαξ, 6ἳ γ]ία ογαί Ίις 
Ἱοπαίπαπα: ὅ οἱ Ἱακ. ἵπ (οπουτίς 
Ἰπσαξ, οἱ ἔεποβγας 6ΑΠ1 ΠΟΠ 6ΟΠΠ- 
Ῥτομοπάστιπέ. 

5 6,5.) Ἐπῖε Ἠοπιο πηῖδεις α 
ἄσο, οπῖ ΠΟΠΙΕΠ εναί ΤΟΠΑΠΠΟΒ: 
7 ο γοπΙε ἵπ ἰοδίπιοπΙατη, τι 
ἑοδήπποπῖαπα Ῥογμίρεγοίῦ 4ο Ἱπ- 
πηΙΠο, 6 ΟΠΊΠΕΡ ογοᾷσογοπί Ῥογ 
Π]απα. ὃ Ἄοπ οταῖ Ί]]ο]ας, 5ο 
π{ (οβπποπίαπα ρογμίροχεί ἆς 
Ἰππαῖπα, Ὁ 6,5.) Έγαί Ἱας νοτα, 
απαθ Ἱπ]απηϊπας οπΊποπι Ποπηῖ- 
ησπα γοπἱθηίαπα Ἰπ ΙΙΠΠ(ΠΙ. 
10 Τη ππππᾶο ογαί, αἱ ππαπάα5 
ρου 1ραπα {αοία5 ορί, εί ππΠ- 

ἀπδ 6Ι1Π1 ποῃ οοσπονΗ, ἱ ον 
109) Τπ Ῥγορτία γοπ1{, οἱ 5πῖ 6Η 
ποπ ποοθροταπέ, 1 Ωποίαιποῦ 

8115. ι ) 9 Ν 
στα ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. |" ὅσοι δὲ 

19146. 

Τηβοπ]ρεῖο Τη, 4. 45.99. Ἱῃ Τμιο. (Μαἳ, 197.) Τε]. ἵν. 490, 
ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΔΟΙΧΔ.1. 58. ΕΕάΗΚΜΌΛ. 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ Β(Ρ -ννην). 

ἘΥΑΤΓΡΕΛΙΟΝ Ἐκ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝ- 

ΝΗΝ ϐ9. 

1. εν αρχῃ ην ὁ λογος Τηουρή, πα Αιιἰο. 

Π, 995.. Ίγεπ. 41 δἱς.(). 188. 191. 915. 

Οἶσπι,δ. Οἶεπι, πί. 1009. Έπα, Τ]οος, 
αρ. Ό]οπι. 969, 973. ΠΗἰρρ. ο. Μοοί. 19 

(14). 14(15). ῬΙ]ομ. ν. 16 (194). Ονίᾳ. 

1. 696α, 60850, (7485) Πῖ, 1779, Ἱν. 1Τὺ, 

190.4. 900, 914, 47α.4. 49ο.ᾶμε. δ40, τθὰ, 

ΟΡίᾳ. ἴπῖ. 1, 14, 984, Π, 691, 11, 9085, 
9074. ἵν. 4643. Πἱοµ, 4ῑεα. αρ. Ἐπς. Π.Ε). 

γἩ, 95 (954). Ἠοπί]ι, 1, 997.. τις, Ῥτ. 

Ἐν. 9911. 5403, Τ.Ε, 1205, 9104, 9995, 

9095, Ίπ Ῥρ, 9440, ο. Με]. ἃδε, 116ᾳ, 

1175, 1905, 19190. 19914, 1994, 1490, Ἐς, 

οτό 

μ-. 

πρ. Ἐπδ. ο755. 81Ε, 1064, 1129. 1184. 

ουαί.5251 οἱο. Τεγί. πάν. Πετπῃ. 90, αἆγ. 

Ἐταχ. 18. 16. 91. «1/7. 168. 9850. 987. 

γιοί. Ῥουίμ. 11. 459. ΗῆΠ. 4091. 7τιν, 

7954,7965, 837, 9905. 

ἀρχῇ ὁ λόγος ἦν, ἀλλὰ Ὁ ἦν ἐν ἀρχῇ 

λόγος ἦν Ονίᾳ. ἵν. Τ55. 

ον νεος . 
ουχι 0 ΕΥΕΝΥΕΤΟ εν 

«και ὁ λογος ην προς τον θεον ΤΛεορ. 

1γοπ. 41 δἱ. ἄ». 188. 191. 915. Οἶσπ. 6. 
Ἔπο, Τεοά. 968. 975. ΠΗἱρρ. ο. Ἀοοῦ. 

9. Ἐμ]ορ, Ονίᾳ. 1, ον. Πῖ νι 48ᾳ, 
490. ἀνε, 49, σ9σ.. ΟΙ. 1πἱ. 1, δἱφ, Ἡ. 
ΠΠ, δίς. Ίν. 4643, ἔις. Ῥτ. Ἐν. δἱ. Ὦ.Ἠ. 

φμαίεγ. Ἰπ Ἐ8. 1905, 9440, ο, Μο]. ἱο. 

Με]. αρ. Ἔιις. δἱ95. Ἐς, 5. ἰον. Ἰπ Ίμπο. 

Ίνουαι, Τενί. αἂν. Ἠουπι, αἄγ. Ένας. 7. 

εν «/Ρ7.168. 9850. 9287. Τοἱ. ΠΠ], 4094, 
ΤΤ1ν. Τ963-5- 9975. 990Ε, ὁ λόγος ἦν πρ. 

Τ. ον οὗ γὰρ ἐγένετο πρ.τ.θ. Ον. 

- . καιθεος ην ὁ λογος ΤΠεορῃ. 

ποη εν τῳ θε Ἅ-τιδ.ο. Με]. 

1919, ἀῑφεγία. 

1ΡεΠ. 41 

2ἱε, (7. 188. 191. 915. Οἶεπι. 6. Έπο. 

Τους, 968. ΠΗΠρρ. ο. Νοοῦ. θίς. Ῥ]1ο8. 
Ονίᾳ. 1. έον. ΠΠ. ἵν. 45319. 48ᾳ, Ίν. 491:ε- 
δἱ9. 5954, Οτἰᾳ. Ιπί. 1. δίς. Π. 1, δἱ9. 1ν. 
4645, Εις. Ῥν. Ἐν. δἱ. Τ.Ε. φιαίεν. ἵπ 

Ἠ8. 1905, 944), 6845, ο. ΜΕ]. οἱ», Ἐς. Εν. 
{6Υ. ἵη Ίμπο, Φε|. αρ. Ἐν. οἵ, ουαί. 

Τογί. αἂν. Ἠουπι. αἲν. Ένας. 7. 19. 18 

16. 21. 61. τει. Ηι, ττιν, 796ὰ-5 

8875. 9208, 9225. 

--- θεος] ὁ θεος Ἰ. | θεος ποπ ὁ θεος (αἷ- 

κογίο) ΟΥΡίΠ. ἵν. 5039. Ίς. ο, ΝΙο]. 1919. 
1210-64. (οἱ ὁ λογος ΠΟΠ λογος Οτίφ. 
1θίΙ, οἳ 5ος.) | θεος ποπ θεου Ἐν. ο. 

Με]. 885. 11959, 1494, 

9, ἵνα Ἀαπο παπαπά ατα 6ἷ, 



1. 14. 
Ταπ]ς.α. 0.ο. 
8γτν. 0. Ρ.Η. 
ἹΠεπιρῃ. (Τ1ε0.) 

ο σπα, 001, 13 
Φ1 3ο. 8:11. 

ΚΗεΡ.οιι ᾗε 

ΚΑΤΑ ΙΤΩΑΝΗΝ. 
/ / / ή ῳ - / . 

Ε έλαβαν" αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς | ἐξουσίαν τέκνα απίοπι ποοθρογαπὲ οιπι, ἀθᾶῖέ 
Π]15 Ῥοίορίαίθτη ΒΙος ἀοῖ Ποιῖ, - / . / . ος 3 - 

θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς το ὄνομα αὐτοῦ, Πὶς αἱ οοὕιιηῖ Ἱι ποπιῖπο οἷις. 
ὦ απἳ πο εκ βαπσιϊπίριι5 πθ(θ δ ᾽ 3 ε ΄ ολ ε / Ν Σολ 

οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ο νόμιμα ο μαμα τν 
» / 5 λ ” 5 ο / ρ , : 1 σ 
ἐκ θελήματος ἄνδρος ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

4. Ἶς ές Δ / / « 

η κΚαὶ ὁ λόγον σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν 1 9,3) Βι νοθιπη οαχο βιο- 

γο]ηπίαίο γἱγῖ 5οᾷ οκ ἆσο πα(ὶ 
ΒΙΠΕ, 

{ατη οδί οἱ ΠαλὐΙίανΊί ἵπ ποῦῖς. δέ ει εοὸ Ν ” / Δ δό 5 . δό « 

Όμιν, και ἐεθεασάµεθα την όξαν αυτου, όξαν ὧ5 γἱαῖπιις αἱοτίαπα εἶας, σ]ογῖαήι 

μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἆλη- απαςί απ]σοπΙΒῖ α ραΐγα, ΡΙεπιπι 

2. οὗτος ην....τον θεον ΊΠεορῃ. Ίγε. 
41 άγ. 188. 815. ΠΗ[ρρ. ἘΙΙ]ο8. ν. 16 

(184). Ογίᾳ. ἵν. (470) 544 δίκὺ. 593 θί9ῦ. 

ὀἱνα, δὲ 605. ΟΡίᾳ. Πηἱ. 1. 14. 988, 1, σ98, 
Έιρ. Ἐν. Ἐν. 9951. 5404. Ὁ.Ε. 9995, 

9004, 1π Ῥ8. 98440. Λουαι. 981. Τεν, 

Ἁάγ. Ῥταχ. 91. (17.285. οι. (ΠοιίἩ. 

Π1, 459.) ΠΠ. τ710. 796., 8373, 
8. δὲ αυτου] δια αυτου Όπιαπ.τεο. 

---ουδε ἐν ΑΒ0Ο. Ἐν. Μοκα. τε]. Τα. πα 

ἄιναεςο5 19. ΤΠεορή. Ίγεπ. γ. 41. 191. 
πε. 194. 106. 975.769. Τ87. 805. 819. 

815. 920. ΠΗἰρρ.ο. Νοεί.19(14). Ῥ]]]ος. 
ν. 8 (107). 16 (154). Ογίᾳ. ἵν. 643 0ἱ9. 

6650-6075, 753019. Ές. Ῥν. Εν. 5403, Ὦ.10. 

9993, ϱ, Με]. 670. 1050. 1114, 19948, 1994, 

1994. 1450, 1619. 1740. 1705, Ἑο, Εν. 4. 

346]. αρ. Ἐπς. 873, 1195, | ουδεν Ὦ. 1. 

Έοίεπιαει» αἆ Ἐ]ογαπα 11. Οἶεπι. (848.) 

898. πο. Τ1εοά. Οἶεπι. 9850. Ονίᾳ. ϊν. 

1915.2901. δγπ. Απί.ΒοιΏἩ. 11.995, Ἐν. 

Ἐν. Εν. 2223, Ὦ.Ε. 91083, ἵπ Ἐς. 6299, 

--- ὁ γεγονεν ] οπτα δε μεπέἶδις οοπ/αππρ απ 

ΑΟ3ΡΤ, γαρ. Μοςα.Ά δίς. 3 αἱ υἱᾶ. 

γπ]ρ.ΜΡΒ.(αρ.Βαβαί.) τε]. α.ῦ.ειῇ. Ἁγν. 

ο. ἀἰκετίὸ, ( ]α απίεπα τος απας {1 

Ίπ ϱο”) ΒΥτ.ΗΙογ. δἱο. Μαιηρῃ. μέ υἱᾶ, 
Τ]ευ. Αθ. μὲ υἷᾶ, Ίτεπ. 41 (εί αρ. Π]απα 

Γαἰεπίπίαπϊ). «γ. 188. Οἶεπι. 114. 918. 
Ἔπο. Τιεοά. 968. 975. ΠΗίργ. ῬμΙος. ν. 

8(107).16(194). Ογίᾳ. 1. 6395. ἵν. 908 
αἱκεγίε. 965. 96ὺ. θ40.4. θ93.ο. Τ23-ε. 786, 

Ττυ. Ογίᾳ. Ίπι. ἵν. 5180. Έως, ἵη Ῥα, 
1465. 98500. 945ὺ, ο, Με]. 1984 ἀἰςεγίὸ. 

ΒΗΠ. ΤΤ1υ. Τ97ε. ὁ δὲ γἐγ. Πἱρρ. ΡΗΙΙ. 
ν. 8(107). « ᾳποά απίαπι Γ{ασέππι ο56” 

ὀ. Ονἰᾳ. Ιπί. Π. 6653.. καὶ ὁ γεγ. Ονίᾳ. 

1ν. 723. Οἶοπι. Ιπί. 1009. ὁ γέγονεν ἐν 
αὐτῷ οὐχὶ ὃ ἦν ἐν αὐτῷ ΟΡί. ἵν. 795. 

Ῥοβί ουδε ἐν Απεπι Ροπιπέπι. Ταίία- 

πι8 ο. ἄταςο. 19. ΤΠεορή. αἆ Αιπῑο]. Ἱ]. 

99. Ίτεπ. 98. 118. 188. 191. 815. 969. 

ΠῬιοίοπι. Οἶεπι. 194. 156. 978. 769. 787. 

808. 819. 815. 820. 898. Έτο, Τλεοα. 

6. 980. ΠΗἐρρ.ο. Χοεί. 19(14). Ογίᾳ. 

1γ. 661. 075, 1975. 9994, ΟΥγἱᾳ. Ιπι. 1. 585, 

Τ14. 984, 1919, Π, 654, γη. Απί. (Ῥου{1, 

11. 999.) Λε]. αρ. Επβ. 973, 1193. Ες, 

Ῥ.Ε.. 9104, 209, Ἱῃπ Ἐ. 69968, ο. Με]. 

675. 1060, 1118, 1998, 1998, 1498, 161ε, 

1745, 1703, Ἐο. Ῥν. 4. Ἀουαί. 94. 107. 
119. Τεγί. αἄγ. Ἠθιπι. 90. 45. αγ. 

Ῥτακ. 9. 7 δίς. 19. 91. ἆ6 165. 08η. δ. 

οί. (Ἠκο{]1. 459.) 

Οαπι απἲί. εοἩ]. ΟΥ Ν. 1. 95. Ε6ΗΚ 

ΜΌΛ. Ὑπ]σ.(πιργ.) ο(μέυίᾶ.). Ειδ. 

Ἐν, Ἐν. ες. 99393. 5408. (0)ρ). εα. 985. 

Αποϊριιες κιπί Ἐδ. 69. (21Η28.) 

ΒΥτγ, Ε6.δεΗσ]. Ανπη. 

ην 15. ΑΒΟ. τε]. ὙΨπ]ο. σ. Ἀγιτ.Ε5ἱ. δε 

Ἠσ]. Ἀγτ.Ηϊεγ.εἰο. Ίγεπ. 188. Οἶεπι. 918. 

Οἷοπι. πι. 1009. Έπο. Τεοά. 968. ΟΥγίᾳ. 
1, 6928, Ίν. 904 δἱ5. 26Ε, 960. 640-3. 093.ο. 

Ἴ2., 78ε. το. Ονίᾳ. ΠΠί. 1ν. 5180. Ές. 

Ῥν. Ἑγ. 899, 5408, Ἱῃ Ῥ. 146ὲ. 99500. 

9450, ο, ΜΕΙ. 194". 61). ε. 986. | εστιν 
Ῥ. α.δ.ο.ειῇ]. Ἁντ.Οτί. Τμερ. ἴγεπ. 41 

ᾱΡ. Οἶεπ. 114. Έπτο, Τμεος. 918. ΠΗἱρρ. 

Ῥ]]ος.ν. 8(107). 16 (104). ΟΡ. ἵν.Τ95. 

(τινα μέντοι γε τῶν ἀντιγράφων ἔχει 
καὶ τάχα οὐκ ἀπιθάνως, Ὁ γέγ. ἐν αὐτ. 
ζωή ἐστιν) 637. εοᾶᾶ. πια], (Ἐε]]. Ρ. 

95). ΗΠ. Ττιὺ. τος, 
--- των ανθρωπων Ίτοπ. 41. Ονίᾳ. | οτη. 

Ῥτέπί (πηπαχς.].) 

δ. αυτο (επι. 230. ΟΥγί. Π. 8961. 1ν. 961. 

774, 801Φΐ9. Ἔπις. Ὀ.Β. 4155. | αυτὸ Ἑ 
(5ἱεαρ. Βἰαπε]. Βεμ.)5Ι]. Β1ἶγ. ἡαἰ. οἱ.) 

αυτον Β.Βεᾖ.Η. ο. Έπο. Τ]εοᾶ. 9609. 

6. θεου Ἴγεπ.189. Οτίᾳ. ἵν. 815. 888. 914. 
118ε. 451, ΠΠ]. 7719. | κυριου 3. 

--οῦομα αυτῳ] Ῥνασπι. ην Ὦ3. (αᾶά. 

Τιαθς. Ίγεπ.) | οτι. Ογίᾳ. 813. 915. 4513. 

---Ίωαννην 3. 

7. µαρτυρησμ Οτἰᾳ. ἵν. 815. 850. 865, 919:5: 
056 1188, Ές, ΤΠΕΟΡΗ. (34αἱ, 140.) | 

-σει Ἡ. 
--"πιστευσωσιν Ο»ἱᾳ.ἵν. 865. 994, 1193219. 

1985, | -σουσιν Ὦ. 

Β. µαρτυρησει Ὁ. 

9, ην το φως] οτι. Ἀγτ.Η]ον. 

-- φωτιζειν 1. 

---ερχομενον] εἰπὼν τὸν (Ίεμο τὸ) " ἐρχό- 

µενον εἰς τὸν κόσμον, περὶ τοῦ δεσπό- 

6 

αν 

του χριστοῦ καλῶς ἐπήγαγε τὸ “ἐν τῷ 
κόσμῳ ἦν”. ὥστε δεῖξαι ὅτι τὸ “ ἐρχό- 

μενον” πρὸς τῆν διὰ σαρκὺς εἶπε φανέ- 

ρωσιν. Ίηεος. Ἠζορ». 

19. δε 1γοπ. 815. 816. ΟΥίᾳ. 1. 935353. ΟΥίᾳ. 

1π1.1ν. 8505, (12.906. ΠΠ. 4031, ὅδοα, 

Ττιο. Πο. 86. | οτι. ΤὮ. ε. Τετί. ἄθ 

Οταί.5. (ηργ. 977. 

-- έλαβαν ΒΑ ΠΙ. αι. | ζελαβον ς. Α. 
ΟΡ. τε]. 

--- εδωκεν] εδων Ὦ3. 

18. οἱ....εγεννήηθησαν Ὑπὶς. (α.)ο.ε./. 

Ἀντγ.οτε, Εεέ, ὃς Πο]. Θγτ.Ηίον.αἷο. τε]. 

(4ο τεπαῖς επι, 460.) Γαἰεπίίπις αρ. 

Τουέ. ἀε Οᾳα5. Οµ9. 19. ΟΥἱᾳ. Ππι. 11. 4008, 

Ἱγ. 998, Ἔις. ἵη 9, 9874. ΗΠ. 7τ]ε. | 
απαἰννν παίας οδυ ὐ. Τετί. 4ο ΟαΥ. ΟΠΣ. 

19 ἀἰογίο. 34. - πο επίτη οκ νο]απίπίο 

οαγΠῖδ Ἠσθηπο εκ νο]απίαίο υἱγῖ 5δεᾷ εκ 

γο]απίαίο Το, Ψοιριπι οπχο {ποίαπι 

εδ. Ίγεπ. 905. «18 ααῖ ποη οκ γο]πῃ- 

{αΐο οαππίς πόφιο οκ γο]απίαίε υἱπί πα- 

{8 οξί Β]ἴς Ποπαϊπῖς οδὲ ΟἨτίκέας β]ῖας 
Ὠοϊ γὶνὶ”. γεν. 919. “ αποπίαπι ΠΟΠ 

εκ γο]απίαίο υπ οταί απ παδορραίας 

Ίγεπ. 517. νἷᾶ. ΠΗἱρρ. ΕΗΙ1ο8. γΙ. 9 (163). 

-- οἳ ] οτι. Ὦ3. α. 

--- εξ αἱματων] εκ 5απριίπο ὁ. Τεν. 4ε 

Οα5. 09, δἱ, εξ αἵματος Ειδ. ἵπ Ες. 

ΗΙ. ΤΤ]15. 
-- ουδεεκθελ. σαρκ. Εις.ῖῃ Ἐν. Τετ. ΠΠ], 

[οπι. Επ(αἀἀ της.) μα. (ουδ 110) 

-- ουδε εκ θελ. ανδρος ΑΕπιφ].Ο(Τ). τε]. 
Ἔς. Ἱπ Ὦδ. Τεν. ΠΠ. | οσα. Β3 ΠΕ). Βσαιι. 
Λ{αἰ. οπι. εκ 3. | (ουδ’ Δ.) 

--θεου] ΡΤΑΕΠΙ. του Ἡ. 
--- εγεννηθησαν Ἀ(εονν.Ι.Μαἰ.)ΟΡ. τε]. 

Τι, ἵι Ὦ5. | εγενηθησαν ΑΡΧ ΠΙ.Μαἰ. 
Δ. 693. (νἷά, αἲ ΙΠῖί. γα.) 

14.πληρης ΑΒΟΤ.. το]. ἴτεπ.(σγ. 49. ΟΥγίᾳ. 

1.6845, 1. 4950, Τ954, 11. 5485, ἜΈις. ἵη 

Ῥα. 855, ος, Με]. 85. 843. | πληρη Ὁ. | 
Ῥ]οπιις α.ο. Ῥ]επῖ ΟΥίᾳ. Ππί. Π. 4955, 

--- και αληθ.] οπι. και 318. Βεᾖ. ηζαί, 

(αά ᾱ. αἲ νά. Ῥσ]ι.) 

15, ἀεαῑί οἱς 6. 

9ττ 



ΑΒΟ() ς ϱε/ Ἵχδ. θείας 
1. 989. 69. 

ΕΕάΗΚΜΡΌΥΛ. 
1γετ. 07. ἡλκς 

99. ὅ 16 4ο 
9:31. ῃ ἦν. 

Μαιϊ 3:11. 
Μαν, 1: 7. 
πο, 3:16. 

.ὴ 

. 6:40. η 
19 0Η. 4:10. γ ρ νο 

εος 
. ιά 

ἐξηγήσατο. 
ι 

ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος" 
ΓΜωυσέως” ἐδόθη, ἡ 
χριστοῦ ἐγένετο. 

ὃ 15 π Θεὺν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε' 

καὶ 
4 » / / ος » { 

]Ἰωάνου , ὃτε ἄπεστειλαν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

εί ]ωάνης" μαρτυρέό περὶ αὐτοῦ, καὶ κέ- βιπίΐαο εἰ γοηία[ῖς. 

ο 
αυτη 

Λ 

Γ μονογενὴς 
Ἀ Ν / - / » - 

ὁ ὢν εἰς τον κὀλπον τοῦ πατρο5. εΚκεινΟ5 ον ἵπ εἴπα ραϊτῖς, 1ρ5ο επαγΓΗ- 

ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ 

α πρὸς αὐτὸν" οἱ ἸΤουδαῖοι πηϊδογαπὲ Ππάααί αὐ ἨΙεγοξο]γ- 

1. 15. 

16 (6,1.) Το- 

Ἠβππας {οβπιοπΙαπῃ Ῥοχμίναῦ 
κραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὂν εἶπον, Ὁ ὀπίσω µου ἆο Ίρ5ο οἱ οἸππιαί ἀΐσοπς, Ἠίο 

οναξ απθπι ἀῑχί, Οἱ Ῥο5δύ πιο 
ἐρχόμενου, ἔμπροσθέν ον, γέγονεν' ὅτι πρῶτός Μου νοπίπνας θξί, απίο πιο Γαοίας 

ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματον αὐτοῦ ἡμεῖς πάντεοὶ μεθ πθιοσο 
16 (7, 

10.) Ἐν 4ο Ῥ]επίιπᾶϊπο αἶπ5δ ποΒ 
το ὅτι ὁ νόμος διὰ ΟΠΊΠΘΡ αοσαρίπηΒ, σγαὔίαπα Ῥχο 

θναδία: 7 απῖα Ἰοχ Ῥου Μοβοπ ε ΄ ΑΝ ει / Αν 5 .. 

ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Γησοῦ ἆια οε, αταίία οἳ γοηίας Ρος 
Ίαεξαπι Οµτ]δίαπα Βιοία ο5ῦ. 

18 (9, 5.) Ώδπῃ ποππο γ]αΙε 
πππαπαπα: ππ]σοπ]ίπις πας απῖ 

γίε. 9 6,10) Ἐν που [εςδί] ἴοδ- 
Επποπίππα Τομαππῖς, απαπἆο 

πηῖς αοθγᾶοίος δί Ἰαγίίας αἆ 
3 « / ς ο) / / ας 3 / . ΠΠ, 
ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ  Λευείτας » ἵνα ἐρωτήσωῶ- οι, τα Ππίοχοβασομί ουσ, Τα 

3. / Ν , 5 

σιν αὐτον, Συ τίς εἰς 

15.λεγων Οτίᾳ.ῖν. 89ὺ. Ἔως.ς. Μς].85ς, 
| οπι. 1). ὁ. 

-- ὁν ειπον ΑΡΤ), τε]. νν. τῆς προτέ- 
ῥρας [26. μαρτυρίας] ἀρξαμένης ἀπὸ τοῦ 

Οὗτος ἦν ὃν εἶπον Ὁ ὀπίσω κτλ. Ονίᾳ. 

ἵν. 1025. (ος 107 εἰς ἨαΡεί οῖαπι ὁν ει- 

πον). | ὁ ειπων Β3Π.Μαἰ(εᾶ.1.)03. 

ὁν ελεγον 08. |α4ᾷ. ὑμιν ὨΣΧ. Απ. 
Ζωα, 

-- ὁ οπισω] Ο’πισω Δ. 

16. ότι ΒΟ3ΡΤΙΧ. 88. α.δ.οι[}. Ἁγν.ΗΙον. 
(μίο.) Μεπιρῃ. Αντι. ΦΡ41. Πἱρρ. Ένας. 

(80:). Ογἱᾳ. ἵν. 899, 1064. 1075, Ογίᾳ. 

Ιπι. 11. 4934. Ἐν. ο. Με]. 8ο, ΠΠ], 4955. 
[ι. Τποῦ.] | Ίκαι σ. ΑΟΔΙςία. τε]. 

Ὑπ]α. οι. Ἀγιν.ονί,Ῥδίε.δεΗοΙ. Ο)1ᾳ. Ἱ. 

σ8]0, 7175, 

--- και χαρ. Υπα]ο.ἰ. 10. Ἁγιν.ΟτΙ.ΡΕέ. 
δΗε]. ἈγνΗίον. Μεπιρῃ, ΟΥίᾳ. ἵν.ἰον. 

1π Ἐτου. (αἱ, νΠ. 90.) | οπι. και Απι. 
(δις) ία. α.δ.ο.ε.Ι. Αππα. δι. 

17. Μωυσεως ΒΟ1,ΧΔ. 88. Ι. Ορίᾳ. Ἱ. 

6860. | Ί Μωσεως 5. ΔΑ. τε]. Ονίᾳ. 89», 
1024. 102). 

18. πωποτε] αά. πῖείι Ὑπ]α.ΜΡΒ.αρ.αΡ. 

α.διο. Αππι. {γεπ. 189. 9060. | Οοπαα, 
Ογίφ. Εις. τε]. 

--- μονογενης] Τρταεπι. ὁ ασ. ΑΟ9ΧΔ. 1. 

98. τε]. ΜεπαρΗ, Οἶσπ. 695.956. ΤἼεοα. 
αρ. ΟΊεπι, 968. ΟΡίᾳ. 1. 440: (ο. Ώο ]α 

Ἠπο). Ἱν. 89), 1095, 498Η, Υπ. Απί. 

Ἠουίμ. 11. 997. ἔμς. ο, Με]. 8630. 1990. 
1455, | οπι. ΒΟ031. Πήρ. ο. Νοεί. 6 

(10). Οτίᾳ. 1. 440:.{αρ. ποππα]]οβ). ἔις, 

1ηπ 5, 4405, 

---θεος Ὠείος "1. 98. Άγντ.Ρεί Παρ. 

Μοεπαρῃ. «9Η (Ίλοπι.). 1γεπ. 356. (Οἱο. 

600. Έτο. Τ]εοά, Ο]οπι.968. (θεὺν αὐ- 

9τδ8 

0 ος / ν 5 
Καὶ ὠὦὠμολογησεν καὶ ουκ 

ας ο5» 3 Ἐν οοπ{οβειι5 ομί οὐ 

τὸν δηλοῖ λέγων», Ὁ µονογ. θεὺς ὁ ὢν 
κτλ.) ΟΡἱᾳ. 1. 440Ι. (καὶ μονογ. γε ὢν 

θεὸὺς αρ. ποππ]]οβ). 1ν. 890. 4984, ΟΥιᾳ. 
1πί. ἵν. 993, ΜΕεΙ. αρ. Ἐπς. 195, Ειδ.ο. 

Με]. 673. ὁ µονογ. υἱὸς ἢ µονογ. θεός ο. 
Με]. 1945, θεὸν δὲ καὶ μονογενῆ. ΕΠ]. 
1194596. “1ᾷ ρεαπι απ]ροπ]{ο Ώθο 6586 

Ῥτορτίππι Ἠναπρο]ία, (οβίαπίΣ,,.. σαπα 

τπήσεπἰ(ας Ώοις ἵπ αἶπι Ῥα[ῖς οδί, οί 

ουπ] ὦἆοβις Ολτῖδίας επρογ οπιπία Ώ6ι5 

ε5ί.”.(οί ἵπ βεηιιοη[ΙΏιιβ «αερε.) ὥσπερ 

ὁ πατὴρ εἷς θεὺς εἴρηται, οὕτω ὁ υἱὸς 

κέκληται μονογενὴς θεός, λόγος καὶ εἷς 

κύριος ᾿Τησοῦς Χριστός: Ι)άψπιις 4ε 

Ἐπιπ]ίαίο, 100, (ρ. 97). περὶ μὲν τοῦ 

υἱοῦ Ἰωάννης εἶπεν, Ὁ μονογενὴς θεὸς 

ὁ ὢν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρύς. 14. 

655, (Ρ. 140.) Ἰαῦεῖ οἱ 35, (ρ.76.) Ἐρί- 
Ῥλαπίις, ἀῑδετίὸ (µονογ. θεὺν αὐτὸν 

φάσκων....περὶ υἱοῦ δὲ [γέγραπται] 

ὅτι μονογενὴς θεός) Αποοναί, ο, ὃ. (1. 

8531’) τὸ δὲ εὐαγγέλιον ἔφη,.... ὁ µονογ. 
θεὸς αὐτὸς ἐξηγήσατο Πρ. Π1, ἴοπι. 1. 

Ἠαογ. Ίκκ. ο. 7 (1. 8183). Πρ. Π, ἔοπι, 9. 

Ἠαον. ]χν. ο. ὅ (1. 6195) δίε (αΐς.). ὁ δὲ 

τοῦ θεοῦ τὸν λόγον μονογενῆ θεόν. 

1ρίκή. δηποαἱ Απογγαπαο 9535 αρ. Ώρίρη. 

Ἠ0. 1, ἴοτη. 1. Ἠπον. ΙκκΙ, 8(1. 95459). 

Βαφι]. Μ. ἀςο Β9ΡΙ1. Θ. ο, γΙ. (1. 190:) ο, 

γΙΠ, μονογενῆ θεὸν ἀῑδετίο ο δον]ρίιτα 

Ἰααάαί (1, 145.) ο, κἰὶ, (953). ἵπ οοἆ, 

Μορα. (νἷά. Μαιίμαοϊ Ν. Τομέ, ος. 9. 1 

780.) νίᾶ, ἄτεφ. ΑΝ». 1. 1930. 6053. Π. 

439), 447α, 4781, 6066, 505 Γ605]5. 6815, 
γ. Αἶεα. ἵν. 1045. γ. ρ. 1. 1570. 95873, 

786ε. Γιφεπίζις Ἰπέοντάμπι, 9ἰάυγις 

Ῥει. 6. Πὶ. 95 (αρ. ηΙ8ί.). Βοηρίογος 

ῑασοί οἱ Τμαπὶ βαορίβαίπιο Ἰαμοπί 

γοιρη μονογενὴς θεός, πἰφεπίι [δεις, 

{Πα1ΙΑΠΙ. ΠΟΙΟΙ «θδι ἴπ Ῥοηρίατα 

αἴραναπα, ϱ.ᾳ. (γεφ. ΛΑ9. 5αθρίδαῖπαε, 

ὤτερ. Νασ., Έα». δεί., Αγίις, «Παιοίαπις 

(5. Ῥεειπάο-]μπο,), πες ποἩ Εωποπιῖις, 

Τι. Ώορι., (σαιάεπέζις, Γεγγαπάυς, Ὦγι- 

ἀεπίέις, Τἱφί]ίως, «Αἰοιίπιμς, οἵο.: αποά 

3ῦ Ίος Ίοσο πῦ ν]άσίις Ῥοπθσί. | Γυΐος 

ασ. ΑΟΞΧΔ. 1. τα]. Τιαί. Ἀγνν.Οσή.δεΗς]. 
Όκύ. Θγτ.Π]ογ.δίο, Αππι «4001 (Ῥ]αἰς) 

Ίγεπ. 905. Ηϊρρ.ο. Νοεί. ΟΥίᾳ. 1. 4401. 
(αρ. Ώε Ία Ἠπε). δήπ. Απ. Ειδ. ἵπ Ἐς. 

4403, 6, Με]. 8630. 928, 1929ὺ. 1455, ὁ δὲ 

υἱὸς Γχρηματίζοι ἂν] μονογενὴς θεός 

1755, ΠΠ, 5503, 8819, 8055, 8784, 8743. 

9058, γιά. Τεηί. αἲν. Ῥτακ. 8. ώρας 

γιά. Έα. ΜΗ. Πι. 985, ο. Π. 958ὺ. 

τει. ΔΥ». Π1. 6485. Ἡ. 4665, ἄν, Αἰες. 

γ. Ρ.1.96505, νἰ, 905. οκ μῖς ποππα]1 (ιά. 

εαργη) Ό6γε]ερεβαπί θεος, ιο νοκ Ῥο5ύ 

µονογενης {πο]]παο τηπίατοίατ α Πῦγα- 
118 (ν1ά. 7οἱ. 11. 16, 18. 1 οἱ. 1ν. 9.) οἱ 

1Ππ Ίος οσο Βογϊρίαχαο, οἱ 1Π οἰ[α[]οπῖ- 

Ῥι18 ιά Π(ογᾶ ἑππίαπι πιιαιᾶ» (Θ6 εξ 

Ύς); µονογ. θεος οτι εἰέ ἵπ βαοτῖς 

εοηρίαχίς ἅπαξ λεγόμενον εδ, οἱ Ῥτορ- 

ἴθγοα Ἰαά]οῖο ποππι]]ογατη Ίαθο ]θοίῖο 
εγΙαπάα 65. | υἷος του θεου Ογίᾳ.ῖν. 
1024(Ώοε Ία Βπο.) Ε]ας Ὠοί ἴγεπ. 189. 

ῶοί Ας Ορίσ. πι, ΠΠ. 9. (οτι. ΟΥἱᾳ. ϊγ. 

α109ε μευίζ,) | υἱοςθεος 6ἶομ. 956. Ο214. 
Ίν. 1098, |αάά, εο]α5 ᾱ. 

18.του πατρος] οπι. 69. (απὶ οδὲ ἵη Ῥαΐτα 

1ρ5ο οπαγγαν1ς ποῬῖς ο, δἴπαη Ρας 

1ρ86 οπασαγ1έ ᾱ.) 

15. ἀῑκὶ νουῖβ πι. | 16. οἳ αναίαπα Οἱ. | 18. 
παπταν]ὺ πι". | 19. οβδῖ οηι. πι, 



α]ρ.α. 0.ο 
Βστε. 6. Ρ. Ἡ. ; 

Πεπιρῃι ιστος. σ 
Αιπά. 2811. ΧΡ ν ς ον 

Ηλίας εἰ; 

εἰ σύ; 

59, 40:93 ͵ 

ο Μαΐ{, 9:11. 
Μαν, 117,8. , ο ο η] , / ας ο Ίμιος, Φτ1θ. της: ἀπεκρίθη᾽ αὐτοῖς ώ ον λέγων, 

εἰ. 18195. α “ : . ῶ ο ο Βαπτίζω ἐν ὕδατι' µέσος ὶ ὑμῶν ἵ στήκει 

καὶ 
καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. 

καὶ ἀπεκρίθη, ὔ. Ὁ τΕἶπαν" 
Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν κο, τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς" 

ο αωτέ λέγει περὶ σεαυτοῦ; ὍὉ ἔφη, " Ἐγὼ φΦωνὴ βο- 
- ὤντος, ἐν τῇ ἐρήμω εὐθύνωτε τὴν ὁδὸν κυρίου: 
ια καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης. 

σταλµένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων, 
σαν αὐτὸν καὶ ἡ 

Ν 3 ο. ο Ν 

συουκειο χριστος 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ κ ς / α ου» Ν ” 3 ολα ε 

ἠρνήσατο, καὶ ὦὡμολογησεν ὅτι Ἰ Εγω οὐκ εἰμὶ ὁ 

Τί οὖν: 
Ὁ προφήτης 

οὖν αὐτῷ, 

/ ας 

ἠρώτησαν αυτον» 

24 

Τούδε” 

ΔΝ 

καὶ 
5 9 νὰ ώρ 

καὶ Ίρωτη- 
5 ια ” αν / 5 / 

εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζειο, εἰ 

Ἡλίας ! οὐδὲ ὁ προφή- 

υν ς - 

ον υμεις 

ποπ ποραγ]ς, ϱἳ οοπ{θεεις οϱ8ί 
{ον πα Νο 6Ηπῃ οϱο Οκ», 
συ 3 Εν Ἰπήουγοπαγογαπὲ αυτα, Ωπἷά 

οσο Πο]ῖας ος (πὸ Ῥε ἀῑσιί, 
Νο ΒιΙΠ. Ῥτορλοία ο5 τα. Ἐν 
χοβροπά1ΐ, Νοη. 3 Πἰκοτιπς 
εγσο αἳἵ, Ως ος τί τεςροΏθπι 
ἄθπνας 8. απ πικεγαΠί ΠΟΒ: 
αῖά ἀῑοῖς ἆς Το 1ροῦ. 3.0, 
1.) ΑΙ Ἐσο νοκ οἸαππαπής 1ή 
4ο 5οπίο, Ῥ]]ρ]ίο γῖαπα ἀοπι]πΙ 
εἶοιί αῑκίς Ἡραῖας Ῥτορλεία, 
33 αν 10.) Ίδε απὶ παῖρεῖ {ποναπί, 
οταπί εκ Ῥματϊδαοῖς, 3 οἱ ἠπίον” 
πορανεταπί οπι ο ἀἰκεγιπέ 
Γεῖ], Ωι]ᾷ ουσο Ραρίΐσας, ϱἵ αι 
ποἩ 65 ΟἨγίδ5 ποηπο Ἠε]ῖας 
ποιο ρτορµοία» 35 3,1.) Ἡς- 
βροπα16 οἱς Τοβαηπος ἀἴσοῃς, 
Ὢσο Ὀαρίίσο ἵπ αᾳπα, πηθῖας 
απίετη γαδίχαπα 8ο 4πθτη γοβ 

ἳ ἄπε- 

Ἐγὼὸ 

18. βΠ.] αἀά., ποδῖς ΒΥ2.0Τ6. 
19. του Ἰωαν. ΟΥίᾳ. ἵν. 1055. | οπι. του 1. 
-- τε] ὁτι Ἐ. 

--- προς αυτον Ῥοδῦ απεστ. ΒΟ3. 88 εἱο, 

α.ὐο.. Ἀγαν.ΟΥΙ,δεῬεῦ. Μεπιρμ. Αππη. 

Ωβι:) 1 Ῥορί Λευειτας ΑΧ. 69. Υι]ο. 

6. [1. Βγτ.Ησ]. | Ῥοδί Ἱεροσ. Ὦγτ.Ηίος. 
| Ἐοπι. 5. Ο7Τ/Δ. 1. τε]. ΟΥἱᾳ. ἵν. 1108. 

-- Άευειτας Ῥ.] Έλευιτας 5. ΑΟ. τε]. 

(πάαθοδ εἰ ρι]ποῖρθς 5ασεγάοίατη οὐ 

Τιονίιας Ὄγτ.Ογί,) 

-- ερωτησωσιν] -σουσιν ΤΙΔ. 98. 
---- τις] τί 6. 

90. και ουκ ηρν.] οτι. Βγν.ΟΥ6. 

--- και ώμ. 55. ΟΥίᾳ. ἵν. 1105. | οπι. ε. | 
οπ]. και Ο3, 1. 55. ὃς ι, | εἰ 

ἀῑσιε Βντ.ονι, 

--εγω ουκ εἰμι ΑΒΟΤΤΙΧΔ. 98. α.δ.ε. 
Ἀγγ. οτί. ΒΥχ.Ηϊογιί, Άππι, Ογίᾳ. ἵν. 
11061. Γ2ΜεπιρΗ.] | Τουκ ειµι εγω ς-. 
Οὐ. 1. τα]. Ὑπ]ς, ο Ἀνττ,βδί,δε Πε]. 

Ηἱρρ. ΤΠεοΡΗ. 8(269). 

21. και ηρωτ..... ουκ ειμι] Ἐϊ ἀῑοππέε αἳ 

(απέαπι) Ἀγν.οτί, 

-- τι ουν; συ Ἡλ. ει Ο3. 98. Γογ. (ε)ῇ: 

1. Ἀγτ. Ηϊογ.αἲ γίᾶ. (Ατπι) Ογίᾳ. ἵν. 

1095. 1119:6. (1140, 1105.) (οπι, τι ουν 

Μεπιρῃ.) | τι ουν; Ἡλ. ει 1. (αι) 

Ῥγν.Ε5ίέ. | συ ουν τι; Ἡλ. ει Β. | ἔτι 
ουν; Ἡλ.ει συ 5. ΑΧ. τε]. γαρ. 

(6.)(ο.γ/. Βντ.Ης]. 

--- και λεγει, Όυκ ειμι] οπι. Β. | Ἠπεο οὲ 

και απεκριθη, Ου Ροδΐθα, ἐγαπεροπέί 69. 

-ὁ προφ. Ογίρ. ἵν. Εως. Ὦ.Β. 445, | 
ΟΠΙ, ὁ 69. ||ὁ προφ.....ουν αυτῳ νου. 

29.] απ ο Ἐν τοβροπά1έ οἱ ἀῑκίε, 

Νοη: ἀῑκοεταπέ ΠΠ 61ρο Ἀγτ.Ηαυ, δἱο. 
(ποπ. οΠ1.) 

99.ειπαν Β03Δ. | Τειπον 5. ΑΟ5. τε]. 

-- ουν ΟΥνίᾳ. ἵν. 1183. | οπι. Β.Βοεᾖ. (ε.) 
Ῥγτν,ΟτΕ.δΕ(Ρ5{.) 

-- αυτῳ] οπι. 1. ὖ.ο. 

--τις ει ΟΥίᾳ. ἵν. 1095. 1110, 1183, | οπι. 

ὐ. Ῥπαθτη. ἀἱο εΥΡο που (6.) ο. []. 

Ῥταθπη. ἀἱο 6160 α.(1.) απὶᾶ ετσο γτ. 

Ἠϊεν. απῖᾶ εἴσο ε5 ἀῑο ποβῖς ο. αάᾶ. 

αἷς πορῖς Ὦγτ.ονό, 

--- τις] Ῥίβεπ. συ Ἐν, Αππι, | Οοπία, 
Ο,ᾳ. ἵν. 1095. 1110, 1185, 

--- αποκρισειν Ογίᾳ. Τν.ίον. | ανακρισιν 

Μ. 

95. εφη, Έγω φωνη Ογίφ. ἵν. 1183. 1905, 

1255, Ογἱᾳ. ἴπί. ἵν. 6985, | ὁ δε εφη, 

Φωνη 69. | Ἐν ἀῑκίι 1], Ἐσο γος 
ΒΥσ.Η1ΟΥ. δίο. 

--- κυριου] αάά. τοοίας Γαοϊίο βεπηῖίας ἀοὶ 
ποβιτί 6. 

34, απεσταλμενοι] Τ ΡΥαθπη, οἱ στ. Α(εουτ,1) 

Οδ, να]. Τμαί. Θγτγ,Ῥεί, δε Πο]. Βγχ.ΗΙο, 
εἷο. Αππηι 311. Ογίᾳ. ἵν. 1989 (21103) 

Γοιη, οἱ Α3ΒΟ"Υ,. Μεπιρῃ. ΟΡἱᾳ. 1ν. 
19265. (εἰ πα θεραπί Ἀγτ.οτε) |. Ἐν ααϊ 

πηϊδαί οταπί εκ Ἐ]ματῖκαςῖς Ἠἱεοῖρια οί 

Τιεννίταο ἀῑχοτιπί αἱ, Οπἷά ο/5ο οίς, α. 

ΤΗ Ἱίαφιο απῖ τηῖδί ογαπῖ ο Ἰενγ]ς εἳ 

{αγὶκαοϊς ἀϊσσηίθς, απῖά ερο είο. ο 

δύο ἀποστολαὶ γίνονται πρὸς τὸν βαπ- 

τιστήν, µία μὲν ἀπὸ ἹἹεροσολύμων ὑπο 
Ἰουδαίων πεμπόντων ἱερεῖς καὶ λευίτας 

ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; ἑτέρα 

δὲ  Φαρισαίων ἀποστελλόντων κτλ. 

Ο,ἱᾳ. ἵν. 1095, (ος πιοςκ οἱ δὲ ἀπὸ τῶν 

Φαρισαίων ἀποστειλάμενοι). ἵν. 19943-. 

-- εκ των Φαρ.] οπι, Ἀγτιονί, ο βοηθῖς 

Βυτ.ΗΙογ. 

950. και ηρωτ. αυτ.] οπι. Βγτ.ΟΣί, 

25.ειπαν Β0,Ν. 95. Ογί. ἵν. 1985, | 
Τειπον 5. ΔΟΕ. τε]. 

ε- εἶ] εις Δ. 

---ουδε δίς ΑΒΟΤΙΧεἰα. 1. 88. Οτίᾳ. ἵν. 

1103. 1995-4. 1968, 1995. 1976, |. Τουτε 

δἱς 5. ΔΕ. το]. 

--- Ἡλειας ΒΙ,. 

-- ὁ προφ. ΟΡίρ. ἵν. δἳς5. | οπι. ὁ 0Δ. 

326. απεκριθη] -κρινατο Τ,. 98. Ὁ. Οτίᾳ. 

1γ. 1903, 

-- ὁ Ἰωαν. ΟΥίρ. ἵν. 1908, | οπι, ὁ Α. 

--λεγων Ο7ίᾳ. ϊν. 1908. | οπι, 1. Βντ,ονέ, 

-- εγω] αάά. µεν 69. ὐ. Ῥγτ.ΗΙεν. εἰς, 
«8.1. |. Οοπία, Ογίᾳ. Ἱν. 1095, 1808, 
1814.4. 

--- βαπτιζω] αἀᾶ. ὑμας Δ. α.ὐ.( 1. Ἀνν. 

Ἠς].Ἡ Μεπιρῃ, Αυτη. 
--- εν ὕδατι] αάά. ἵπ ραοπ]οηίίαπι α. 

αθά. Ῥασπίοπίίας ὁ. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ, ἵν. 

195) ἀἰφεγίο. 

-- µεσος] Τα44. ἄφ ς. ΑΟ:Χ. νε]. Τιαί{. 

Βγτν. Οχὲ. δς Ῥεῦ. γν. Ηίεν. Μεπιρῃ. 

δι. ΟΡίᾳ. ἵν. 1095, 1908. Έως. ΤΠΕοΡΗ. 

(Μαἱ, 140:). | οπι, Β031.. {(Ρίαπ.). 
Ανα, ΟΥίσ. Ἱ. 9943, 6864, Ίγ. 898 
1914.0.6. 19 70.6. 1980.ε. 4590.ο. 

--- στηκει 1, 1. Ονίᾳ. 1, 994 ἱ8, εἰαέ 

α.ὐ.ει{ι[. Ἀγιν Ου. Ρειδ Ηε]. Βγτ,ΗΙεν, 
Μεπιρα. ΟΡἱᾳ. ἴπί. 1. 1913. 1, 9800. Π], 

8824, 1ν. 6953, ϐἨργ. 298. κει Ὑπὶς. 
ο. Αππη. (29111.) | ἑστηκει . Ογίᾳ. ϊν. 

ΑΌδυ-ο. εἴστηκει Ες. ΤΠεοΡΗ. | Γἑστη- 

κε σ. ΑΟΣΔ. 58. το. ΟΡίᾳ. 1. 6868. 
Ίν. 894-. 1095, 1908, 19190. 1970.ο. 
1998υ.Ε. 

31. ἀῑπις 61. | 3δ. οπι. εἰ πι. | 90. οἩπ. ΥΕ8- 
ατα πι 

9το 



Α Β(Ο[ΡΙ. 
ΙΧΑ. 

1. 88. 69. 
ΕΕΦΗΚΜΘΟΥΛ. 

η ὑποδήματος. 

. / 

οὐκ οἴδατε, 

δῬ 4 

Ρ γοΓ. 96. 

4 ΥΘΙΤ.15,927. κτιδ 

τ ε ” ης . / 

[ιό] ὀπίσω µου ἐρχοµενον, '' 
εἰμὶ [ἐγὼ | ἄξιοο ἱ ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἡμάντα τοῦ 

 Ῥαῦτα ἐ ἐν | Βηθανίᾳ: ἐγένετο πέραν 
Ἀ 

τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ̓  ὁ” ! Ἰωάνης, βαπτίζων. 
- / / 

' Τῃ ἐπαύριον βλέπει Ἱ 
Ν 5 / Ν / Ρ3) « » Ν . η 

νον προς αὐτον, καὶ λέγει,  Ίδε ὁ ἀμνος τοῦ θεοῦ, 
/ Ν - / 

ὁ αἴρων την, ἁμαρτίαν τοῦ κοσμου. 
ὑπὲρ” οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου έρχεται ἀνήρ, ὃς 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

! 

ον ) . 

τον ΤΙησοῦν 

ἐμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 

τ Μα, 3:16. 
Μαγ, 1:10. 
Ίμς, 3159. 

25 5 ἡ 
επ αυτον. 

οὐκ ᾖδειν αὐτόν, .. ἵνα φανερωθῃ τῷ Ἰσραήλ, διὰ 
ε τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν 

τύρησεν { Ἰωάνης, λέγων 3 
ων 1 / νν 3 » ο Χα 

καταβαϊῖνον Ἰ ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν 
κ ωλ. ] 3/ να 5 Στς / 

καγω ουκ Ίδειν αυτον, αλλ ο πέμψας 
Ἀ 

με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἴπεν, Ἐφ' ὂν ἂν 

ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, 
: κἀγὼ 

90 Γ ὕδατι βαπτίζων.. 

οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 

ς4Α» 
ου "ουκ 

᾿ ἐρχόμε- 
ο / 

0 4 οὗτός ἐστιν 

καὶ ἐμαρ- 
ὅτι Τεθέαµαι τὸ πνεῦμα 

Γρ 

ΠΟΠ βο]]ς: 3 1ρεο οί αἱ Ροδῦ 
Ἡηθ ΥοΠΙΙΤΙ5 οδί, απῖ απίθ πιθ 
Γαοί5 681, οπία5 65ο ΠΟΠ. 5ΙΙΠΙ 
ἀΐρπις αἱ εοἶνατη οἵς σον ]ρ]απα 
οα]οϊαπιοηίΙ. 39 5, 10.) Ἠαος ἵπ 
Ῥείπαπία [ασοία επί ἴγαΠ5 Του- 
ἄαποῃ, α0ῖ εταί Τομαηπος Όα)ρ- 
επαης. 3 Αἰίοτα ἀῑο γ]άεί Το- 
Ἠαππος ΤαβίΙπ1 νοπΙεπίοΠ] α 5ο, 
εἰ αἴί, Ἐσσοςο ασπι5 ἀθὶ αἱ {ο]- 
ϊ Ῥοσσαίαπι πωπάἰ,  δὺ αἱ, 1.) 
Ἠιο οδυ ἆσο απο ἀῑπί, Ῥοεί πιο 
γοπΙέ γἱγ απ απίθ πιο [αοίας 
εδί, απ]α ΡΓΙΟΥ πο οναί. Ὁ Ἐέ 
6Ρο ποδοϊουαπηα οαΠῃ. δες τί π]α- 
π]{οδίαγοίαν ἵπ Τςαβα], Ργορίθ- 
τοα νοπ] ορο ἵπ απα Ῥαριίζαης. 
58 15,1.) Έτ ἐοεποπίπα Ῥεγ]]- 
Ῥις Τοβαππθς ἀΐσοηπς απ] 141 
αρίτίθαπη ἀεβοσπάσηίθια απαδῖ 
οοΙαπιῦαπα ἆς οπε]ο, εί πιαηδί 
81ρος θυπ1. ὃδ Ὦέ 65ο ηοςοῖθ- 
Ῥαπα. οπτῃ, δε απἱ πας πιο 
Ραράσατο ἵπ αθαα, ἴ]ο πηῖμΙ 
ἀῑκιί, Ῥαρος απο γιάστίς ερὶ- 
1ΙΜΙΠΙ ἀοφορπάσπίοπι εἰ πια- 
ποπίοπι 51ρος 6π1, Πο οδί απ 
Ῥαρθσας ἵπ ερ]τίία βαπείο. 53 Εί 

κἀγὼ 

27. αὉ Ιπῖέ.] Ταυτος εστιν 5. ΛΟΞΧΔ. το]. 

(μα υς.) Ἀγτυ, Γεί,δ.Ησ]. Ἀγτ.Ηίον. ΟΥίᾳ. 

1, 6864, Ίγ. 1905, Ονίᾳ. Ιπί, ΠΠ. 8894 

(οὗτος εστιν .) | οπι. ΒΟΤ.. 1. 58. α. 

Ἀγτ.Ονή. Μεπιρῃ. Αππι. 401. Ονίρ. 1. 
9943, Ίν. 894, 1095, 19159, 188ε, ΟΥίᾳ. Ππί. 

1. 1914, 1ν. 6983, | αάὰ. ὁν ειπον Ὦ. ο. 

ωρι 
-- ὁοπισω ΔΟΙ,, τα]. Ογίᾳ. 1. 8945, 5864, 

1γ. 1095, 1815. | οπι. ὁ Ὦ, ΟΥγίᾳ.ἵν. 893, 
1986, 

--- ερχομµενος] Ταζᾷ. ὁς εµπροσθεν µου 

Ύεγονεν 5. ΑΟ0(Χ)Δ. τα]. (Γα1.) 

Βγτν. Ρεί{.δεΗε]. Ἀγτ.ΗΙογ,σίο, Απιη,[]εο, 

-Ι1.Ρ]α81. 617. 998. (νίᾷ. νου. 15.) 

(ὡς Χ.) | οι. ΒΟ”Ί.. 1. 58. ὐ.1. Βντ. 

Ου. Μοαπιρμ. ΑππιΖοµ. «38. ΟΡίᾳ. 
Ἱν. 894, 1095, 1909, Ονίᾳ. Ιπι, 1, 

--εγω Ῥοβδί ουκ ειµι Βλ. 69. Βγτ.ΗΙοΥ. 

δίο, Ογίᾳ. Ἱν. 1095. 1905, 1914, 1864: | 
γαπίο 5. ΑΔ. 1. τα]. (Τμ1{4.) Ῥοβί αξιος 

α. Οτίρ. ἵν. 893, | οπη, Ο,, 38. Μαππρῃ. 
Άνπι. {ί1,Ἠοπι. Ογίᾳ. ΠΠ, 8184, 1903, 
60.995. 

--- 3π.] αάᾶ. εκεινος ὑμας βαπτισει εν 
πνευµατι ἅγιω και πυρι ἨΕα. Έι. 
Ἐ]αῦε. (νἷᾶ. Μαν, Π. 11. Ταιο, ΠΠ, 16.) 

328. ταυτα] αάά. µεν Ἱ. 
- Ῥηθανια «ΛΔΒΟΤΙΣ(ΔΙΕΕΦΠΗΜΡΒΡΥ. 
Πα, Θγτγ. Ἐεί, ὃς Πο]. χι. Βγχ, Πίου, 
Μεπιρῃ. Άγπι, εν Ἠπανια Ἁγγ.Πε]. 
της. αρ.) Ε]έο (Υἷᾶ. οἱ πα) ὅτι μὲν 
σχεδὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἀντιγράφοις κεῖται 

πλοι) 

Ταῦτα ἐν Ῥηθανίᾳ ἐγένετο, οὐκ ἀγνο- 

οὔμεν, καὶ ἔοικε τοῦτο καὶ ἔτι πρότερον 

γεγονέναι’ καὶ παρὰ Ἡρακλέωνα γοῦν 

ἐπείσθημεν δὲ 
μὴ δεῖν Ῥηθανίᾳ ἀναγινώσκειν ἀλλὰ 

Ῥηθαβαρῷ κτλ. Οἱ. ἵν. 140. τὰ 

ἀκριβῆ τῶν ἀντιγραφῶν οὐκ ἐν Ῥηθα- 

γίᾳ ἔχει, ἀλλ᾽ ἐν Ῥηθαβαρῷῇ ἡ γὰρ 

Ῥηθανία οὐχὶ πέραν τοῦ ᾿ἸἹορδάνου 

οὐδὲ ἐπὶ τῆς ἐρήμου ἦν, ἀλλ’ ἐγγύς που 

τῶν Ἱεροσολύμων ἐστίν. Βομο]. ἵπ οοᾷᾱ. 

ΠΟΠΠΗΙ]ΙΑ, (Ἔεθανια ΔΑ.) | ΊΒηθαβα- 

5. 09.1. 98. (69.) Κ(ΤΟΚ(Α.) Βτ. 

Οτί εν Ώηαραβα Ἀγν.Ης].πιρ.αρ. ἨΓμΙέο, 

(εν ἨΒιθαραβα Α55. ΠΠ. πρ. Αα.) | 

πίγππησιο Ἠαροί «Ρί1. | Ῥηθεβαρα 693. 
Δ. Ἠιθαβηρα Ὁ. ἈΒηθαρα ΟΥίᾳ. Ἱν. 

1403195. 1494(ΜΡ.). Βαθαρα Ονίᾳ. Ἰγ. 

3805. Βηθαραβα ΟΡἱᾳ.ἵν. 1405( ος). 

38. εγενετο] -νοντο Λ. | Ἰοοσίας οί 9. 
ου, 

--- Τορδ.] αἀά. Βανίαπα Θγνιογε 
-- ην] οπι. 693. 

--- ὁ απΠίο Ἰωαν. Ὦ0. | Ἔοπῃ. σ. ΑΤ, το]. 

Ονίρ. ἵν. 1405. 
-- βαπτιζων] αάά. το πρωτον Ο. (γίᾶ. 

οκ. 40.) | Οοπία, ΟΡίᾳ. | αάᾶ. αἱ 1υῖ 
ογας Αππη. σο, 

99. βλεπει] Ταζ. ὁ Ίωαννης σ. (08.) 

69. Τπιπα,ΕΗΛ. (Τααἱ{.) Ἁγν. ει, Βυτ. 

Ἠ]ογ,δίο. Ογίᾳ. ἵν. 1493. (1505). 61). 

9291. | οπ. ΑΒΟ"Τ/ΧΔ. 1. 589. ΚΜΡΟ 

Ύ. α. Ἀγατιονί,δεΠς]. ΜοπηρΗ. Αππι, 

Ἠηθανίαν ἀνέγνωμεν' 

2301. Οτίᾳ. ἵν. 1480. 

«αεαπι ΒΥΤ.Ηἰογ.) 

99. λεγει, 1δε] λεγοντα Μ. 
--- ὁ αιρων] Ῥνασπι, οσο Ὑα]ς. ΟΙ. α.δ.ο. 

δθο. Ἀντιοτο 6.219. Ονίς. ἴπι. . 

603. 888, 8695, (ρχασπι. οὗτος εστιν 

αοἴμ, ΟΥίᾳ. Π. 984, ἵν. 1553, 1763, 99259.) 
[ Οοπίτα, πι. 0. Ἀγτν.Ἐδί,δΗσ]. Άγ». 
Ἠ][αγ. δἷο. Ίτεπ. 186. Ηἱρρ. Απ, 45(92). 

ἵπ Ώαῃ. 15. Ογίᾳ.ϊγ. 58. 63. 949. 985, 895, 
1493, 1504, 1578, 158ἱ, 1704, 9925, ΟΥγίᾳ. 

ΠΠ, ἵν. 5154, Ες. Ὁ.Β. 873. 1988, 9855, 

4903, 4625, Ἱῃπ Ἐ.. 80ὺ. ΤΜεοΡΙ.(Μαἱ. 

119.) αἆ Βί6ρΙ. 10(Μαϊ, 944). 4ο Ῥασε].. 

(Μα, 909.) 
80. ὑπερ Β03. Ο)ἱᾳ. ἵν. 949. 905. |. Έπερι 

ασ. ΑΟΡΡ ΤΙ, τε]. Οτίᾳ. Π. 4963. Εις. 

Τ.Ε. 4993. 
--- ειπον] αᾶᾶ. ὑμιν 69. | αἆᾶ. ὁτι «Χ. 

Ἁγιτ.ΟΥΙ.Ρ2Ι.8ςΗο]. Ἀγσ.Ηῖογ. δίσ. | πο. 
αἀά. τα]. Ογί4. Π. ἵν. Ἔνς. .Β. 

--- ἔµπροσθε 689 567. 

9]. εγω] απίο ηλθον Ο3. 
Ῥο5έ ΟΥἱᾳ. ἵν. 905. 

- ὑδατι] Τρίαεπι. τῳ σ5. ΑΧΔ. τε]. | 
οπι. ΒΟΡΤΙΙ.. 1. 98. 69. ΕΛ. ΟΥίᾳ. 1. 

9644, Ἱν. 903, 

85. Τωαν.] Ῥνασπι. ὁ ΟΧ. 69. αΜῦ. | 

ο. ΔΒΟΣΡΤΙΔ. 1. 98. τε]. 

--- ὅτι] οι. Ἡ. 

(πος. ἀοπήππα 

2. Μεπρῃ. | 

96. ποβοϊθϊς 61. | 29. νιαϊε ᾱ. | αἄά. εοοο ροδέ 
ἀαῖ 6ἱ. | 51. πιαπ][οβίοίαν 6ἵ. 



5γοΥ. 90. 

97. οἱ δύο αὐτ. 
μαθ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
’ / ο λα ἷά ” « ελ - 

ἑώρακα, καὶ µεμαρτύρηκα ὅτι οὗτος ἐστιν ὁ υἱἷος τοῦ 
θεοῦ. 

»”. 90 ω / / Πα / . / / 
ὃ 3 Τῃ ἐπαύριον πάλιν εστήκει | ἶ Ἰωάνης 

80 
καὶ 

- -. - / ΔΝ / « 

ἐκ τῶν μαθητών αὐτοῦ δύο. καὶ ἐμβλέψας τῷ 
. - ο / / Ν ο - 

]ησοῦ περιπατοῦντι λέγει, ' Ίδε ὁ ἀμνος τοῦ θεοῦ. 
97 . » ον ρε / Ν ω ν 

καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ 
. ΄ ον τν . ἵ5] ΔΝ Ας» ο 
ὐκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. στραφεὶς δε ὁ Τησοῦς 

Ν - . 

καὶ θεασάµενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, 
α Ν ιν / 3 αι Ἔ / Δ / 

Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ ἲ εἶπαν' αὐτῷ, Ῥαββί, (ὃ λέγεται 
Α 

ἕ μεθερμηνευόµενον΄’ Διδάσκαλε,) ποῦ μένεις; Ὁ' λέ-- 
5 α ε, 3) 5 /” 3 5 

γει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ! ὄψεσθε. Ἰ ἦλθαν ᾿ οὖν. 
ο πρι ανρι / ω / Ν 3 3 όν, αρ Ν 

καὶ } εἶδαν' ποῦ μένει, καὶ παρ αὐτῷ ἔμειναν την 
ας τὰ με, τά {8 ε / 40 35} / 
ἡμέραν ἐκείνην' ὡρα ἵ ἦν ὡς δεκάτη. ' ἣν Ανδρέας 

Ν Φ Ὡ . / - 

ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν 
ιά 

ορο γἱᾷ1, οἱ (ος πποπῖππι Ῥοι- 
πἱραϊ απία ία ορ βΗς ἀα]. 

35 (0, 109) Α]ίογα ἆῑο Ἱίεγαπα 
εἰαναῖ Τομαππος οί οκ ἀἱξοῖριι- 
15 οἵις ἆπο, 3ὃ ο τορρ]οί6η5 
Ίοβυπῃ απηρα]απίοπα ἀῑοΙξ, Έσος 
αρηις ἀαῖ, ὃτ Τι απάἰεγαηί θττῃ 
ἆπο ἀἰδοιρι]] Ἰοᾳποπίοπι, οἱ 56- 
οα{Ι βαπίύ Ίοδαπ1, ὃδ 0οπγεγει5 
απίσπη Τθδις οἱ γιάεπς 605 86- 
απεπίος 5ο ἀῑοῖί οἵς, Ωπ]ά ᾳ1αθ- 
πρ Οἱ ἀῑκετιαπί αἱ, Παρί, 
(αιιοά. ἁῑοίναν Ἱπιογρτείαέαπι 
πιποσϊςίογ), αἱ Παβία». 3 Ρὶ- 
οἵί αἵ», Ὑοπίίο οἱ γιάείο, Ὑσε- 
πογαπέ οἱ γἱάογαπῖ αὈῖ πιαΠοχοί, 
οἳ αριά οἑπι πιαπδογαπί αῑο 
Ἠ]ο: Ίου. απίοτη ογαῦ απαδί 
ἀοοίπια, 9 Ἐγαί απίοπι Απάτοας 
{αίοτ Ῥιπιοπίς Ῥεΐτί ππας εκ 
ἀποβρας απ απἀἰεταπί αἲ Το- 
Ἠαπππο οἳ 5οοπῖ Γπογαπί θπτη. 

» κ ο / αι αν ὃν , αἱ αΤ,1) Τηγοπῖς Ίο Ρρηίππππι 
πο ἀκουσάντων παρὰ | Ἰωάνου Ἱ καὶ ἀκολουθησάντῶν {παίτοα πι Ῥπποποπι, ο αἷ- 

ω) ο - ιά ΔΝ Ν η Ἡ η η 

πρ αὐτῷ. " εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀἄδελφον ο μαμισσο ποπ 
Ν 1ὃ 5 κ λ / ε] ο) Ῥ)ὑ / Ν 

τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑὐρήκαμεν τον 

υπο Έτ πο πμ 

59, ὡς ΑΒΟΙ,. 95. ἘΕαΗΡΝ. Ονίᾳ. 1. 
8644, 1γ. 850, 905, | ζώσει 5. ΡΧΔ. 1. 
τε]. 
εξ Ογίᾳ. 1. | εκ του 1. 

καταβαινων Ἑ. 

Ίδειν] οιδειν 69. 

ὑδατι] Ῥνασπι. τῳ 1. Ονίᾳ. Ἱ. 9643. 
Ίν. 895, | Οοπίσα, ΟΥγίᾳ. ἵν. 9053. 

-- τὸμς] ειδοις 69. 

--- οὗτος Ονἱᾳ. 1. 9645. Ἱν. 99α, 633. 855, 

900. 1421, 9790, ] αυτος Α. 2.8. 

-- ππευματι ΟγἱΦ. 1. ἵν. οἵδ. |. τῳ πνευ- 

µατι τῳ Ἱ,. 98. | αἆά. το(»ίο)δεπιε] 

Χ. 
--- ἁγιῳ] αᾶ. και πυρι Ο3. Ογίᾳ. ἵν. 9893. 

6831. 825, (γιά. Μαΐς, Π. 11. Τμας, ΠΠ, 16.) 
Σοπι. ΑΒΟΡΡ. τε]. Οτίσ. 1. Ἱν. 900, 
1428, 

84. ἑωρακα] εωρα Δ. | αἀά. αυτον . 
--- ὁ υἷος τ.θεου Ῥψιν.Ε5ί,δεΗσ]. Ονίσ. 1. 

8δ4ς. (ἱ, 4963:) 1ν. 900. 2790, (Ογίᾳ. ἴπι. 
1, 1114.) ]. εἰοσίις Πας ἀαῖ α. Ὦγν. 
Ἠϊον. Το Β]ΐς5 εἰθοίτις ῥ. εἶεσίιις Ὠοῖ 

ο. ἈγτιΟτί, μας ο]εσίις ἀοὶ ᾖ- 

95. παλιν] οπι. ΦΥ1Υ.Οτί,δΗο]. Απ. 

--- Τωαν.] Τρταοπι. ὁ 5. ΑΟΡ. τε]. Οτίᾳ. 

ΠΠ, 4493. (1ν. 900, 1503) | οπι. ΒΤ, 
896. ιδε] αἀά. ὁ χριστος ἄΛ. Θγν.Οτέ.(αᾶᾶ. 

τδε). Αππι, | Οοπίσα, Ογίᾳ. ἵν. 905, 
--- θεου] αά. ὁ αιρων την ἁμαρτιαν του 

κοσμου Ο3. (α.[- Ῥνασπι. “ εσσς”.) 51. 

(πά. γοτ. 99.) | 6οπίτα, τε]. Οτίᾳ. 

37. και 15.] οτι. 1. 

958, 

97, αυτ. οἱ δυο µαθ. ΔΟΦΕ. τε]. Ὑπ]ς. οι: 
Θγχ.Ης]. | οἱ δυο αυτ. µαθ. Ο31,Χ. 88. 

| οἱ δυο µαθ. αυτ. Ῥ. ὐ. Ἀγτ.Ε5ί. (αυ- 

τῳ οἱ ὃ. µαθ. αἄα. αυτ.Ά. 69.) οκ ἀῑδεῖ- 

Ῥι]1β οἶιις ἄπιο ᾱ. | απ ἄπο ἀἰδοιρα]ὶ 

οἶας 6. | ΙΙ ἀῑδο[ρα «ομαππῖς (οπι. 

δυο). Βγτ.Οχέ, 

--- τῳ Ίησου] αυτῳ Ίήσου 1. 

98. δε] οπι. ΕΕΗΜΝΥΛ. Αππιι ΟΡἱᾳ. ἵν. 

900, |. Οοπίτα, ΑΒΟΕΤ,. τε]. Ἀγτ.Πε]. 
Ον. ΠΠ. 5410, οὐ σοπγοχες Αγττ.Οτ1.8ς 

Ῥει, «1011. 
-- ακολ.] αάά. αυτῳ Ο3/ογίαδκε. Υα1ρ. 

α.δ.ειῇ- Ἀγιτ.Οτί.Εεί,δεἨσ]. Μεππρῃ. 

Αιπῃ. «1. | Οοπίπα, ο. 
--- ειπαν ΒΟἨ. | Ίειπον 5. ΑΟ5Ε. 

το]. 

-- ῥαββι ΔΟΙΙΣΔ. Μαρ. τε]. | ῥαβ- 
βει ΒΡΕΗΚΑ. 

---Ίλεγεται μεθερμηνευοµενον ΑΒΟΙΙΝ. 

88. Ο)ἱΦ. ἵν. 905, Βγτ.Ηε].ἰκί. |. Τλεγε- 
ται ἑρμηνευομενον «. ἘἙ. τε]. | ἑρμη- 
νευεται 1. (Θγτ.ΗΠε]πιρ.) Μεπρῃ. | 

οπι. Ὀγοτ. ΟΙ δεΡεῦ. Θγτ.ΗΙο. 

--- µενης Τι, | ο5 Ἀγιν,Οτί,δεἘςι. 
99. οψεσθε Β0:1.. 1. 898. Ἀγοτ.ΟνΜ.ΕΑ.δς 

Ἠσ]. Ογίᾳ. ἵν. 90::8- [ Τιδετε 5. Α(Ε). 
χε]. (ειδετε ὮῬΛ. ἍΊδετε Οὐ) Ταίς, 

Μεπιρ]μ. Απ. (ιδατε Δ.) 

-- ηλθαν Β. Βολ.(ἳ Π1.Μαί.)Ο. | Ἰηλθον 
σς. ΑΒ’ΡΙ,, τε]. 

-- ουν ΑΡΒΟΙΙΣΔ. 885. Λαἰο. α.ε. Μοπηρ]. 
απίοπι ὁ, Βστγ,Ρ5{,δςΗο] ης. | εἰ γοπο- 

ταπί ΒΥΙΥ.ΟΥΗ,δΗο].ἰσυ. (ι.) αἆᾶ. 

ερορί ουπι”. ντο. | Ἀοπῃ, ουν σ. 

Ῥ. τε]. Ὑπ]σ. αι. Αππι. 

99. ειδαν Ὦ Πε. [2ο]ι.("Μαἰ.)Ο. | Τειδον 5. 

ΑΕ(Ζ Μα.) ΡΤ.. τα]. 
--- εµειναν] -νον Ἐ πι. 

---- εκεινην ἈΠίο την ἡμ. 69. 

-- ὡρα] Ταἀά. δε ασ. Ψπὶςσ. α.ο. ΥΝ. 
Ἠοι. Μεπιρ]. οπῖπι ὀ,. Αππι. (οἱ Επ 
ποτα ο. Ἀγιν.ΟΥΕ.δεΡεί.) | οπι. ΑΒΟΡΤ, 

Χδ. 1. 55. 69, ΒΕάΗΚΜΡΟΥΛ. 1. 
-- ὡς] οπι, , ΜοπιρΗ, «4001. 

---δεκατη Ο21ᾳ. 1ν. 905. 1674. 2774. | ἕκτη 
Δ. 

40, οἱ ππας οκ οἵξ οκ Ἠῖς ἀἰεοιρι]ίς ἆ]ο- 

Ἰαππίς, Απάτεας εγαῦ ΠΟΠΠΕΠ 6] [αίοΥ 

Βιπιοπϊς Ο6ρμαο, (οπι. τε].) 31.Οτί, 

-- ην] απάά. δε Δλαείο. Ὑπ]ο. α.ο.ι]- 

Ἁγιτ.Ρεί,δςΗο].” [10011] | ὅοπαα, ΒΟ 

ΡΙ,. 95 σίο. το]. Γον. ὂ. Μεπιρῃ. Ανπη. 

Ο,ίᾳ. Π1, 4455, 
-- εἶς] Ῥϊπεπι, και Ἡι. |. Όοπαα, Οτίᾳ. 

1, 

--- των ακουσ. Ονίᾳ. Η1. | οπι. των Ο. 

--- αυτῳ Ο)ἱᾳ. Π, | τῳ Ίησου . Θγν.Ε5έ. 
81, | του Τησου Δ. 

41. εὑρισκει.... Σιμµωνα] Ἠέ 1]ο Απάτοας 
νὶαϊε Βίπποποια Οερμαπι ΘΥΥ.ΟΤέ. (εὖ- 

ρεσκει 3 Μαἰ.ες.2.) 

--- πρωτον ΑΡΒ.Μαι.Χ. 1. 69. Μ. Υπ]. 

α.οι ΓΙ. Ἀγτν.δε,δεΗεΙ. Μαπιρῃ. Αππι. 
«Εμ. (παπο 0.ε.) | πρωτος σ. 1. 

το]. Γη. 1. 98.] 
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ΑΒ. 
ΗΣΧΔ. 

1.989.690. ιζ 421. 
ΕΕΞΗΚΜΕΤΏΥΛ.α 
Ἡ δυτ. Οτὲ 
49. ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ 

Ν αζαρέτ. 

πος, Ἔρχου καὶ ἴδε. 

/ 

Μεσσίαν, (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον ! 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

4τ εἶδεν ἳ 

χριστόν») 
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν" ἐμβλέψας } 

τῷ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν, Ἱ Σὺ εἶ Σίμων ὁ ὁ υἱὸς ἵ Ἰωάνου”: 
σὺ κληθήσῃ Μηφᾶς, (ὁ ἑ πας Πέτρος.) 

6 95 Τῃ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἵ 
Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίληππον καὶ λέγει αὐτῷ 

ᾳ. ὁ Ἰ]ησοῦς", Ακολούθει µοι. 
ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐ ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 
ὃ εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ, 
Ὃν ἔγραψεν Γ Μωυσῆς” ἐν τῷ νόμφ καὶ οἱ προφῆται, 
εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν. [τὸν]. υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ 

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζα- 
ρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν. εἶναι; λέγει αὐτῷ ὴὁ” Φίλιπ- 

᾿Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ 
ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, δε τιαπαλιο], 
ἀληθῶς ῃ Ἰσραηλείτης,, 
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, ΠΠόθεν με γωώσκεις; 
᾿Απεκρίθη ! Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε 

ἐξελθεῖν εἰς τὴν 

Ἡ ἦν δὲ ὁ Φίλιππου 

ἐν ᾠ δόλος οὐκ 

1.42. 

(απος οςὲ Ιπίογργοίαέαπη ΟἨχῇς- 
18), εί αἀάακῖε 61η αἆ Ί6- 
8Η]. πας απίσπι θΘΠΙ 
Ίεεας ἀῑκίε, Τα ο5 ΒΙπιοη. Βίας 
Ίομαμπα, ἴα νοσαρονῖς Οερ]ιας, 
(απο Ππτεσργοιαύαγ Ῥοΐτας.) 

5 
αυ” 

15 8, 10.) Τη ογακΗπαπα γο]αῖέ 
οχῖτο Ίῃπ α]ασαπι, οἱ Ἰπγοπῖς 
Ῥμήπρραπα: ο ἀῑσῖε εἶ,Θε(πετο 
πιο, 3 Ἠταί απἴοπι Ῥμίάρρας 
α. Ῥείησαϊᾶα, οἴνίίαιο Απάτοαο 
οἱ Ῥεί. 35 Τηνοπί Ῥμήρριας 
ΝαἴΠαπαβο] ος ἀῑοῖι αἵ, Ωπαπι 
Βοτὶρίς Ἰῆορος η Ίεσο θἳ Ῥτο- 
Ῥμοίας, Ιπγαπίπηις, Γ65ΙΙΠ Β Μπα 
1οδερ] α ΝασατείἩ. 35 Έτ ἀῑκίί 
εἴ Ναἰμαπαᾖα], Α. Ναζατοίῃ Ῥο- 
{68ύ α]ᾳιῖά Ῥοπί οςεοῦ Τίοῖς 
εἱ Ῥμίρριας, Ὑοπί εἰ γίάο, 
π γιάΙο Τεεας Ναμαπα]ο] νο- 
π]θηίοπι αά 9ο εί ἀῑοῖί ο 6ο, 
Έσοο νοτο Ἰεταλε]ία, ἵπ αᾳπο 
ἀο]α5 ποτ 65. 3 Ὠ]οῖε εἰ Να- 

Ὅπάο πιο πο 
Ἠεδροπά1{ Ἱεεας ει ἀῑκι εἴ, 
Ῥτίας ᾳπαπα {ο ΡΠρρας νοσα- 
τ6ί, σπα 655ες εαπῦ Ποια, 11 16. 
3 Ἠεεροπαῖυ εἵ Ναἰμαπα]ιοΙ οἱ 
αἲτ, ΠαδὈῖ, απ οἱ βΗας ἀαῖ, {αι 
ε5 τεχ ἸΊβτα]με]. 5 Ἡοεροπα1ί 

ἐστιν. 

Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 
' ἀπεκρίθη 

41. Μεσσιαν ΑΡΙ/ΧΔ, 1. Τα, Ογίᾳ. ἵν. 

85.908, 913. | Μεσιαν ΤΙΝ. 88. 69. ΈΕα 

ἨΚΜΒΌΥΛ. ἍἈγτ.Ης].πιρ. ὤγαεοὸ. 
Μεπιρη. Ατπι, 

--- ὁ εστ. µεθερμ. χριστος] οι. Βτν.ΟΥΙ, 
δεῬει. Ῥντ.ΗΙεχ. 

--- μεθερμηνευοµενον ΟΥίᾳ. ἵγ. 85. 908, | 
-νους Τ, 

--- χριστος] ΤῬτασπι. ὁ 5. Μεπιρμ. Αππι. 

Γοπ. ΑΒ. ει. αἱ 1 ΧΔ. 1. 85. 69. Ὦ 
ΕαάΠΚΜΡΌΥΛ. Ογίᾳ. ἵν. 85.90ε, 

45. ηγαγεν] ηγαγον Ἱ. ε. | ΤΡταθπη. και 

σ. ΑΧ. τε]. (Τια09.) Ἁγιτ.Οττ,Ρεί.δΗς]. 

«401. [ οπι, ΒΙ.. (1.) (α.) ΜεπιρΙι. | 

πζζπκίς οἵρο ὁ. Ἐί αβειπηρεῖε ατα οἱ 

γοπῖε Βγτ.Οτ6. [/ργασπι, οὗτος 1.(. Ατπι, 

-- αυτον] οτι. Β.Βε]. 

-- εμβλεψας] Τα44. δε ς. ΧΔ. 885. ΒΕΛ. 
(αἱ6,) ἈγτιΗς]. Μεπιρῃ. οἱ τοδρὶ- 

οἶεῃπς ᾱ. οἳ οτι να. 6. οἱ αδροχίέ 

Ἁγιτ.Οτί,δεῬεῖ, (11) | οτι. ΑΒ. αἱ, 

1. 1. 69 δο. ΕΕ4ΗΚΜΌ ΤΗΥ. Αυπι. 
--- ὁ υἱος] οπι. ὁ 1. 69 αἱο, 

-- Ἰωανου Ἑ.Ρεἰι(” ΠΙ. Μα.) Ίωαννου 

ῬΣΠ],πί νὰ, Τ,. 98. (α.)ὄῇ.Ι. ΝεπαρΗ. 
«Βιμ. Ἱομαππα πι | Τ]ωνα σ. ΑΒ". 

αι... τε]. Ὑμ]ρ.Οἰ. ο. Βγττ,βει.δε 
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αὐτῷ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ ᾗ βασιλεὺς εἶ' 

Ναθαναήλ ], Μαββς 

τοῦ 

« 

σὺ εἶ ὁ 

Ἰσραήλ. 

Ἠε]. Ανγπι, Αδι1.Ρ]αίε. (ία ο5 ίπιοῃ. 

Παΐεγ Απάτοπς 6.) 

45. ὁ ἑρμ.] ὁς ἑρμ. Δ. (οπι. ὁ ἑρμ. Πετρ. 
ΒΥΓ.ΡΕί.) 

48. ηθελησεν] Τα4ἀ4. ὁ Τησους «-. 69. Ρα 

ΗὈνίο, Ῥγτ.Ῥεί, | οἱ, ΑΒΙΙΧΔ. 1. 88. 
ΕΚΜΒΥΛ. Τα. Ἀντ.Πε]. Μεπιρι. 

Άτπι. 01, ΟΡίᾳ. ἵν. 9773, (1505.) 

-- ὁ Ἰησους Ροξί αυτῳ ΑΡΙ/ΣΔ. 1. 88. 

ΒΡαΚΞΌΥΛ. γι]σ.ΟΙ. α.δ.ο/ῇβ.]. Ἁνν. 

Ἠσε]. Μεπιρ].Ὑ. δεεἩνν. Αυτη. (11.) 

| Ἐοπι. ς. 69, ΕΗΜ. ἂΑπι, Για. ε. 

Ἀγτ. εί. Ἀντ,ΗΙετ. Μοπιρμ.ΜΡ. Ονίᾳ. 
1ν. 1503, 

44. ὁ] οπι. 69. Ε3. 

Ίσαο ο.) 

-- Άνδρεα 69 5ο}. 

45. Ναθαηλ ΛΑ (οί τετ. 47). Ναθανηλ ΔΝ. 

-- Μωυσης ΒΙΝ. 8δ. ΚΥΛ. ΟΥίρ.ῖγ. 

85.910: | ΣΣ Μωσης 5. ΑΔ. τε]. 

-- Ίήσουν Ογίς. ἵν. δἱ8, | οτη. Τ(ποη Μ). 
-- τον υἱον ΑΤ,Χ. τε], Ογἱᾳ. ἵν. 85. | οπι. 

τον Β. 98δ. ΟΥγἱᾳ. ἵν. 9108. 
-- του Ἰωσ. Ο)ἱᾳ. 1ν. δἱΦ. | οπι.του ΑΔ. 

88. ΙΚΜ. 

--- τον απο Ογίᾳ. ἵν. 8, | του απο Β. 
(απο ἰαπέμπι ΟΥγίᾳ. ἵγ. 9105) 

(ποπ Ῥοβεα]ᾶάα (α]]- 

45. Ναζαρετ δἱ. 5. ΑΒΙΙΣΡΕ. α. Ονἰρ. 

ἵγ. δ5,9108, | Ναζαρεθ Εἰσ. 1. 69. ΕΕ 

αΗΚΜΟΌΥΛ. γι]. ὐ.οί. (α. 98.) 

Μοπιρῃ. Αππιι ΟΥίᾳ. η. ὅδτά, | Ναζα- 
ραθ Δ(εἰσ). Νασατα ε. 

46. και «ὐ Ππ](.] οπι. α.ὐ.ε. Βγτ.ββί. 

-- Ναζαρετ δί.9. ΑΒΙΙΧΔ(ςἱς)ΡΒε. α. | 
Ναζαρεθ Εἰσ.1. 69. ΕΕάΗΚΜΌΥΛ. 

γυ]ς. ὁ.οι. ΜεπιρΗ. Αππι. (Ἡ. πρι 
Ἄαζατα ο. 

-- ὁ απίθ Φιλ. ὮΙ.. 58. | Ἐοπι, ς. ΑΔ. τε]. 

47. Ἰησους] Τρταεπι. ὁ 5. ΔΤ.. τε], | οπι. 
ΒΗ. (1, 99.) 

-- περι αυτου] οτη. 6. 

--- Ίσραηλειτης Ἑ. | Ἰ-λιτης 5. τε]. (νῖᾶ. 

οἳ 1π ]οοῖς τεα ταῖς.) 

48. Ἰησους] ΤῬταοπι. ὁ σ. 19. 699. Ὦ5. | 

οπ, ΑΒΙ/ΧΔ. 95. ΕΙΕάΗΚΜΡΌΥΛ. 
49. απεκριθη ] οπι. 291. |αἀά. αυτῳ Ἑ. 

Β1ἱη.Βοᾖ. Μαἱ,εᾶ.».1ιΣ 1}. 55. Υπ]ς. α. 
ὀ,ῇ- Δυπι. [ Ἔοπι. ς. ΑΔ. τε]. ο.ε. τε]. 

---Ναθαναηλ] Γα4ἀ.καιλεγειαυτῳ 5. Δ. 

1. 69.Γ6].3γ1τ.Εεἱ.δςΗσ]. Μορ. (2011.) 

[και ειπεν αυτῳ Δ. | και ειπεν Χ. 
(Υα1ϱ:) α.(οι)/: (Ατπη.) ]οπ1. Β.. 98, 0.6. 

45. ὅοπα 6ἷ. 
{685 Οἱ. 

| νοσατοιῖς πι. | 48. ἀῑαῖς οἳἵ 



1: 9: 
Υα]ρ.α. 0.α 50 

Βυττ. (6:) Ρ.Ἡ. 
ΠΜεπιρῃ. κ ὅτι 4 
Άσπι, Αι. 

Ε(ςΠ. 28:19. 

ΠΠ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
3 / ᾿ - Ν 5 .. ον ο ο ή 
ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ότι εἴπον σοι 

Εϊδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; 
/ / 9 / μέ Ν / 3 ον Ἡ Ν Γη Ν 

μείζω τοσα ὄψη. καὶ λέγει αὐτῷ, Αμην --- 
λέγω ὑμῖν, ᾿ ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεργότα καὶ ' τοὺς 
ἀγγέλωυ» τοῦ βεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας 

ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 

π 1 κ Ν αν / ο / / ο, Ε κ - 
αἳ τῇ Ἱ τρίτῃ ἡμέρᾳ γάμος ἐγένετο ἐν Ῥανάᾶ 

- / Αμάν ς . . ο ο) 

τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ' 
9 αν / Δ «νεο» ο Ν ε Ν ” - ] 
ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ]ησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς 

ΔΝ / 

τον γάμον. ᾷ καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ 
[ή 

τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Όἶνον οὐκ ἔχουσι». "καὶ 
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ὃν ἐμοὶ͵ καὶ σοί, γύναι» οὕπω 
ἦκει ἦ ὥρα μου. Ἄ λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακό- 
νοις, Ὁ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. ἦσαν δὲ ἐκεῖ 
ἑλίθιναι ὑδρίαι. ἐξ ἶ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἴου- 

/ / / - ΑΝ Ν / Ἀ - 

δαίων κείµεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητᾶς δύο η τρεῖς. 

Ίερις οἱ ἀῑχῖε αἳ, Ωπῖα ἀῑςι 5 
για {θ εαῦ βοι, ογεά1ς2 τηβῖβ 
Ἠς γιάαρί. 5 Ὦες ἁῑοῖι ο, 
ΑπΙΟΠ αΠΙΟΠ ἄϊσο γοβῖβ, Υἰά6- 
Ρΐεἱ5 οπο]απῃ αρογίιπα οἳ αΏδο- 
1ο ἀαῖ αβοσπᾶσπίοβ οἳ ἀοβσθ- 
ἀθπίος 5αρνα Εαπα Ποπαϊη]ς. 

1 Ἐη ἄῑο (ετῖο παρίῖαο [αοίαο 
επί ἵπ οαπα (α]ασας, οὗ ογαῖ 
πιαίου Ίδβα 19: ἆ γοσαίις οδ 
απίοπι οὐ Ίεβας οἱ ἀδοιρα]ί οἵτς 
αἆ παρα», ᾖ Ῥν ἀοβοῖεπίο 
νίπο ἀῑοΙί πιαίον Ταδα αἆ οαπι, 
παπα πο Παβοπε. 3 Εν αῑοῖι 
οἱ Ίοδ15, Οἷά πα εἰ ΗΡί ο5, 
πηι]ος. ποπάαπα γοπίς Ἠογα 
πηοα, 5 Ὠ]οῖε πιαίος οἵις τηῖ- 
πϊφιγϊς, Ωποάσιππ(πο ἀῑποτίς 
γοβ!β, {ποῖιο. ὃ Βταπί απίοπι 
Πυῖ Ἰαριάςεαο Ἠγάτίας 5δεκ Ῥοβῖ- 
ία 5οοππάαπι ῬαΠοαΙοποαπι 
Ἱπάαθογιπα, οαρ]εηίος εἱπσι]αο 
πιοίτοίας Ρἶπας γε] {ετπας. 7 Γἱ- 
οἵς οἱἷς Ίοδις, Ἱπιρ]είο Ηγἀτῖας 

τ / ” - . ο Ν 
λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. 

/ 

καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 
᾿Αντλήσατε νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλώφ. 

) ὧς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ δὲ’ ἤνεγκαν. 

49. ῥαββι ΤΙΧΔ. 1. 58. 69. Μεπιρῃ, το]. | 
ῥαββει ΔΒΕΗΛ. 

--- συ ει ὁ υἱ. τ. θεου] οσα. Β, 
-- βασιλευς ει ΑΒ. Μαἰ.Τ,. 1. 99. (ργασπι. 

ὁ Β.ΒΙἱη.Βελ.) | Τει ὁ βασ. 5. Χ. τα]. 

Τμαΐΐς. Μοπιρ]. 1γεπ. 189. ΠΠ. 4460. 

50. Τησους] ΡΤΑοΙΗ. ὁ 69. 
--- και ειπεν] οτη. ΒΥτ.Ρῦ. 

--- αυτῳ απίς Ίήσους 98. Βυτ.Εδί. Αυπι. 
-- ειπον] Ῥο5ί σοι 69. 

Ῥ. Βε]ι) 

-- ὁτιαηίοειδον ΑΒ. Βιἱψ.Μαἰ.Τια. α.(ὐ.) 

Ἀγτγ.}ε{.ὅς Ηε]. Μεπιρῃ. | Ἔοπι. ς. Χ. 

τε]. ασ. οσ-ε[. «Έιι. Τετ. α”ν. 
Ῥτας. 1. 

--- µειζω] µειζων ΧΔΜ. (πια]ας γπ]ς, 
οιϱ.) 

-- οψμ ΑΡΤΙΧΔ. 95. ΕΕάΗΚΜΡΒΥΛ. 
| Έοψει ς». 1. 69. Ὁ. 

51. λεγει] ειπεν Χ. ὁ. 

-- αμην σεπιεῖ 69. | Οοπία, ΟΡίᾳ. 1. 9645, 

Ορίᾳ. ἴπέ. ΠΠ. 9611, 

- ὑμιν ΟΥγίᾳ. 1. | σοι Χ. [1 αἀᾶ. απ᾿ 
αρτι 5. ΑΧ. τε], 6. Άγιτ.Ρ5{.δΗςΙ. | 
οτι. ΒΙ,, Τμ, Μεπιρῃμ. Αππι, {1ι, 

Οτίρ. 1. 8645. |. Ονίᾳ. Ιπέ. ΠΠ, 4091 961: 
1. τρ τριτφ ἧμερᾳ Ῥ. 69. Ὁ. δ.ε. | ἴτῳ 

Ί{οπι, ειπον σοι 

/ νε 
ὃ καὶ λέγει αὐτοῖς, 

καπα. ες Ἱπριεγεγαπί 688 
πδᾳιιο αἲ εαπππηπα,  ὃ Ἐν αῑοῖν 
αἱς Ίορα5, Παπτί{ο πιο οἱ Γοτίο 
Ἀτολοίτῖσ]ίπο. Ἑν ἰπ]ογαπί, ᾗ 

ς ν 5 Τι ααἴεπι σιξίαγίς ατολοτ]- 

ἡμ. τ. τρ. σ. ΑΙ, τε]. (111) | τῃ τρι- 

τῃ ἰαπίιπι Μ. 

 Ραλιλαιας] γιά. Ῥντ.Ησ].πιᾳ. Τη νο. 5. 

και ὑστερ. οιν.] Ἐὲ νίπαπι ποἩ Ἠαὴο- 

Ῥαπέ, αποπ]απα οοηδαπητηθίαπι (ΠπΙδαπη 

2.) εταί (οδί ᾖ) νίπαπι παρίαγαπι ᾱ- 

ο -- 

(2:)ῇ. Ἀντ.Η ο] πισ. (οπτη ποία Ίαθο ΠΟΠ - 

6556 ἵπ οπιπῖρας οχετηρ]ανίθας Ἠατο]οι- 

αἴθας 5ο τοροτία 6556 ἵπ (γαθοῖς ποή- 

πα]]]ς.) Ὠοϊπάο ἀῑαῖι α. ιν ἀῑσῖι ὐ. 

Ἐν Γπούιπα ο8ύ ος πππ]ίατι (πτθαπα γουί- 

{ογαπη (Υοςα- {.) γἵπαπα οοπςαπηπ]ατΙ ο.ζ. 

Ὕππαπι ποπ Παροραπί αποπίαπ} ἀθ[οςθ- 

τα γΙπαπα λ]ογαπα «11. 

--του Ἰησου] αυτου Ὁ. | τῳ Τησου (οτη. 

πρ. αυτ.) α. Αππῃ. | Ῥγαστη. αυτου τοις 
διακονοιςο ΔΑ. 

-αᾱ βπ.] αἀάᾶ, ΒΗ ε.1. 
4. και 3Ώ ΠΠ, ΑΒ.Μαϊ.ΤΧΔ. 98. 69. α 

ΚὈ. (Τια0.) Ἀγγ.Ηο]. Μεπιρῃ. ΑσΠι, 

2811. | Ἔοπι. 5. Ἐ. το]. α. Ὦγτ.Εεί. 

---ὁ Τησους] οπι. Δ. 

---σοι] συ 69. ΚΑΤ 

--γυναι] Ῥταεπι. ὦ Χ. 

δ. αν] εαν 1. | ἃ 88(ποπ οπι. ὅτι). 

---λεγῃ ΑΒΙ.. τε]. | -γει 58. ΕΕ α λείο, 

ἨΚΜΟΌΝΥΑ. | (Ἠέ αἀγοσαιῖθ αἆ 5ο πηῖ- 

πϊβδίϊς πιαίου 

ο.) 

6. λιθιναι απίο ὑδριαι ΒΙ.Χ. 85. Υαἱρ. 

ο. | Τροεί ς;. Δ. τα]. α.ὃ αι: 
---κειμεναι ροδῖ Τουδαιων ΒΙ.Ν. 88. 40ΙΠ. 

[ ΣΡοξί ἐξ «ς. Α. τε]. ὙΥπ]ρ. ο. ντ. 

Ῥει.δεΗςε]. | απίο ἐξ 69. | οπι. α-θ. ΑἲπΙ. 

[οί εκει ὂ,[:1. | Ῥοδί δε Μεπιρῃ, 

--- ἐξ] οπι. ὐ. 

----κατα των καθαρισµων ἨἘ. 

--χωρουσαι] χωρους Ἱ.. 

7. λεγει] Ῥιαστη. και Χ. 4δΗ1. (Εὲ ᾗεεαβ 
γος]]ς αἆ 5ο παϊπὶκίϊς ἀῑχίε 115 6. Τὲ 

γοσβίῖς «σδιις παϊηϊκιτῖς, ἀῑχίς οἱ α.[). 

Ῥε γοσαγῖε ᾗεξας πηηϊκίτος εἰ ἀῑοῖι εἶθ 

1.) 
8. και 19.] οπι. 95. α.ὖ. Ἀγτ.ΕΣί. ἨΜεπιρῃ. 

--καν τλησατε 693. 

---οἳ δε ηνεγκαν Β1.. 1. 58. Κ. α. Ἀγτ. 
Πε].πς. Μεπιρῃ. Αππι, (αάἀ, απγῖο- 

ταπὲ οἱ α.) | ἕκαι ηνεχ. 5. Δ. τε]. 
γπ]ς. ὅ.οιί. Ἀψιτ.Β5ί.δς Ησ].έπί. Τμοῦ. 

πι. Π. | οπι. Χ. |αί {εστί 5ἶσιιό 

αῑκ]ίε αἷς Ζεεα5 6. (5 119” εἰ οπι. « εξβ 

10) 

μπι (ο) ἀῑκίε ΠΠ οία, 

1. ογίῖα 6ἷ. | 2. ααθετα ΤὈὶ οὐ πι. | 4. ΗΡὶ εὖ 
τη] μὶ πι. 
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Α Β[ΡΙ. 
1(Σ)Δ. 
1. 98, 69, 

ἘΕ4ΗΕΚΜΡΏΌΥΛ., 

δΒ κ 

κα 

α 

5 Μαίΐέ,οι: 12,564. 
Μα5. 11:10, 5εΠ. 
Ίο, 19:45, 504. 

Ῥ' 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ντα οἶνον γεγενηµένον, (καὶ οὐκ ᾖδει πόθεν ἐ ἐστίν" 
ἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ). 
πο τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος, Ὁ καὶ λέγει 
αὐτῳ, Π]άς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθη- 
σιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι», [τότε] τὸν ἑλάσσω' σὺ 
ποπ τὸν .καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι» 1 'ΓῬαύτην 
ἐποίησεν Γ ἀρχὴν τῶν σηµείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾶ 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 
ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

ος: Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς ἡ Καφαρρασλ αὐτὸς 
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ .ἀδελφοὶ | καὶ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέραν. ὃ καὶ 
ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς 
Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 3 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ 
τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς 
καὶ τοὺς κερματιστὰς καθηµένους, ὃ καὶ ποιήῄσας 
φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ 

ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόα, καὶ τῶν κολλυ- 
βιστῶν ἐξέχεεν ἵ τὰ κέρματα,’ καὶ τὰς τραπέζας 
ἀνέστρεψεν, 16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν 
εἶπεν, ΄Αρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον 

Ππωῃ, 

ο πις απαπι γίπαπι Γποίαπη, 
οἱ ποπ 5οἶεραί ππᾶο οςςοῦ, πηῖ- 
ηἰδίὶ απίοπι φοἰοῦαπί ααῖ Ἠδιι- 
5ογαπί αθπαπῃ, γοσας ΒΡΟΠΒΙΙΗ 
αγολμειτιο]ῖπας 9 οί ἁἀῑοῖι οἳ, 
Οπιπί5 Ἰοππο Ῥηίππππα ΒΟΠΙΙΤΩ. 
γίπαπα Ροπῖέ, οὗ οσα Ἱποδγῖαςί 
Γαοτ]πῖ, ἴππο 14 ααοά ἀειεγίας 
εξ: απ εογγαςθ Ῥοπαπα γίπτη. 
πδαπθ αάμαο, Ἡ Που Εοοῖς Ἱπῖ- 
Μαπι εἱρπογαπα Τεδας ἵπ Ὅαπα, 
(παμ]αρθας, οἱ ππαπὶ{οδίαν]έ σ]ο- 
τίαπὰ 8παΠ1, οἱ ογοἹάεταπί ἵπ 
θπ ἀἱδοιρι]ϊ οἶαβ. 

5 9,7.) Ῥο5ῦ Ίου ἀεβοσπα1έ 
Οαρῄαγήα τη Ίρςο οὐ παίογ οἵιις 
οὐ Γαίας οἷας οἱ ἀΙδοίρα]ϊ εἶας, 
ε ΙΡῖ πππηδογΠί ποἩ. τπ]]5 
ἀἴαρις. 15 60, 1.) Ώε Ρτοροταῦαῦ 
Ῥαδομα Ἱπάαθοταπῃ, οἱ α5οσπα1δ 
Ἠιογορβοίγιηα Τοδας. 1) Οἱ) 1.) Ἐν 
Ἰηγοπίς 1π ἴθππριο γοπάρηίος 
Ῥογες οὐ ονθς οἱ οοἰαπιρας οί 
ἨΠΜΠΙΠΙΠΙΑΙΊ05 βεοηίςς, | ο 
οτι Γοσῖςβοί απαδὶ Βασε]]ατα ἄε 
Ραπ]σοπ]1ς, οΠηΠ65 εἶθοΙί ο ἴεπι- 
Ῥ]ο, οΥο5 αποαιθ εί Ῥογςδ, οἳ 
παπαπηπ]αγίογαπ οι ζ1ς αες εί 
ΊἹπεηδας 5αργογβέ, 19 οἱ Πἱ5 απ 
σο]ππιῦας γοπάσραπί αἀῑνιε, 
Απίογίο Ιδία Ἠϊπο, πο]ῖίο {αοσγο 
ἀοπιαπι Ῥαΐτῖς πιεί 4ΟΠΙΗΠΙ ηθ- 

9. γεγεννηµενον Ἑ. 

---ΊΙδεισαν] οιδησαν 69. 

--ϕόωνει] ΡΥαεπι. οἱ γ]άεηίος Γαοατη πηῖγα- 

Ῥαπίαν α.ὐ. Ἀγτ,Ηςο]Ἡ απία ἆο απ. 

γΊπαπη [ποπ οδί ᾖ. α4παπΙ ᾳ18θ γἰ- 

ΏΠα [αζύαπα οδί 6. 

10.τοτε ΑΣ. 1. 98, τε]. ὅ.οιί. γιν.Ῥεί.δς 

Ἠσε]. Ατπι. | οπη. ΒΙ,. α.ε,[].. Μεπιρῃ. 
2841. Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 999, 

--- Τον ελασσω] τον ελασσων «. | τον 
ελασσον Χ. 

-- συ] αάά. δε 69. Λ. Ὑπ]ς.ΟΙ. α.ῦ.ε. 

30. ὈγοβειδΗςΙ ΣΣ Μεπιρῃ. 1, 
ΟΎίᾳ. πι. ΠΠ. | Οοπίπα, Απιι ο. Αππι. 

11. αρχην] Τρταεπη. την ος. Χ. τε]. Ἔις, 

Ἠ.Ε(ΜΡΕ.) { οπι. ΑΕΙ, 1. 58. Λ. Αιπῃ, 
Οµίᾳ. ἵν. 1195. Ες. Ἠ.Ε. Πῖ, 24 (117). 
εδ, ΜΑΡ. Ὦ.Ε). 4595, 

--- εγκανα ΑΕ. 

19. αὖ Ιπῖε,] και Ἡ. «1041. | Οοπίτα, ΟΥγίᾳ. 

Ίν. 1613. 1615. 1703, 

--τουτο Οτίρ. ϊν.ίεγ. | ταυτα Μ. ὐ,ῇ. 
(Ίου ερππα ει) 

-- κατεβη] α.ά. ὁ Τησους 1. (11) Αιπι,ο. 
[οοπ6α, ΟΥί0. ἵν. {εγ. 

--Καφαρναουμ ὮΒΧΝ. ΟΥΡίῃ. ἵν. «αορε. | 

αΚαπερναουμ σ. ΑΤΙΔ, 1, 88. 69. το]. 
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19. αδελφοι] Τα4ᾶ. αυτου 5. ΑΧ. τε]. 

Ὑπ]ς. ὂ,. Άγιτ. Μεπιρῃ. Αππι. 211. 

[οπι. Β1,. α.ο.ε. Ογίᾳ. ἵν. 1603. 1619, 
1864, 94905, 

-- και οἱ µαθ. αυτου Ψπ]ο. {; νν. ΟΥ. 
ἵν. φμαίον. | απἲο και οἱ αδ. αυτ. Ἱκ. | 

οπ. α.ῦ.οι[).Ι. Άτπι, (οπΠΙ. αυτου Τ.. 
Ο2ἱᾳ.ἵν. 1608. 1615. 9493, | Οοπίχα, 1861.) 

-- έμειναν ΒΙΗΧ. 88. τε]. νν. Ο)Ρίᾳ. ἵν. 
1603, 1685, 1690. | εµεινεν Α. 1. ΕΑΠ 

Δ, ὁ. Μεπιρῃ. Ατπιι Ο)ἱᾳ. ἵγ. 1613. 
-- ου] οπι. Χοἷο. 

18. ὁ Τήσους Ροδί Ἱεροσ. (Α)ΒΡΣ. 1. 88. 

χα]. Απ. α.ο]. Ἁγιτ.Ῥεί,δΗεΙ. 21. 

Οίᾳ. ἵν. 1605. 1805, 1855, 1885, 9490, 
(οτι. ὁ ΔΑ.) | Ῥοδ ανεβη ΤαΝμῦ. 

γπ]ρ. ΟΙ. ὀ,ῇ. Μοπαρα. Αντι. ΟΥίᾳ. ἵν. 

1864, Τις. ἵπ Ὦ8. 9088, 9745, απίο ανε- 
βη ο. {(οις εις Ἱεροσολυμα ις Δ. | οπι. 

ὁ Ίησους 69.) 

14. αἱ γεπάσβραπί ο οπηοραπί 6, 

15. ποιησας] αάά. ὡς ΤΧ. 1. 58. α. 

(αμαἴε.) Ἀγν.Ηο].Ἡ. ΟΡ. ἵν. 1603, | Οοπ- 
μα, ΑΒ. τα]. ε. Βγιτ.βεί.8ς Ης].ἐτί. 

Μοππρὴ. Αππη 4001. Ογίσ. ἵν. 1800. 
(5114) 94900, 9703, 

--- Φραγελλιον] Φραγελιον Ὁ. | σφραγε- 
λιον 69. | (πιοκ σχοινιου 88. [:) 

1δ. τα τε προβ. κ. τ. βοας] αά, εσας ο. 

ααἱ γοβος εί ογΥο5 γίπάεραηί 6. 

--- εξεχεν Δ. 

-- τα Κερµατα ΒΙΝ. 99. ὁὐ. Μεπιρῃ. 

Άνπι, ΟΡΙᾳ. ἵν. 160. 1625, 1800, 1840.6- 

9114, 703: Έτ. ἵπ Ῥε. 8745, | Ἔτο 
κερµα 5. ΑΕ. τε]. (απο εξεχεεν 1. (.) 

-- ανεστρεψεν ΑΙ,. τε]. ΟΥγίφᾳ. ἵν. 1600. 
180). 9ΤΟΊ(ΜΕ.) | ανετρεψεν Ἑ. Μα. 

Χ. ΟΥίφ. ἵν. 1800 ΜΒ, 2Τ03εᾷ. | κατορ- 
θωσε 69 αἱ. κατεστρεψε 69 η10.ὶ. 

16. πωλουσιν Ογίᾳ. ἵν. 1608. 1806, 1844, 
2703, Ες. ἵπ 8. 8745. | πωλουντας Ἡ. 

Επωλουντα ἅ ἸΥ. (τῳ τας περ. πω- 

λουντι ἴ ἘΓ ές.) 

--- μη] Ῥταθτη. και ΑΧ. 1. 69. Ὁ. Υπ]ς. 

. α.δ.ε. Ὦγιν.Εεῦ.δεΗο]. Απ. «91. 
ΟΥγίᾳ. ἴπι. 1. 841. 1. 9165. Εις. Ὦ.Ε. 

4015. ἵπ ὮΑ. 5745, |. Οοπαα, ΒΡΙ.. 88. 

χα]. πι ο. Μεπρα. ΟΥ. ἵν. ίεν. 

ἆτις. ἵπ Ὦς, 96084, 

--- ποιητε 69. Ἑλοίο. 

--- τον οικ. τ. πατρ. µου] οτη, ΒΥΧ.ΗΙον. : 
17. εμνησθησαν] εµνησθη Ὁ. | 144. δε 

ς. ΑΡ. τε]. Υμ]ρ. ο. Θγτ.Ηε]. Ἐν το- 

10, ἐπ ααέοτω βεχναςιῖ 6Ί. | 19. Ῥτορο εταί 6ἵ. 
| Φορ Τοχοβο]γιπαπα 6ἷ, | 10. οἱ πο]ο 6ι. 



11.25. 
ταγ. - / 9 

τα]ε.α.δ.ο. κβ τοῦ πατρός µου οἶκον ἐμπορίου. 
- Ν αν ο / / τί ] 

μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμµένον ἐστίν, "Ὁ ζῆλος 
ὃ ἀπεκρίθησαν 

871Υ. Ρ. Ἡ. 
Πεπιρὴ. 

ΆΑππι, 011. ον -- 3 / 

"Ῥκα,60(68):0:κΥ Τοῦ οἴκου σου ἵ κωταφάγεταί’΄ µε. 

ὃ οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ! εἶπαν" αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικ- 
 ἀπεκρίθη ἵ Τησοῦς 

Π 
ν ΜαΠ.οθ:6ι. 

/ κ ο ασ - -ν 

κὃ νυεις ημιν, Οτι ταύτα ποιείςς 
Ν 5 . -ν ια / Ν Ν - 9 » 

και ειπεν αυτοίς» Λύσατε τον ναον τουτον, και Γἐν ] 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ « 

17 ἐμνήσθησαν | οἱ ροκ Μῖοπῖς, Ι7 63, 10.) Ποοοτᾶαιὰ 
νενο δαπί ἀἰδοιρι] οἶας απία 
βοπρίατη ο5ί, Ζε]ας ἄοπιπ5 τας 
οοπησάϊ ππο, ἵδ 09,3.) Ἡοθεροι- 
ἀεταπί 6γρο Ταζαεῖ εἰ ἀῑκογαπε 
αἱ, Ωποά βΙσπαπα οβίεπᾶἰς ποῖς, 
απῖα Ἠαος [αοῖς 19 6), 10.) Ώο- 
βροπα[έ Το5ιι5 εἰ ἀῑχ]ς εἶς, Βο]- 
νΊέο (οππρ]απα ος, οὗ Ίπ ἱῖριιΒ 
ἀἴοριας οκοϊίαρο Ἠ]αά, 3 Ώϊκο- 

ο7149. ν τα . α ανα ο / 5 τ ταηῖ εΓσο Ταάασαί, Οπαάταρ]ηία 
λατ. 14:58. ο σου πκορκις ομορώ πο» πο οὖν Οἱ ει εοκ απηϊς αοθἰβοπίιπι οδὲ 

Ἴδ..  Ἰουδαῖοι ἶ Γεσσεράκοντα καὶ ἐξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη. επηρλυπα Ίος, οἱ ἵ (εῖδης ἀἱο- 
2 ΐ Ῥια8 εχο]αυίς πα 2 3 Π]ο Ν ϱ ΔΝ ε / - / 

ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτὸν; 
- - -- - / 

Ἰ ἐκεῖνοο δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 
Φ ο ο κ ο / 

"ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν αὐτοῦ. 
ε ΔΝ . ν σ ο. 3/ 

οἱ μαθηταὶ αὐτου Ότι τοῦτο έλεγεν 
- ο ν - / 

στευσαν τῇ γραφῃ καὶ τῷ λογῳ 

τς ᾿Τησοῦς.Ἱ 
29 « Αν ὸ 3 . ο. τς / 3 ο 

ϱ Ὁ Ὡς δὲ ἦν ἐν "τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ 
/ .) - ια ο] Ν 3 / .) Ν 

πασχα Γἐν ] τῇ ἑέορτῃ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς το 
/ σι α 3 - Ν - Δ / 

ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἅ ἐποίει" 
Ν ιά - 

αὐτον αὐτοῖς, 
Φ 

Τρ 

Φ4 ον Α 5 - . ας 8 
αὐτος δὲ ! Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν 

δ ΔΝ Ν ων / Ζ φ5 Σσ ο 5 / 
ια το αυτον γινωσκειν παντας» και" οτι ου χρειαν 
5 ο / Ν . 3 / 9 οκ 

εἶχεν ἵνα τὶς µαρτυρήση περὶ τοῦ ἀνθρώπου"' αὐτος 

4 

Ν ο ῇρ αν » ία θ / 

γαρ εγινωσκεν τι ἦν εν τῷ ανθρωπῳ. 

οοτάαῖ 5απέ Ἀγτ.Ρεί,. 1. τοτε εµνησ. 
α. Αππιι Ο)ἱᾳ. ἵν. 160ὔ. 1805. οἱ οοπί]- 

ΏΠΟ 6ΟπΙΠΙΟΠΟ/πο(ί επί 6. | αᾷ. δε και 

Μ. (πεπιεπποταῖας οδὲ απ{οπῃ ἀῑξοιρα]ας 

2.) εί τεπιεπιοταίί [. εἰ τεοοτάαΙ Γῇ. 

Γοπ. ΒΙΧ. Μεπιρῃ, (Ο2ἱᾳ. ἵν. 1864.) 
Σας. ἵπ Ῥς. 9685, 9745, 

17. αυτου] οπι. 58. | Οοπίτα, τε]. νυν. ΟΥγἱᾳ. 

Ἱν. δί. Ες. ἵπ ῬΕ. 0ἱ5. 

--- ὅτι Οτίᾳ. | οπι. Χ. 

--- εστιν] απίο γεγρ. Ἑ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. 
Ίν.δἱ. Ίρις. ἵπ ῬΕ. δἱς. 

--- ὁ ζηλ.] Ῥταρτη, ὅτι Χ. Οτίᾳ.ῖν. 1600, 

1860. { Οοπία, Ονίᾳ. ἵν. 1800. Ες. ἵπ 
Ῥε.δΐ. [οπι. ὁ Δ. 

--- καταφαγεται ΑΒΡΙΙΧΔ, 1. 55. ΕΕ 

ἨΚΜΡΟΥΑ. Ογίᾳ ἵν.ίετ. | ;κατεφαγε 

5. 69. Εις.ῖπ Ἐς.δἱ. (νἷά. ΤΙΣ Χ. οἱ 

Ονισ. Π. 8155. ἵν. 1954) 

18.ουν Ἀγτ.Ηε]. ΟΥγίᾳ. ἵν. 1600, 1965, (απ- 

ίοπι ΒΥτ. οἱ.) { οπι. 55. 69. ὀ. Μεπιρῃ. 

ΑἉτπῃ. | ἔππο ταδροπᾶ. { (Βὲ αιᾷφαί 

τεεροπάεταπέ ἀϊσεπίες οἱ ο.) [.Έ81.] 

--- ειπαν ἨΒ].. 95. Οτίᾳ. ἵν.δΐδ. | Τειπον 
Ε. ΑΕ. τα. 

--- διγνυεις ΑΡΤ. 

--- ἡμιν Οτίᾳ. ἵν. | οπι. 1.. 

19. Τησ.] Τρτασπ. ὁ σ;. 15. 505. 69. Ες». | 

απἴθιη ἀῑσεραί ἄθ (επιρ]ο ϱοἵ- 
Ῥοσΐς βι, 3 Οαπι οΓΡΟ ΤεδΙΓ- 
χαχ]ββοί α πιποτῖςδ, τευοτάα!ῖ 
βαη{ ἀἰδοῖρα] εἴαβ απἷα Ίου ᾱἷ- 
οεραῦ, εἰ ογεδϊάεταπί βοτ]ρίπταθ 

Ν καὶ ἐπί- εἰ 5ειπιοπῖ 4πθπι ἀῑκίε 16818. 
4 δὲ κὐ. 5 « 

ον ειπεν ο 

33 Οππῃ απίοπι εββεί Ἠίθγοξο- 
Ἰγπιῖς 1π Ῥαδοµα 1π ἀἱο Γᾳδιο, 
πι] οιοάἸάεταπέ ἵπ ποπιῖπο 
εἶας, ν]άοπίος εἶἴσπα εἴαθ ᾳπαο 
{αοϊοῦαί: 3 1ρ8ο απίεπι ἸΤο5ιι8 
ηΟΠ οτοεραί 5επιοῦ ἵρεαπῃ εἶς, 
εο αποά 1ρ5ο ποδςεί οπΊΠ6Β, 35 δέ 
απῖα ορας εἰ ποπ οταί πί απῖς 
{οκηπποπίαπα ῬογβΙρογεί ο Πο- 
πιίπα: 1ρ56 οπῖπα εοϊεραί απΙά 
εδδεί {π Ποπηῖπο, 

οπι. ΑΒΡΤΕΙΓΣΔΕΕαάΗΜΟΌΥΛ. Οτίφᾳ. 
Ἱν. 1600. 1965, (Έτ εσεις αἷί 115 ο.) 

Ίπιοκ τον ναον του θεου ΟΥΙ0. ἵν. 1600. 

ΓΌοπία, 1965:4-1988. 1995-. 2005. 

19. εν τρ. Α(Ρ2)Ι.. τε]. Ίτγεπ. 900. Οτίᾳ. Ἱ. 
468α. Ἴδτα. Ογίσ. ἵν. τἱ5 Οτίᾳ. Ιπί. Π. 

1088, ΠΠ, 909:. 9923, 9911... Τιβ, 1π Ὦ». 

4653, 6085, Λουαί. 166. Τετί. ἂο Ῥαά. 
16. | οτι. εν Ῥ. Οτἰᾳ. ἵν. 198». (5ο]νίία 
ἑαπιρ]απῃ Ώου ππππα {ασέαπη οἱ 1Π ἰτιάπο 

Ἠ]πᾶ τοςιςοΙίαθο εἶπε πιαπάθας. πι.) 

--- εγειρω 98. | Οοπίτα, ΟΓἱᾳ. 1. δἱ9. ἵν. 

Τΐεε, Εις. ἵῃ Ἐ5. ὐἱ9. 
90. ειπαν Ῥ. Ονἰφ. ἵν. 9004. | Τειπον ς. 

ΑΡΖΕΙ.. τε]. 

-- ουν] δεα. (Έτ ααᾶ, ἀῑκονιιπί ο. 91.) 
Γοπι. ουν Ὀστ.ρεί. ἨΜεπιρῃ. Ατπ. 

|αἀάά,. αυτῳ 955. ΜΤΙΓ Ἀγτ.βεί. Ατπις 
[οοπία, Οτίᾳ. ἵν. 

--- τεσσερακοντα ΑΡΑ ΠΙ.ΜαιΕΊΓΤδα 

Μ. | Ίτεσσαρ. 5. Β’Χ. τε]. 

--- οικοδοµηθη 3 Π1. Μαί.εᾶ.». 98. 
99. ελεγεν] Τα4ἀ. αυτοις 5. Ἐ. | οπι. Α 

Ῥ. Μαι ΡΤΕΙΙΣΔ. 1. 95. 6ὸ. ἘΕάΗΜ 

ΡΠΝΥΑ. Ταίς. Θυττ.Ῥοι.8ς Πε]. Μοπιρῃ, 

Άππι. 11. Ο)ἱᾳ. ἵν. 1805. 9020. 9085. 

-- ὃν 1. τσ. Ἱν. 1605. 1993. 9090, 9085, 

9005,| {φ 5. ΑΧ. τε]. 

Ρ 

99. ειπεν] α.. αυτοις 69. | Οοπίτα, Οτίσ. 

ος 
93. τοις αΠίε Ἱεροσ. ΑΒ(2ΡΤΙΗ)ΤΙΔ.1. 69. 
ΕΕάΗΚ(Σ ΜΤ)ΡΒΕΥΛ. Ογίᾳ.ῖν. 1605. 

900905, 9705. (Ἠ. Ῥ αρ. ΚΠΙέ. “εν τοις., 

ο.ππΠο,οπηη.”. ΤΗ) Ἐοπι. 5». 98ο. Μς.Τ7. 

-- Εν τῳ πασχα Οτίᾳ. 1ν.ίεγ. | το πασχα 
69. εν τῳ πασχας ΜΥ. Ῥαδεμας Ῥοβύ 

εν τ. ἑορτ. ὄ.ε.. ΜεππρΗ. 
-- εν τῃ ἑορ. ΑΙ,. τε]. Οτίᾳ. Ιν.ίετ. (Ἐ 

η. |.) | οτη. εν Ἑ. 

--- αυτου Πίο τα σημ.] οπα. 1. Μ. α. δε. 

Ίγεπ. 147. | Οοπίτα, Υμ]ς. ο. ΟΡίᾳ. ἵν. 
1605, 2095, 9113, 2108, 

--- Βπ.] αάά. ἵπ εος ααὶ Ιπβυπαϊ εγαπέ 6, 

94. 1ησους] Τρταοπι. ὁ σ. ΑΕΊΙ. τε]. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 1605. 2095: 9115. | οπι. Β1;, 
--- επιστευσεν Δ. ὐ. Οτίᾳ. ἵν.(εγ. 

--- αυτον Α"ΒΙ,. ΟΥγίᾳ. ἵν. 32095. | Γέαυ- 
τον σ. ΑΑ τε]. ΟΥίᾳ. ἵν. 1605, (Έ απ. |.) 

-- αυτοις] ἑαυτοις Α3. 

--- παντας Ογίᾳ. ἵν. 1605, 9095. 9113. | 

παντα 69. ΕΕΕΗ. Ατπι. 
95. ὑτι Ἀντ.Ηε]. ΟΥίᾳ. ἵν. 1605, 9095. | οτη. 

ΔΑ. γτ.β5ί. Μεπιρῃ. 

17. Βαπέ τετο 6ἷ. | 21. ἵπ τρις 6ἵ. 
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Α Β. τ΄ 
1Δ. 

1. 98. 69. 
Ε(ΦΟΘΗΚΜΘΌΝΑ. 

111. 
κς, 7:6ο. 

10:90. 

πχ 
ὃ 6ο 
δδνι.Οί 

τοῦ θεοῦ. 

: να 
καὶ γεννηθῆναι: 

Ἡ σοἱν. τοῦ θεοῦ.ἳ 5 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 
5 νΝ 3 ο / 

10 1 Ἡν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικό- 
δηµος ος αὐτῷ», ̓ἄρχων τῶν Ιουδαίων. 3 οὗτος 
ἦλθεν πρὸς | αὐτὸν" νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, 

οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος" οὐδεὶς 
Δ - ΔΝ ο - Δ Ν -. 

γὰρ ! δύναται ταῦτα τὰ σηµεῖα ποιεῖν ἅ συ ποιεῖς, 
ὃν ο) Ν .] . - / 5 - 

ἐὰν μη ἢ ὁ θεος μετ αυτοῦ. 5 ἀπεκρίθη | ]ησοῦς 
καὶ Ἱ εἶπεν αὐτῷ, ; ᾽ Αμὴν ἁμὴν ο σου ἐὰν µή τις 
γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν ὃ τὴν βασιλείαν 

4 / ν Ν 
λέγει πρὸς αὐτὸν ! Νικόδημος, Πώς 

/ / ω 3 Ν / 

δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὢν; μη δύναται 
Ν / - ΔΝ - -- 

εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν 
Ὁ 5 / ς 5 - . Ν 

ἀπεκρίθη [ὸ] Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν 
3 Ν / »λ / ο ” ο ος 

ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ 
/ ’ - ΔΝ 

πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς την βασιλείαν : 

τὸ γεγεννηµένον ἐκ τῆς ᾿σαρκὸς σάρξ 
ἐστιν, καὶ Τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά 
ἐστιν. ) μὴ θαυµάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεν- 

τρα / νν - ο /. - 

νηθῆναι ἄνωθεν. τὸ πνεῦμα Όπου θέλει πνεῖ, καὶ 
ΔΝ Ν . - 3 ’ { . Νλ/ ” 5 / 

τὴν φωνην αὐτοῦ ἀκούεις, ' ἄλλα οὐκ οἶδας πὀθεν 
- ΄ - ε 

ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει' οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννη- 

πι η, 

! Ἐναί απἴοπΙ Ἠοπιο ος ῬΗα- 
τ]βαοίς, ὙΝΙοοάσπΙβ ποπίπο, 
Ῥτίποερς Ππάαοοναπι: 3 Ἠὶο νο- 
πε ει απ ποσίο 6ἱ ἀῑχιί οἳ, 
Ἐαββί, εεῖπιας απίὰ α ἆθο Υθ- 
ηπϊδεϊ πηβσ]δίθΥ: ΠΘΠΙΟ θΠΙΠ Ρο- 
(οί Ίιαοο εἴσπα Γπσοτο απαθ ἵι 
αοἵς, π]ςϊ Γαορῖς ἄθιας οι 60. 
3 Ἑοξροπαϊέ Ίερδις εί ἀῑχίί αἶ, 
Αππεῃ απποπ ἀῑσο ΕΡί, πῖςϊ απῖς 
παίας Πιοτ]ί ἀεππο, ΠΟΠ Ῥοΐεδί 
ν]άετο τοσππη ἀεῑ. 3 Ὠϊοῖς αἆ 
επι ΝΙοοάσπιας5, Ωποτηοᾶο Ῥο- 
ἴθβἱ ἨΟΠ]ο παςοῖ οιΠΙ 5επες δἶίλ 
πιπιφπ]ά Ῥοίοδί ἵπ νεηίτεπι 
πηαίχίς 8µα9 Ι{γαίο Ιπίχοίτε οἳ 
παςοί 2 5 Ἡεδροπά1ΐ6 Ίεσις, 
Απιθη αΠΠοΠ ἀῑσο Ε81, πὶςδὶ αιῖ5 
χοπαίας Ραθγῖέ ος Ἁθιια οἱ ερ]- 
τἶα, ποῃ Ῥοίαςί Ιπίτοῖτο ἴπ 
τορΠ πα ἀοῑ, ὃ Ωποᾶ παίαπι ο5ί 
οχ οαΥΠ σ8Το 6, ο αποά ηα- 
έππι οδύ εκ βρῖγῖέια ερ]γῖίας ο5ί. 
τ Νο πηγες απία αῑπὶ Π9ῖ, 
Ορογνίθί Υγος παςοῖ ἀεππο, ὃ ΒΡῖ- 
5 αδὶ να] ερίταί, οἱ γοσεπι 
οἷις αιᾶαῖς, 5οᾷ Ποπ 5οῖς ππάθ 
γεπ]αί οἳ απο ναάαί: εδίο οδί 
οπιπῖς ααῖ παία5 εί οκ βρίσῖέι. 
» Ἠεεροπαϊέ ΝΙοοάεππιις οἱ ἀῑχίε 

/ - / 9 
µένος ἐκ τοῦ πνεύματος. ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ 

1. ανθρ.] Ῥνασπα. τις Μ. (ε.) Αππι, «911. 

Ῥχαστη, “11. Θγτ.ρεε. 

---Νικοδημος] Νικωδης 69. 

2. αυτον ΑΡΤΙΔ. 1. 885. ΚΡΟΌΥΛ. Απι. 

.οιΙ.. ΒΥΥ.Ηο]. Αππιι ἆδί1. |. Ίτον Τη- 

σουν -. 69. ἘΕεαΗΜ. Υπ]ρ.Ο0. α.αι/. 

Ῥντ. οί, ΜοπηρΙι, 

--ῥαββι ΤιΔδ. Ι. 85. 69. Μοππρῃ. το]. | 
Ἔβει ΑΒ. Μαι ΕΕΗΛ. 

--δυναται ΑΠίο ταυτ.τα σημ. ΑΒΙ,. 98. 

Ἱμαΐς. Ῥστ.Ῥεί. Μοπιρῃ. Αππι. «3, 

Ονίφᾳ. ἵν. 908, | Τρορί ς». Δ. 1. 69. τε]. 
Ῥγτ.Ης]. 

---τα Οτίφ. ἵν. | οπι. 1,. 69. 
--ποιεν Ον. Ίν. | ποιησαι Ἱ. 

---ἁ συ ποιεις ΟΥίφ. ἵν. | οτι. 1. 
--φ Οτίᾳ. ῖν. | οπι. 1, 

8. Τησους] Τρταεπι. ὁ 5. ΑΔ. 505. 69. 

Ἠ εἷο. τε]. [ οτα. Β1.. 1. ἨκιεΕαΚΜ. 

4. Νικ.] Τρτασπι. ὁ 5. Α. το], | οπι. ὁ 

Ῥ. Μα ΤΕΝ. ΓΗ. 88.1 

---γεννηθηναι] γενηθ. ΑἈδίς. (εί νου. 7.) 

| γεννηθαναι ΔΑ. |Το5ύ. γεν». 19. πάᾷ. 

ανωθεν Ἡ. ο. 

---γέρων ων] απῖ πβίις αἳς Αππι, 

5. ὁ Τησ. ΒΙ.. 98. 69. Βεῦ. | οπι. ὁ ΑΔ. 

986 

1. ΕαΗΚΜΥΛ. |αἀά. και ειπεν Ἱ.. 

{. Ἀντ.Πϊεν. Μεπιρ].εᾶ. | αάά και ει- 

πεν αυτῳ Ι.Μ. πι. Βγτν.Ρεί.δεΗο] ης. 

Μεπιρη.ΜΡΒ. Απ, «01. (νιά, νετ. 5.) 

Γποἢ αἀά. ΑΒΙ.. τε. πρ. α.ὐ.σ.θ. 

Βγτ.Ηο].εκί. Γα. άοίμ.] 

δ. αµην «επιεῖ Λ. πι. 
---γεννηθη ΠΗἱρρ. Ῥμή]ος. νῖΠ. 10 (267). 

Ἔιις. ἵῃ Ὦς. 86δὺ. | γενηθη ΑΔ. 

--πνευμ.] αάά. ἅγιου Ὑπ]ρ.ΟΙ. απ. 
311. Ονἰᾳ. Ιπί. Π. 1443. ἵν. 4895. Οοπίσα, 

Αππ δ.ο.ειΓ. Μεπαρ]. οί, Αππι, Ηἱρρ. 
ῬμιιοῬ. ΟΥίᾳ. 11. 6865. Ονίσ. Ιπί. ἵν. 

4845, ὅ613. (σπο. 6ατί. Ἠοπί]μ. 11. 119. 
117. ἜΕις. ἵπ Ὦδ. Τεν. 4ο Βαρί. 19. 
(7. 198.106. 9279. 914. 

---εισελθειν εις] ιδειν Μ. | ὅοπαα, ΟΥ. 
Ιπί. («σποι σαγί. (μργ. (νἷᾶ. «Τι. 
Δγοί. 1,61. Οἶσπι 69. ΠΠἱρρ. ῬΗ11ο5.) 

--του θεου Ονίᾳ. Ππί. Π. ἵν. 4845, 56015, 
έὠπο. ατἰ. ἱ8. (Ἠργ. φμαίεγ. | των ου- 

ρανων ο-πι. (νῖᾶ. «πφδί. Αροι. Ἱ. 61 

«επι. 69.) Πἴρρ. Ἐμ]]οβ8. Οπίσ. Ππι. ΠΠ. 

9481, 1ν.48οῦ, Γις.1π Ἐς. Τεγί. ἆο ῬΒαρί. 

6. γεγεννηµενον δέ. 3. Εἰσ. 16585. ΠΠρρ. 

ο, Νοοί, 16 (18). Ῥ]ῆ]ος, ν. 7 (106). ΠΠ. 

10 (967). ιο. ο. Μα]. 794. 1986, 1619. 
(Ύεγενη- Εἰσ. 1694 0ἱ9. ΑΙΟ (25 Π.].) 

Ἠ Ρίς.) | γεννωμµενον Οἶεπι. 549. 
6. σαρξ εστιν] αάᾶ. απῖα (ᾳποπίαπα ῥ.ε.) 

ἄο(εκ Τεν.) οπϊπο πΒίαΙΠ θδί α.δ.ει[.Ι. 

Ὀντ.οτι, Τεν. ἄε Οᾳα1. ΟἨ1. 18. | οπι, 
γμ]ς. ο, πι. Ἀγοτ.Εεί.δςΗο]. 61ργ.279. 

814. (σπο, ζαγι. Ῥουθα. 11, 118. ΗΙ. 

9045, 95Τὺ, 

--εκ του πνευµατος] ῬΡίαεπΙ. εκ αᾳπα οἱ 

ΒΥτ.Ηο].πας. 
--Βπ.] α.ά. απῖα (αποπίατη «.) Ώεις Βρὶ- 

πίτας θδί. α.ο,[]π. Ὀγτ.Ονί. Τεν. (οπο. 

σατ. ΠΠ, 9375. (αάά. πνευμα δε ὁ 
θεος ΈἘς,ο. Μο]. 724.) αάᾶ. Ῥορίεα, εί 

εκ Ώεο παίέις οδί α. Ἀγτ.ονί. (6 ἆᾳ 

Ὢοο”) Τετ. (οπο. (αρί. | που Παδεπί 
6. ΠΠ, 9945, 

7. αὉ ΠΠῖς, και 69. Ἀγτιοτί, 
 τ-ὑμας] ἡμας 68. 

8. θελη Υ. 

Γτ-πνει Έπο, Τε. Οἶειπ. 975 
1, 

.. { πνεει 

5. πα Ἱθδαπα Ἰ, [ ο. τοπαίας Οἵ. | 4. εν ΒεΠοΧ. 
6ἱ. | τοπαδοί 6. | 5. βρῖτ. 5αποίο 6ἱ. | 8. που δείς 
61. 1 ααθαπο 6ἱ. 



ΜΗ 19: 
α]ς.α. . ο. 

Βνττ, [0.]Ρ. Ἡ. 
ΠΠαοππρ], 

[αοίμ.]Απι, 91. 

Υ Ὅτον. 340:4. 
Ερὴ, 4:19. 

1 ΝΠΠΙ.21:8,9. 

δε 

.ς.19147. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
Αν . - - / - / 

εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 
/ ) -- - - Ν η) ε / 

κρίθη ' Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος 
α Ν . / πόκλι ἃ ο δν 

τοῦ Ισραηλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; ἅμην ἆμην 
/ σα δ 3”! - αν « , 

λέγω σοι ὃτι ο οἴδαμεν λαλουμεν καὶ Ὁ εωρᾶκαµεν 

μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 
9 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς 

1 ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; ὃν καὶ 
οὐδεὶς -ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρονώ, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ 
οὔρωνοῦ κωτοβάς, ὁ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὧν ἐν τῷ 
οὐρανῷ: |" " καὶ καθὼς ! Μωυσῆς”' ὕψωσεν τὸν ὄφι 
ϕ » . δι. σ ε - . Ν ελ - 

ος ενας ὑψωθῆναι δεί τον υἱον τοῦ 
ανθρώπου: ο. Ἱποτον ἐν αὐτῷ ' ἔχῃ 

Ν / 

ζωὴν αἰωνιον. "οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὺς τὸν 
κόσμον, ὥστε τὸν υἷὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ο. 

/ 
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ! ἀλλὰ 

1τα . Ν υ / « Ν 

ἔχη ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεος 
τὸν υἱὸν [αὐτοῦ ] εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν 

18 κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ. ὁ 
/ Ν Ν Ν «/ 

πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται" ὁ [ δὲ] μὴ πιστεύων 
3/ / / Δ Ν / -- 

ἤδη κέκριται, ὅτι µη πεπίστευκεν εἰ τὸ ὄνομα τοῦ 

. 
υ απε”- αἳ, Ωποπποᾶο ροβειπέ Ίχαος Που] 2 

1 Ἠοαδροπα1ί Τερις εἳ ἀῑχίέ εἰ, 
Τα οἱ πιασίρίος ἵπ Τ5να]ιοὶ οἳ 
Ἰπθο Ίσποτας» Ι ΑΠΙΟΠ 4ΠΊΘΠ 
ἀῑσο Εδὶ απ]α αποᾷ 5οἴππΙΒ ]ο- 
απαἴπααχ οἱ αιιοὰ γΙάΙπιις ἰορία- 
ΙΙ, οἳ {οδιπιοπῖαπα ΠΟΒΙΥΙΠΙ 
ποπ αποοϊρῖς. 13 Βί ἴοΤΟΠΕ 
ἀῑκϊ νοῬῖς εί ποπ ογθ(115, απιο- 
ππο(ο 5ἱ ἀῑκετο νοῦῖς σπο]οβῖα 
ογαἀθιῖε. 19 Ἐν ποππο αξοσπά1ς 
πι οπΘΙάΤΗ π]ςὶ αἱ ἀεξοσπα1ί 4θ 
σαθ]ο, Πας Ποπαϊπ]ς απῖ οδί ἵπ 
οπε]ο, 3 Ἐι εἶοιί Ἴοεες οκ- 
αἰτανῖε εεγτροπίοπη 1Π ἀθβοτίο, 
Ίνα οχα]τατὶ οροσίεί ΒΙππι Πο- 
πιϊπῖς, | αἲ οτηπ]5 απῖ ογοᾶ1ί π 
Ίρεο ποπ Ῥοτοαί, 5εά Ἰαῦσαῖ 
γΙίατη αθίευπαπη. 15 Ρίο επῖπι 
ἀΠοχ]ί εις πάπα αἲ βΠαπα 
βππη απὶρεπίίαπα ἀαγοί, τί 
οπιπίς απῖ ογθᾶ1ς ἵπ οἳπΠ ΠΟΠ 
Ῥεγεαί, 5εᾶ Ἰαῦεαί γΙίαπη αείαΓ- 
Παπ, | Νοη επΙῃ τηϊεί ἀθιΙ8 
βΠαπα βααπα ἵπ ππππάσπα τα 
Ἰπά1σεί ππππάαπῃ, 5εὰ πῇ 5α]νο- 
ας παπάς Ῥες ἵρεαπη: 15 απῖ 
οτθάῖί 1π 6µπι ποπ Ππάϊσαίατ; 
αἱ απίοτη ποῃ ογθά1έ ἵαπι ἴπις]- 
οπές οδί, απία ποπ ογεα]άῑς ἵπ 
ποπηίπο απίσεπια ΠΜ ἀεῖ. 
1 Ἠοο οδί απύοπα ΠπαΙοίαπα απῖα, 

μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 19 ιό η ᾿ ε 

αὕτη δέ ἐστιν ἡ 

Β. αλλα Β.Μαϊ. | {αλλ 5. ΑΙ. τε]. 

---καιπου ΒΤ.. το]. πι. ε.ϱ.ἶσπι. γττ.Οτί. 
Ῥει.ᾶΠσο].εκε, Μοπαρ]ι, 01. ΗΙ. 11453. 

{η που Α. ὙΥπ]ρ.(ἰ. α.δ.οι{. Ἀνν. 
Ἠσ]πης, Απ. 

---οὗτως] οὗτος 69. 

---γεγενηµενος 69 δογ. Ἡ. 

--εκ τ.πν.] Ῥταετη. εκ (6 α.) 4 οί 

α.ὗιοιε,[]πι. Ἀγτ. Ον. Ηή. |. Οοπίτα, 

Ὑπὶς. 116. Ἀγιτ.Ῥ5ί.δεΗς]. |αάἀ. εαποίο 
28ιἩ. ΠΠ, 

10. Τησους] Τρταστη. ὁ σσ. 69. | οπι, ΑΒ 

Μαι.ΤΙΔ. 1. 985. ΕάΗΚΜΒΘΟΥΛ. 
11. αµην δεπιεῖ 1”. 

19. και] οτη. 69. 

--- ου πιστευετε] ουκ επιστευσατε ΕΗ. 

Μεπρῃ. 

-- ὑμιν 35.] οπι. ἙΠΗ(ποι Κ). 

Αππι, 

-- πιστευσετε ΑΡΤ. τε]. | -σητε ΔΑ. 1. 

69. 4ΗΚΜ. | πιστευετε Λ. 
19. αὉ Ιπίδ, και] οπη. ὀ.ει. Ἁγν.οτί. 

πποᾷο αἱ ἀῑχετο α. 

-- ὁ ων εν τῳ ουρανῳ (Α)Δ. 1. 69. Ἑ. 

τε]. Τμαι:. Ῥσττ.Οτί,Ρεί,δς Ησ]. Μεπιρῃ. 

δε βενγ.. Αππι, Πίρρ. ο. Ἀοεί. 4 (9). 

α.ει[. 

απο- 

Ονίᾳ. Ιπέ. 11. 794. Τν. 63391 ἀἰκογίε. ουαί. 

96. ΠΠ]. 995 ἀἱς. 5145, 104 555εᾳ. ἀδ. μι 
οἳ[. 151. (οσα. ων ΑΧ. απῖ εγαί 6.) | οπ. 

ΕΙ, 98. Μεπιρῃα, ΜΑ. δι. Ονίᾳ. Ππί. 
11. 1140. (ποη Ἠαδ. ας. ἵπ Ἐ5. 4055, 

Ἐο. Ετ. 892.) 

ΓΙ 14. Μωυσης ἨΒΠ,. 95. Ι. Ο»ἱᾳ. ΠΠ. 1019. | 

Ἰ Μωσης ς. Δ. τε]. 

-- ὑψωθηναι Πίο Ηἱρρ. 11108. Υ. 16(154). 

Οτίᾳ. πι. Π1. 9960. Εις. ἵπ Ὦ5. ὅδιν. 

Έο. Β..24. (1ργ. 294. | Ροδί δει Α. α. 
{ιιοῖγ. 151. | Ρορί ανθρωπου 98. 

15.εν αυτῳ Ῥ. Απιι ο-θ:. | επ αυτῳ Τ.. | 
επ᾿᾽ αυτον ΑΔ. | Τεις αυτον 5. Δ. Ι. 

835. 695. το]. Ὑπ]σ. Οἱ. α.ὐ.ει[. νἱά. γεν. 

16. |Τα4ᾷ. µη αποληται αλλ σ.ΑΔ 

Δ. 69. Ἐ. τε]. Ὑπ]σ. ὅ.ο.ε(δἰο). Ἀψτ. 

Ῥει.δς Ηε]. Αιπι.Ὀςο(οεΙ ΜΡ.) «ἄῃ. 

(ΡιαίΕ) (-ειτ- 693.) νἰά. γα. 16. | οπι. 

ΒΙ,. 1. 98. αι. ντο. ΒΥτ.ΗΙεΣ, 

Μοπιρη. ΑππιιζοἩ. «Αιλ.Βοπι. 69). 

994. Ἰμιοί]. 151. 

--- εχη] εχει 6956Υ. ὮΏΕΗΜΡΑ. 

16. αυτου ΑΙ.. τε]. | οπι. Β. 

--- εξωκεν] αάά. εις τον κοσµον 88. (ε. 

απὶ οσα. ἵΠ νου. εε.) 

16.εις αυτον ΈἘπς. ο. Με]. 613. 755. 873. | 

επ᾽ αυτῳ Τ.,, 

--- αποληται] απολλνηται ΑΔ. Ίμη α- 

πολ. αλλ. οπῃ. 9Υτ.ΟΓέ,. Ἐν. ο. Μς]. 674. 
Το, (οἴτα, 873.) 

--- αλλα Β. | {αλλ 5. ΑΙ. τε]. 
-- εχ] εχει 69 δογ. ΕΕΗΜΛ. 

17. υἷον αυτου ΑΔ. ἆ(ᾳ. Ὦ.) τε]. νν. 

Τεν. αἲν. τας. 91. ΗΠ. 1800, 8955, 

{ιοζγ. 151. | οτη. αυτου Β1.. 1. 

-- ἵνα] Ῥίαεπι. ουχ 69. 

18. αὖ ἰπῖε,] Ῥτορίευ Ίου ᾱ. 1άεο α. 

--- αυτον Τετἰ. αἀν. Ετακ. 91. Γιο 151. 

Ετον υἱον Δ. εις εµε Ογίᾳ. Π. Ἰ6]5, 

9103, (οὐχὶ δὲ.... εἰς τὸ ὄνομά µου). ἴπ 

πιο Ἴτεπ. 395. Ογίσ. Ιπί. ἵν. 4943. ΗΙ]. 

245.1265. 

-- δε ΑΤΙΔ. τε]. ἆ(π. Ὁ.) νν. Ίγεπ. 955. 

ΟΥγίᾳ. Ιπί. ἵν. 4845. ΠΠ. δὲ. Πιο. 
[5νν.Ρει.] | οπι. Β. {α. Τετ. ΟΡίᾳ. Π. 

Ἴδιὰ, 61)γ. 278. 815. 
-- µη 25.] οπι, 69. 

10. οσα, ἵη ΑπιιΧ | 15. ἵη ἵρδατα 6. [ 10. ἄνας 
αἰ]εκίε 6ἱ. | 18. ετοᾶ1έ ἵη ποπι. 6Οἵ. 

9ος 



Α Β[6][91. 
1Δ. 

1, 98, 69. 
ΕΕάΗΚΗΡΟΥΑ., 

 βοἴλ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

κρίσι», ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ 

άφησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἳ τὸ φώς; 
0 ἦν γὰρ ἡ αὐτῶν πονηρὰ΄ τὰ ἔργα. πᾶν γὰρ ὁ 

φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φών ῃ καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς 
1 τὸ φώρ, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ: ὁ δὲ 

ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵ ἵνα φανε- 
ρωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. 

ν . 5 - 
11 3 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ 

- Δ ῳ ο) ” 

αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν µετ 
μαοὶ Ν »δΩ / (πω λ λος αμ / / 

αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. ἦν δὲ καὶ Ἰ Ἰωάνης 
/ » 9). 1Ν 5 λ . / ο! φ α 

Βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ᾿ ὕδατα 
να ελ Ρο) Ν / Ν » / πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 

/ οι Ῥαριίσαραίς, 

111.20. 

Ίηκ νοπῖς ἵπ πιαπάπτα, εἰ ᾱἷ- 
Ἱεχεγαπί Ἠοπιϊπθς πηασῖ5 ἴ6Πθ- 
Ῥτας α παπα ποστ: οταπί οπῖτη 
6ογάΠΏ πα]α οροία.. 3 Οπιπί5 
επίπα οπά σπα]ο ασ]ς ος Πορτ 
οἱ ποἩ γοπῖί αἆ Ίμοσπη, αἱ ποτ 
ασιαπίασ ορετα οἶας: 3 απῖ 
Ἀπίεπη Γποῖς γοτιαίοτη νεπ]ί αἆ 
Ίποσπι, πό πιαπΙ[εβίεηίασ 6ἴπ5 
οΡεγα, απία ἵπ 46ο 5απί [ποία. 

3 Ῥοβί Ἠαεο γοπίί Τερις εἴ 
ἀἰκοῖρα] εἷας ἵπ Τπάαεαπι ἴδγ- 
ΤΠΑ, οἱ 1]]1ο ππογαβα ές στη εἶς 

39 (25, 9.) Ἔται 

απίοπα εἵ Ίομαππος Ῥαρίίσαπς 
Ιῃπ Αεποη Ἱπχία Βατ, απ] 
αφπαθ πππ]ίαο οταπί Ίο, εἰ 
αἀνεπ]εραπί εί ὈαριϊσαὈαπίατ: 

κε 324 

 Ἰωάνης: ὉὍὉ 

 ἠλθαν" 

5ο 

ος, 1:90. 

ὧν . ΄ / Δ 

]ωάνου μετὰ 

3/ Ἀ ) / ε Ν Δ ς 

δ΄ οὕπω γαρ ἢν βεβλημένος εἰς την φυλακην [ό] 
ελιετς οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητών 
! Ἱουδαίου" περὶ καθαρισμοῦ: 

πρὸς τὸν. 4 Ἰωάνην” 
ὁ Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὦ σὺ ο ἦν µ ρ ρ .ε 
μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζευ καὶ πάντες ἔρχον- 

Ν 

ται πρὸς αὐτόν. 

ν 
και 

΄ ἀπεκρίθη Ε Ἰωάνης” 

τες) / 
ειπαν 

καὶ εἶπεν, 
Οὐ δύναται ἄνθρωπος. λαμβάνει οὐδέν, ἐὰν μὴ ᾗ 

κη δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 
ῶ υ] 5 

μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, 
3ὃ αὐτοὶ ὑμεῖς µοι 

» . λ ε / 

Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, ἀλλ᾽ 

λ ὤ5, 39) ποπάαπα επίτη τηῖςδΙς 
[αογαῖ Ίπ ϱΔΤΟΘΓΕΠΙ 10ἨαΠΠ65. 
35 Οὔτ, 19.) Ῥαοία ε8ί Ρο 41ιαεβ- 
Πο οκ ἀῑκοιρα]ϊς Το]αππ]5 στη 
Ταάααῖς 4ε ραπίΠοβ[Ιοπθ. 35 Βν 
γαποτιιπί αἆ ΤΟΠἄΠΠΕΠ εἰ ἀἶχε- 
ταπῖ εἰ, ἨαδΏῖ, απί εγαί {εοιπ 
έαπ5 Τοτάαποῃ, ο] {πι (οβΙῖπιο- 
πΙατη Ροντ] μαϊκῆ, 60σθ Ἠ]ο Ῥαρ- 
εσαί, εἰ οπΊΏες γοπῖαπί αἆ επι. 
3 Ῥοβροπα!ί Τομαππες εἰ ἀῑπ]ή, 
ο Ροΐοςί Ἀοπιο αοοἴρεΓο ἠιιῖο- 
απαπα πςῖ οἳ Πιορέ ἁπίαπα ἆο 
σαθ]ο.. 3ὃ 6) ΙΑ) Τρ8Ι νο πιΒῖ 
απ ποπΙατη  Ρογμήροειῖς οαιοά 
ἀῑκονίπι, Έρδο ποη 8απι ΟΗτῖς- 

[μ Ν 
καὶ 

αὐτῷ» 

19. μαλλον] απίο οἱ ανθρ. 1. (ε.) | Οοπ- 

απ, Οἶε. 80. Ονίᾳ. ἵπ Ῥχον.(Μαϊ. Υ. 
96.) Πίοπ. Αἶεπ. 9. ἜἘις. ο. Με]. 9884. 

ΠΠ. 944. 95, 
--- οἱ ανθρ.] πιππᾶας Ὀγτ.οτί, 
--- αυτων ΒΠἴο πονηρα ΑΡΙ, 1. 98. 69. 

ακῦλ. γπα]σ. (α.)ο.α.(ε)/ 0. |. Τρο5ί 

ς.. ΔΙ. τε]. (6.) 

20. γαρ Ίγεπ. 995. Οτίᾳ. ἵπ Ῥτον.(Μα. νΙ]. 

9.) | οπι. 1. α. (Ο)ἱᾳ. Π. 6588, ἵν. 908ή.) 

{αιοί[. 151. 

--- τα εργα αυτου ΒΙΙΔ. 98. τε]. Ίτεπ. 

2ιοϊ[. 151. | αυτ. τα εργ. Α. 1. Ἱ. 

(νά. νετ. 51.) | αάἀ. ὅτι πονηρα εστιν 

38, Λ. Μεπιρῃ. αάά. πονηρα εστιν’ ὅτι 

1... αἁά. 4ς Ίποο ᾱ. αάά. αἱ γάεαπίαν 

οἱ Ἱπ Ώου 5απί ροξίι Ονίᾳ. ΠΠ. Π, 585, | 
ηΟΠ αἱ. τε]. Ίγεπ. {ιο 

9]. αυτου τα εργα ΑΒ. τε]. πι. ο. | 
τα εργα αυτου Ι.. 38. 69. Ὁ. Υις.οἰ. 

(α.)0.α.ε, ΓΙ. ἴγεπ. Ιιοῖ[. 

-- θεῳ] Ῥναστα, τῳ 69. 

--- εργασαµενα Τι, 

99.ηλθεν Οτίᾳ. ἵν. 1654, | απηλθεν 38. 
α.(ὐ.)ί. 

-- ὁ Τησ. Οτίᾳ. ϊν. | οπι. ὁ Α. 
-- και εβαπτιζεν Οτίφ. ἵν. | οπι. ὐ.]. 
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28. Ἰωαν.] Ῥταεπι. ὁ ἙῬ. Ογίᾳ. 1ν. 1653. | 
Οοπίσα, ΑΤ/Δ. 1 δίο, τε]. 

- βαπτ.] Ῥιασπι. ὁ Ἱ. 

Ἰν. 

|. Οοπίνα, ΟΥνίσ. 

--- εἩ Αινων] ἴπ 6ΊΟΙΠΟ 6. ἵπ ἀεδετίο 7. 

--- Σαλειμ Ε1,. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 1654. 1650. 

Έως. Η.Β. 11. 94 (117) αρ. Βατίοῃ. | Σα- 

λημ 1. 69. τα λ. Εις. (ἵη οὰᾱ. απῖ- 

Ῥαξάαπι,) | Σαλλειμ Α. 

--- παρεγενοντο 69. 

94.την φυλ. ΟΣίᾳ. ἵν. 1623. | οπι. την Ἱ. 

ΤΣΜ. Ογί. ἵν. 1650, ἴις. Η.Ε. 1. 94 

(αι7). 
-- ὁ Ἰωαν. ΑΙ. τε]. ΟΥνίᾳ. ἵν. δἱ5. | οπι. ὁ 

Ῥ. Εως. Π.Ε. 

95. µαθητων ΟΥγίΦ. ἵν. 1655. | αἀᾶ. των Ἑ. 
(πίας απάτη ἀἰδοιρα]ογα γτ.Ε5ί,) 

-- Ἰωανου]} εἶις Ἀγν.Ηςσ].αρ.Ἠ μία. 

--- Ίουδαιου ΑΒΡΤΙΔ. 88. ΕΕΗΚΜΡΟΥ 

ΛΣ, ΘΥτγ,Εδί.δεἨσ]. ΑτπιιΖοµ. απίας 

ο πάασϊ ΘΥτγ,Εεί,δ Πο] |. ΠΤουδαιων 
σ. 1. 69. 43, ἁ(ι, Ὦ.) Ἰως. ντους. 
Μοπιρῃ, οίἩ. ΑιπιιὌεο, 31. ΟΥγίᾳ. 

Ἰν. 
96.ήλθαν....ειπαν Β3( 11.) Μαἰ. | τηλ- 

θον....ειπον 5. ΔΕ”. τε]. 

-- τον ἀπίο Ἰωαν. ΟΥίφ. ἵν. 165. | οπι. 1. 

96. ῥαββι ΤΙΔ. 1. 55. 69. τε]. Μεπιρῃ. | 

ῥαββει ΑΒΡΕΗΛ. οίἩ. (ῥαββη οἷο 

ΒΥγ.Ησ] πῃς.) 

--τδε Ο)ίᾳ.ῖΥ. | ιδου Ὦ. 1. 

97. απεκρ. Ίωαν. κ. ειπεν] ἀῑκίν 1] ο- 

Ἠαππος Β57.Ογέ. 

--- Ἰωαν.] Ῥγαεπι. ὁ 98. Μ. 

--- λαμβανειν] αάά. αφ ἑαυτου Ἱ,. 98. 
69. Λ. ο.ε. Ἀγτν.Εεύ.(δΗΠς].) Μεπιρῃ. 

ΑΆππι, Αδί1. Έις. ἵηῃ Τμιο.(Μα1. 900.) | 

Οοπίτα, ΑΡΒΕΟ. το]. Ὑπαὶς. α.ὐ. Βστ. 

Οτι. «σπο. Οατί. Που]. Π1. 197. 
-- ουδεν εαν ΑΙ. τε]. Έκδ. η Ταιο. | 

ουδε ἐν αν Ῥ. Ἀντ.οτί. 

-- αυτῳ] αυτο Ἐ. | οπι. Β. | αάἀ. ανω- 

θεν 69. ὀ(οπι. εκτ. ουρ.). (Ατπηι) 1ά. 

Ῥοβί ε.τ. ουρ. «Ειδ. ἵη ωπο. |. Οοπία, 

6ῴπο. (ατί. 
98.µοι ΑΒΓΙ,. τε]. (εµοι 1.) Εις. ἵπ Ίππο. 

(Μα!. 900.) 617.998. | οπι. ΕΕΗΜΥ. 
--- ειπον] αάά. εγω Ἑ. Απι. ο. Ἀγτ.οτί. | 

Οοπίτα, ΑΤΤ,, τε]. νν. Ἐιδ. | αάά. εἰς 

91. ορετα οἶτιβ Οἵ. | 99. ἔθτταπα Γαάπδατα 6. 
| ἀειποταραίας Ἱ. | 35. οὐ νοπ]εραπὲ στ. { 34. 
Φοαππθβ ἵπ οπτοετετω 6. | 25. [αοία εδ ααἴεπα 
σι. | 2Τ. Εαετίέ οἱ (π. | 38. πο Βαπῃ ερο Οἳ. 



ΤΝ ϱ Ωω 

νπ]σ.α. ὗ.ο. κ 
Βυ1τ. 0. Ρ.Π. ι 

Μεπιρῃ. 
[αοἵμ.]Ατπα, 41, 

φΦωνὴν τοῦ νυμφίου. 
ρωται. 

ες. 8:23. 51 

99 1ὸ 

1 δοίμ. 

δσ 

ἐστι». 

84, ΟΠΙ. ὁ θεὸς 

ὃ πνεῦμα. 

λα 
-- 

ὖτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 
τὴν νύμφην νυµφίον ἐ ἐστίν' ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, 
ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν 

αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλή- 
Ὁ ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 

ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. 
ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ: 
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν' 

Ό ἑώρακεν καὶ ἠκουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ. καὶ τὴν 
ο ρτιρίον αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. Ἱ 
αὐτοῦ» τὴν µαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅ ῦτι ὁ θεὸς ἀληθής 

ὂν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεός, τὰ ῥήματα τοῦ 
θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν [ὁ θεὸς] τὸ 

8 πατὴρ ἀγαπά τὸν υἱὸν. καὶ πάντα δέ- 
α ὃωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν 

ἔχει ζωὴν αἰώνιον' ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱώ οὐκ ὄψεται 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
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/ ο  ε ο Ν ο -- / Μα 3 / 

ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργη τοῦ θεοῦ µένει ἐπ αὐτον. 

1. ἔγνω ὁ Ἰησοῦς 
- ποιεῖ, καὶ βαπ- 

τίζει Ἰωάν. 

κ 
ζει ἢ { Ἰωάνης”: 

απῖ πῖςεί επί 

πιο 6, 
328.εγω ΑΡΒΙ,. νε]. 

Ἁντ.οτι, 

--- εκεινου Ένας. | αυτου Β. 

99. ἑστηκως] ἑστως Τ). Έτο. Τ]εος. Οἶσπι. 

985. Ονίᾳ. (6α]]απά1 κὶν. 96.) 

90. εκεινον] αάά. δε Ἡ 

---δε Ονίᾳ. Ιπί. ἵν. 900. | οπι. . Ὀγν.Ηε]. 
8]. ων] Ῥχασπῃ. δε Τ). α.ὐ.]. | Οοπίτα, Οτίᾳ. 

Ίν. 8035, (1. 6190.) Τετί, ἃς Οταί. 1. 4ε 
Ῥαρι. 10. ΠΠ]. ϐ». 

-- εκ 15. Οτίᾳ. Π. ἵν. αἱ. Οταπι. ΕΡΗ. 292. 
Γαπο Ὦ. 69. 

---εκτης γης 55. Ηἱρρ. ἵπ Ἐκαὶ 6. ΟΥ1ᾳ. 
ἵν. «αἱ. ΠΠ, | οτι. Λ. (σ.. Ἀντιοτί(ωέ 

υἱά.) Ἀγτ.Ηἶεν. Ονἷᾳ. Π.) Οτίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

1910. Τετί. δἱς. (οπι. 6ἱ και εκ της γης 

ΒΥΓ.Η1οΓ.) 
--- λαλη Τ.. 

--- επανω παντων εστιν 2ο. ΑΡΙ,. τε]. 

γΥπ]ς. ο-ᾳ. Ἀγιτ,Γβί,δεΗσ]. Μεπιρῃ. 

αοιἩ. 391. Οτίρ. ἵν. 3055. σαι. Ονίρ. 
1πι 1. Ες. ο. Με]. 873. Τετί. ἂε Βαρί. 

10, { οπι, Ὦ. 1. α.δ.ε.[].. Ἀγν.ΟτΕ. Ατπη. 
(νά. ΟΥίφ. ἵν. οοπι.) Τετί. 4ο Οτα!. 1. 
Η1 6. 

αὖ ἨΠιογοβο]γπιίς αᾱ 

ας, | οπι. Ὦ. α.ῖ. 
| 

. ὁ ἔχων 

3 ὁ λαβὼν 

19 α Ὥ 5 ” ς / [τὰ 3/ ε 

« οὖν ἔγνω ὁ κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρι- 
- σα .) - Ν - 

σαῖοι ὅτι ]ησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτί- 
. - Ν » 

Ὅ (καί τοι γε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ 
ι - - ὃν 

ἐβάπτιζεν, ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ), ὃ ἀφῆκεν τὴν 

ἔ15, δεᾷ απῖα τηῖδες 5ππα απίθ 
λατ.  ᾗἳ ὤ, 1ο) Οἱ Ἰαθει 
ΒΡΟΠΡΑΠΙ ΕΡΟΠΒΙΒ οδί: απιίσις 
απζεπα δροπςῖ, αἱ επί οἳ ααά1ν 
ευπ], ϱαιάῖο ραιᾶεῖ Ῥγορίετ 
γοσεπι βροηβῖ: Ἰοο εΓσο αι- 
ἀἴαπι  παθΙτη Ἱππρ]ομαπα 65δύ. 
5ο Ἠ]απι οροτίοί εΓο5σςΓΕ, τηθ 
Ἁπίσοπι πηϊπαϊ, δ ΟΙ ἆς εΙΓ- 
5πι γεηῖ, 5πρτα οΠΊΠ6ς ορ, 
ΟΩπ οδί ἆε ἵοτγα, 4ο ἵειτα εδί 
εί 4ο ἵοττα Ἰοᾳπίσισ: απ ἀο 
σπε]ο γεπῖῖ, 8αρτα ΟΠΊΠες ερί, 
δεί ᾳποά νΙά1έ οἱ απαἰνῖε, που 
{εδίαίιτς οἱ ἑοδήπποπίαπι εἷας 
ΏθπΙο αοοϊρῖ,  ὃδ Οἱ ασαῖρίε 
εἶας {οδπιοπίαπι, εἰσπαν]ε φπῖα 
ἀθιβ νοταςκ ο5ί. δὲ Θπεπι οΠΊπα 
πηϊσίτ ἀθις, γοτὺα ἀαὶ ]οᾳ Πατ: 
ηοἩ ομῖπι αά πιεπβαταπη ἀπ 
ἀθις ερίτίαπη, 35 60,5.) Ῥαΐες 
ἁλῃσῖε Βατ ο οπιπῖα ἀἆθά1ή ἵπ. 
ππαπια αἵτιβ. ὃ (51, 10.) Οἱ οἱ6- 
αἷν ἵπ βΠαπῃ, Ἰαβοί ΥΙίαΠΙ 3θ- 
(παπα: απί απἴειη Ιπογεάπ]ας 
εσι Γβ11ο], ποπ γΙάαΡΙε γίίαπι, 
5ος ἵτα ἀθὶ πιαπεί 5αρογ ειπῃ, 

ε αἊ 

5 ὁ ὢν 

1 Ὅεουρο οοσπον]έ Τεκας απἷα, 
απθἰεταπέ Ῥματϊραεϊ απία Τ6βα5 
Ῥ]ατος ἀἰκοιρα]ος Γαοῖ: εἰ Ὀαριῖ- 
παϊ παρ παπι ΤΟἨΒΠΠΕΣ, 
Ξαπαπιαπαπ Ἱεεας ποη Ῥαριῖ- 
Ζατοῖ εεά ἀῑδαιρι]ϊ εἴτς, 3 63,1.) 

95. Τα8 Ππῖς και 5. ΑΔ. αρ. ο./.[:ᾳ. 
ΒΥτγ.Ρ51.δςΗσ]. 6οιμ. ἄριμ. Ογίᾳ. (αἱ. 

Ἠρῃ. 955. Ογἱᾳ. Ππί. Π. 1918. { οπι. ΒΤ) 

1.1. 98. α.δ.ε.[. Ἀγτ.Ονί. Μεπιρῃ, Αππι. 
(νά. Ογίᾳ. ἵν.εοπι.) Τετί. ἆθ Οτας.1. ΗΠ]. 

--τουτο Υα]ς. σᾳ. Ῥστ.Ηε]. | οτι. Ὦ. 

1. α.ὐ.ει[. Ἀγτ.Ῥεί. Ατπι 241. ΟΥίᾳ. 

Ππε Πῖ. Εως. ο. Μα]. 874. Τετί. ΕΠ. 

[ντ,Ονί,] | εκεινο 69. 

88. λαβων] λαµβανων Λ. 

94, µετρου ΟΥγίᾳ. Π. 5995. Ι µερους Ὁ. 
--- διδωσιν] αάά. ὁ θεος; ΑΟ ΓΔ. τε]. 

Ὑμ]ς. α.ο. Ὀνττ.Ῥεί.δςΗσ]. (Μεπιρῃ.) 

Αππι. 31. ΟΡιᾳ. Π, 5990, Ονίᾳ. Ιπί. 

Π, 9840, Τν. ὄρδε, | οπι. ὁ θεος ΒΟ”.. 

1. 98. ὁ.ειΓΙ. [Ῥντ.οτι.] 
--- το πνευμα ΑΕπιι.() Μαε.)Γ). το]. Οτίᾳ. 

Π, γγ. | οτι. Βέτέ. 11. Μαι. (νἷᾶ. ουαι. 

105.) 
35. δεδωκεν Έως. ο. Με]. Τ40. 885. ἵῃ Τμιο. 

(Μαἱ. 900.) | εδωκεν Ὠ]ς.. 

96. αὐ Ιπ]τ. ἵνα αἳ πιοκ εχη Ὦ. | Οοηίσα, 

Ίτεπ. 289. Οἶεπι. 115. ἜΕιδ. ἵη Το, 

(/ῃ. 396. 
-- απειθων] απιστων ϐ9. 

--- ουχ Ὦδ. 

--- ζωην] Ῥταεπι. την 1. 69. ΕΕΗΜ. 

56. μένει ος αεοεπία 69. ΕΗΚΥ. γα]σ. 

α.ο-αι ή. Ἀγοτ.Οτί δΗο]. Αππη | μενεῖ 
Ἠος ποσο, ΜΑ ΤΙ. 0.ε.ᾳ. Ἀγν.Ῥει. Μεπιρῃ. 

49.1. Ίτεπ. 982. Τετί. αἲν. Ῥτας. 9. 

(ρ;. 996. 

- Βπ.] πάά. Ἐϊ Ῥοδί Ἰαος ἰγαᾶῖίας οβί 

1οἨαπηος Ῥγτ.Ηο]ας. 

1. ὁ κυριος ΑΒΟ. 58. τε]. {. Ἀντ.Ηε]πης. 

«ι]. | ὁ Ίησους Ὦ. 1. Δ. Υπ]ϱ. α.δ.ο.ε.]. 

Ἁγτν.Οτέ.Ἐ5ι. δε Ηο].ίκι. Μεπιρῃ. Ατπι, 
---1ήσους ΟΥίᾳ. ἵν. 92495, | οτι. Λ. Ἀγτ.Ῥεί. 

(8ντ,Οτι, 4σεσ.) | Ῥταθπη. ὁ 69. 

-η Ἑ(οοστ.Ι. ηᾷαι.)ΟΏ. τε]. Τα. Βνττ. 

Οι Ρεί,δΗε]. Μεπιρῃ. Αππι, «4841. | 

οι. ΑΒ3ΞΜαί]α. Ονίᾳ. 1ν. 92495, (διὰ 

τὸ ἐγνωκέναι τοὺς φαρισαίουο ὅτι Τη- 

σοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπ- 

τίζει Ιωάννης). 

9. γε] οτι. Ο. 

---Ίησους ΒΠίΘ αυτος ΒΟ1,. 1. (69 Ῥταεπι, 

ὁ). τε]. α.ὐ.ε]. | Ῥοδ ΑΕ. 98. (Κ 

Ῥτασπι. ὁ). [. | οπι. αυτος Υ αἱς. ο.ἰ. 

Ὀντ.Οτἰ. 
3. αφηκεν] αἀά, δε 1. 

31. 8αρετ δὲ5 6ἷ. | 38. αοοερῖε 6Ἰ. | οπι. 81ο 
Απι 

1. ααοά ᾷεβας 6Ι. | οπι. τααρῖς 6ἷ. Απιιτ 
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δρ αν 
ΕΕάΑΗΚΜΡΒΌΥΛ.ι 

5 Τπεῦ. Ῥ 
5, οὗ ἔδωκεν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ο 3 Ν 

Ἰουδαίαν, καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν ΤΓαλιλαίαν. 
3/. Δ ΝΑ / ΔΝ .. / 

έδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς ὙῬαμαρεία». 
5 . ὺ ώ. 

5 ἔρχεται οὖν εἰν πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην 
Συχάρ, πλησίον Ἱ- χωρίου ὂ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ 
τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ἰακώβ. ὁ 
οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο 

1ν. 4. 

χεµαπς Ππάπδαπα οἱ αὈΠέ Ιΐίο- 
ταπη ἵῃπ αΙασαπι, 3 85 10.) 
Οροτίοραί απίοτη 61 ἐγαηδῖγο 
Ῥεγ Ῥαππαλίαπι, 5 Ὑεπίς εγσο 
Ἰπ οἰνικίετη Ῥαπημτίας ᾳπαθ 
ἀῑσίναν Θγομας, Ἱηκία Ῥγαθβἴατα 
αποά ἀεώί Ἰασοῦ Τοξερῃ Πο 
5ιο..  ὅὃ Ἐταί απίοπι Ι0ῖ {οηπ8 
Ίαεοῦ. Τοριι5 εΓσο [πήραίις εκ 
1ήπεγα εοάεβραί 5ῖο 51Ρ6Υ {ΟΠίΘΙΠ : 

οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. 
Ν ” [αὺ : / 3 -- ά 

γυνη ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. 
« ω / - 

ὁ Ἰησοῦς, Δός µοι Τ πεῖν.' 
/ . Ν / σα Ν 3 / 

ἀπεληλύθεισαν εἰς την πόλιν ἵνα τροφᾶς ἀγοράσω- 
Ὀ λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαραροι ο Πῶς 

᾿γυναικὸς 
η 

σὺ ἸΙουδαῖον ὧν παρ᾽ ἐμοῦ 
Ῥαμαρείτιδος οὔσης'; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι 

0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, 
Βἰ δεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων 

ο Αλ / Ν 

Σπεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν 
1 / δες / / 
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, 

3/ 5 3 ΔΝ Ν / ε Ν / / 

οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ το φρέαρ ἐστὶν βαθύ: ποθεν 
οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 

Σαμαρείταις. 

σοι, Δός µοι 

ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 

α σι 4 εοὁ 

ωρα ἦν Ἰ ὠς εέκτη. 

: πεῖν, αἰτεῖς 

τν 

έρχεται 
/ . ο) 

λέγει αυτη 
8 ε Δ Ν 2 -- 

οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ 

Άοχα εγαί αιιαδὶ βοχία. Ἰ Ὑοπῖς 
πηπ]Ιος ἆο ῥῬαπαχία Ἠαπτῖτο 
ΆθπαΠΙ:. ἀοΙί οἱ Τεεης, Τα πι] 
Ῥϊμοχο, ὃ Ὠιεοῖρυ]! είπα εἶπβ 
αὐίογαπ{ ἴπ. οἰν]ίαίθπη, τί 1008 
οπιογοηί. Ὁ Πἱοῖί 6υςσο οἱ τηιι- 
αν ἴ]α Βαπιατίίαπα, Οποπιοᾶο 
ία, Ἱαάαειςδ οµπι 5ἶ5, υἱμ6γθ 
πιο Ῥοβεῖδ, ᾳπαθ διπῃ π]ι]]θς 
Βαπιατίίαπα . ποπ οπῖπι σοι- 
σαπίασ Ἱπάαοί Ῥαππητίαπίς. 
1 Ῥεβροπα1{ Ἱεεις αἱ ἀῑχίί εἴ, 
 βοἶτος ἆοπαπῃ ἀᾳῖ, εί (πῖς ορ 
απ ἀῑοιι ΕΩδί, α τη]μῖ Ῥΐρετε, 
τα. {οτβίίαπ Ῥείῖδρος αὐ «ο, 6 
ἀθάϊδεεῦ ΕΠδί ααπαπι νίναπι, 
1 Ῥιοιι αἳ ππα]ας, ΤΏοπαίπε, 
πθφιθ 1η ᾳπο Παπτίας Ἠα0ε8, οὗ 
Ριίθιβ α]ίαδ 68: ππάθ 6χρο 
παῦθς ααπαπη γίναπηρ 13 Ναπι- 
αι]ά ἴπ πιαίος 65 Ῥαΐγο πΠοδίτο 

Ν ΔΝ / ο. - 

μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ 

8. Τουδαιαν] αάά. γην Ὦ. 1. 69. ὅ.οι[].. 
Ἂπγπι, «4Ριµ, | Ῥνασπι. α. | οπ. Ψμἱς. 

ο. ΟΥίᾳ. ἵν. 9495, 

--παλιν Ἐπιφ. ΠΙ.(οοττ.!. ἠΠαί)0Τ.. 1. 

95.69. Μ. Υπ]ς. α.δ.ο,ει[ιῇ. Ἀγττ.Ονῖ, 
(εἰο)δεῬεί. Μεπιρῃ. Αντι, ί. | οπι. 

ΑΡΒΧΠΙΜαΙΔΕΕαΗΚΡΟΥΛ., ΒΥ:, 
Ἠσ], (Ο)1ᾳ. ἵν. 9495.) 

5. ουν ἉἈγτ.Ησ]. | οτι. ΟΡΕ μευίᾷ. Ατπι. 

{ απέθπι 6,/: (αι νοπΙί Ὀντν.Οτί.δΕεῦ. 

4911.) Ἰ]αᾶά. ὁ Τησους ΟΚΗΌ ο. 

---λεγομενη 69. 

-- Συχαρ δἱ. 5. ΑΒ. Βελ.άἰς ΟΡΤΙΔ. 1. 

95. ΕΕάΗΚΜΡΟΥΛ. «πι α(α)Γἰ. 
Μοεπιρῃ. Τ]ιευ. Ἐδγο]αν ὀ. | Σιχαρ 
112. Ἑ. Μαι. 69. Ναἱς, Οἱ. ο. 

--όὁ ΔΒΟΔΕΕΡΛΑΗΚΌΥΑ. | οὗ 6301.. 
1. 58. ΜΕ. | ὦ εἰς 69. 

---Ἱωσηφ} ῬΤαεΠΙ. τῳ Ἑ. 

6. ουν Ἁγγ.Ησ]. Τμ6ῦ, | οπι, 69. | δε 
0. Ἀγτ.Ῥείι. Τμευ, Α πι. Ίγεπ. γ.919. 
Γα. ντο] 

---Ίήσους Ίγεπ. (αγ. | κυριος Λίο, 

----κεκοπιακως εκ] κεκοπικως (»ίς) απο 69. 

| κεκµηκως (16. 148. 

---οὗτως Ὑπὶρ. ο.ε.]ᾳ'. Ἀγτ.Ησ]. | οπι. 1. 

69. α.ὐ.[. Ἀγτ.Ῥοι. Ασπι, 0, (Ογίᾳ. 
Ἱγ. 2150.) Γη, ΒγτιΟτί,] 
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] 
6. τν πηγῳ Οτῖᾳ. ἵπ Ῥτου.(Μαϊ. νΠ. 8.) | 

την πηγην Ι.. 

--ὡρα.... ἑκτη] εἰ ο βοάσχοί «Πεςιιβ 

εγαί Ἠοτα αιαδί δεχία ἈΒγτ.οτί, Ροδέ 

Υογ. 8. 

--ὡς ΑΒΟΡΙ.. 988. | Ἰώσει «5. Δ. 1. Ἡ. 
χα]. ΟΥίᾳ. ἵπ Ῥτου. | ὡς η 69. Ἠ3Ἠ. | οπι. 
Μεπιρῃ. Τμεὺ. 

7. νεγ.7 απίθ γεν. Ὀγτ οτί. 

--αυτι] αυτης Λοίο, 

--πειν ΒΙΤΓΟΡΗ. | Ίπιεν 5. ΑΒ” 

1160. τε]. Ογίᾳ. ἵν. 9154. 86984, | ποιειν 
Λ. 

Β. απεληλυθεισαν ΑΒ ΤΕΙ (αἱς9.)ΟὈ. τε]. 

Γαπελυθεισαν Β.ΡΙ]η. Βε. 1. | απελη- 

λυθησαν ΒΕΕΗΚΜ. | απεληλυθασιν 69. | 

απεληλυθασαν ΛΑ. | απηλθον 1.. 

ΜΗαἰ(οᾶ.».)0"1.. 95. | απίς ς. 00Δ.1. 
το], Ταϊθ. | οπι. Β.Μ{αἱ (ος. 1.)ΏὈ. Αππη, 

9. ου γαρ....ΒΠ. ου, Ὑπ]ο. σ.σ. Ονἱφ. 
ἵν. 9194, 9585, | οπι. Ὦ. α.ῦ.6. 

10. Τησους] Ῥϊαεπι, ὁ Ὦ. 69. (οπι. απεκρ. 

εἰ και 3ΥΤ.ΟΥΕ.) 

--- ει δεις ΟΡ. ἵν. 91293. 96088. | }Ἡ ειδεις 

Δ. | ει ειδης 69 Ί}. (ει οιδης ὃ 8εγ.) 

--πειν ΒΊΤΓΟ3ΡΗ. | ἴπιεν 5. ΑΒ” 

1100. τε]. ΟΥγίᾳ. ἵν. 9194. 960988, Ἔις. 
1.Ε). 9985, 4888, Γ ποιειν Λ. 

-- συ αν ἠητησας] συνητησας 13. 

--- αν.»ο. ΟΡ. 1ν. 9193.9174, 9688, Έις. 

Ὦ.Ε.. δὲ. | οι]. Τω 69. ΟΥτίᾳ. ἵν. 9190. 

11. η γυνη Ο)Ρἱᾳ. ἵν. 9654. | οπη. Ῥ. 
-- ουτε ΟΥἱφ.ῖν. 9115, 9195. 2405, 9694, | 

ουδε Ὦ 

--την πολιν] οτι. την Δ. --ουν πια. ος. Ἀγν.ΗΠε]. ΟΥίρ. ἵν. 
9. ουν Ἀγγ.Ηο]. | οπι. 1. Υ. ἈγτνΟτί,δε 9658, { οπ1, Ὦ. α.ὐ.οι[].. Ἀγττ.Οτδε 

Ῥεί. Αππη, «49ἱ1. Ἐει. 

---ἡ Ῥαμαρειτης 69. ἨΜΑ. | οπι, ΒΥ5. 

Ἠ]ον. («ρειταις ΔΑ.) 

--πως] Ῥοδί ων Ὦ. α.δ.ειῇ. Ἀντ.οτῖ, 

Αντ, | Οοπίτα, Υμ]ς. ο-ᾳ. Ἀγιτ.Ῥεῖ, 
δ.Ησ]. 

---πειν (Δ)ΒΧΗΙ.ΟΥΟ(1)). (πι ΑΙ.) | 

Ίπιειν 5. Β:Ε1.Ο0. το]. 

--ουσης ΡΟδύ γυν. Σαμαρ. ΑΒ. ΒΙἶψ. Βοι. 

-- το υδωρ το ΟγίΦ. ἵν. 96088, | οἵΠ. το 
θἱς Ὁ. 

19. ει] η πιο 69. 

- ἡμων ΟΥίΦ. ἵν. 93545. | οπι, Α”. 

-- Ἰακωβ Οτίᾳ. ἵν. 9155, 21Τα, 9940, | 
Ῥταεπι. του Ἱ. | Αβρααμ Μ. 

δ, Βϊο]λαν Οἷ. | 6. Βαρτα Οἱ, | 10. οἳ 19. οπι, ΑπιιἩ 



τσι 
Τα]ς. α. ῥ. ο. 
Βυττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Ἱεπιρῃ. [Τ]11θῦ,] 

Αντι, Αι. ως 
µατα αυτου: 

πλ 

ζωὴν αἰώνιον. 
15. διέρχ. 5. ἔρχω- 

μαι 

16. σοῦ τὸν ἄνδὃ. 

ἐνθάδε ἀντλεῖν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

πατρὸς ἡμῶν Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ. καὶ 
αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέµ- 

ὃ ἀπεκρίθη ἡ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, 
Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν' 

ὃς δ) ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ 
μὴ ̓ διψήσει” εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω 
αὐτῷ γενήσεται ον αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εἰς 

5 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ ταν. Κύριε, 
δός µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵ ίνα μὴ διψώ μηδὲ ἡ ἔρχομαι΄ 

Ὀ λέγει αὐτῇ [ὁ Ἰησοῦς |, Ὕπαγε 
φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 
κρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. 
ε 5» - - ο) υ / . 5, 

ὁ Ἰησοῦς, Καλώς εἶπας ὅτι Ανδρα οὐκ ἔχω: 
Δ 2/ / Ν ο Δ 3/ » 3/ 

γαρ ἄνδρας έσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἐστιν σου 
/ ω Ν 

ἄνηρ' τοῦτο ἀληθες εἴρηκας. 
20 Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ 

ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ' προσεκύνησαν:, 

17 ἅπε- Ίεσι», 

ων » ον 

λέγει αὐτῃ 
18 

/ . ο. « / 

ων λέγει αυτῳ η γυνή, 
/ 

πατέρες 
καὶ ὑμεῖς 

1Ίασοῦ, απί ἀθιέ ποβῖς ραίθιπα 
οἳ οκ ο0 1ρ5ο ὈἱΡΙέ οἳ ΠΠ αἶις 
οἱ Ῥοσστα οἶινρ 1 ἨΒοβροπά1{ 
Ίοδιις οἱ ἀῑκίι αἵ, Οπιπίς αί 
Ρ{ΡΙ{ οκ παπα Ἠπο β1εῦ Πζογαπα: 
απί απίοπα Ὀἱδογί{ οκ ααπια 4 παπι 
65ο ἆαῦο εἰ, πο Β1816{ 1π αθίοτ- 
ΠΠΤΗ, 3 ο α4πΒ Ο418Π1 οσο 
ἆαδρο οἱ Βαί ἵπ ϱο Γ0Π5 α(παθ 
φα]οπ(ῖς ἵπ γΙίαπι αοίογπαπα, 
1 Ὀίοῖι αἆ οππα πιπ]ίας, Ὦο- 
πιπο, ἆα πα μί Ίαπο απ παπΠ, τῇ 
ΠΟΠ βΙΠΙαπα Ἠοφιιο γοπῖαπη Ἠπο 
Βιγῖτο, | Ὀιοῖι οἱ Ί68.ς, Υ πάς 
νοσα νίταπα (παπα οἱ νοπί Γμπο]. 
1 Ἠοβροπά1έ πππ]ίου ος ἀῑκίτ, 
Νοπ Ἰαῦαοο υΙταπα. Ἰίοῖίι οαἵ 

Ῥεπε ἀῑκὶδα απ]α Ποπ 
Ἠαῦοο νίγαπα: 5 απίπαπθ θΠΊπα 
γ]τοβ Παιδί, οἱ παπο ᾳπθπι 
Ἠαῦ6ς ποπ οδί (πας υὶγ: Ἠος 
γοτο ἀῑκϊκη, 9 Ὠϊοῖίι οἳ πιμ]οτ, 
Ὠοπιίπα, ν]άεο απῖα Ῥτορμοία 
ο5ἵα, 3 Ῥαΐος ποδίαῖ Ιπ πιοπίθ 
Ἠου αἀογανοεγιπί, οἱ νο ἀῑσϊιῖς 
απία ἴπ Η[οχορο]γπαῖς ε5ί Ίοσι5 
αθί. αἀογατο οροσῖθύ. 3 Ὠιοῖίι 
οἵ Ίοβις, Μι]ίου, ογθἆο πα]! 

/ 

ΠΕΝΤΕ 

ο ο ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου 

Γπροσκυνεῖν δεῖ”. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ἡ Πί- 

19. εδωκεν Οτίᾳ. 1ν. 9155. | δεδωκεν Ο. 69. 
Οτι. ἵν. 9940. 

--- φρεαρ] πάά.τουτο 69. (α.)ε{ιῇ.Ι. Ἀγτν. 

Οτι,δε Ῥεέ, Μεπιρῃ. Αππι. 441. | Οοπ- 

ἴα, τε]. Υπ]. ὅ.ο. Ὀγτ.Ησ]. ΤΗορ. 
Οτίφ. ἵν. 9940. 

--- θρεµ. αυτου ΟΥἱᾳ. 1ν. 9194, 9173. 9195, 
9340, | οπι. αυτου Ὦ. 

18. Τησους] Τριασπι. ὁ -. 69. ΑΛ. Ονίᾳ. 

Ίν. 9134. | οπι. ΑΒΟΡΤΙΔ.1. ἘΕαΤΙ. 
ἨΚΜμΡν. (, 98.) (ποβροπά1ίς ΠΠ 

Ίεεας, οπιηῖς Θντ.Οτῦ.) 

14. ὃς δ' αν πιῃ (πιει 69. Ε"Η.) Ογίᾳ. ΠΠ. 

5913 δὲς. ἵν. 9194.2145, Ε, ἵη Ἐς. 8675, 

5864, (ἵπ Έα. 1743) «7. 106. ΜΗΠ. 
11908, | ὁ δεπινων Ὦ. Ενα. (η Ες. 874.) 

-- ου µη διΨ.... ὃωσω αυτῳ ΑΒΟΡ. 

τε]. νν. ΟΥίφ. (11. δἱ9.) (1ν. 9900.) ΟΥτίᾳ. 

Τί. ἵν. 515... 1/7. 106. ΠΠ, 11909, 
Ένς, (ἵπ Ἐ. 874) | οπι. ΟΝ. 1. ΤΠεῦ.αΡ. 
ἸΜοϊάο. Ον. ἵν. δἱ. Ἐπς. ἵῃ Ἐν. δὲ9. 
1η Ῥ9. 1743. 

-- ου µη Οτίᾳ. Πἱ.δὶ. ἵν. 99500(Ηετας,) 

ΈἘις. ἵη Ἐ8. 874. ] οτι. µη Ὁ. 

-- διψησει ΑΒ. Μαι. 1. 85. 69. Μ. 
ΟΥίᾳ. Π1. δἱφ. ἵν. 9909( Ἠετας.) (διψει Δ.) 

Ίδιψησῳ ο. Οὐ. τε]. Ονἰᾳ. ἵπ Ῥτου. 

(Μα!, γι, 49.) Ελ. ἵη Ρ5. 875. 

14. ὁ ὑδ. ὁ δωσ. αντ.] οπη. ε. 
-- δωσω 35.] Ῥτασπι. εγω Ὦ. 88. 69. Μ. 

γι]ς. α.ὃ,{ι[. Ἀνν.Πε]. (141:). Οτίᾳ. 

11, σλ]α, Ονίᾳ. Ιπί. Π. 805. 4419. ΠΠ. 985, 

4045, |. Οοπίτα, ο. Ἀγτ.Οί. (απο. ΒΥΓ. 
Τει,) 

--- γεννησεται Δ. 

16. διψω ΟΥίᾳ. ἵν. 9175. 9905. 8684. δειψη- 
σω 3. 

---- ερχοµαι (Β. Β:ἱψ. Βεμ.)Τ.. 35. 69. Έα 

ἨΚΜΛΑΛ. (διερχοµαι Ἑ. Βἱ1ψ. Βελ. Ἠαὶ 

(εἀ.2.). Οτίᾳ. ἵν. 9905.) | Ἱερχωμαι 5. 
ΔΟΡΔ. 15. Β. Ὁ Υ. (διερχωµαι Β. Μαι. 

(ο. 1.) ΟΥγίᾳ. ἵν. 951 75:3-0 9654) 

16. ὁ Ίησους (Α)ΟΡΤ,, (1.) τε]. Ονίᾳ. ἵν. 

9199, (οπι. ὁ Δ. 1.) | οπι. ΒΟ3. 95. α 

Οτίᾳ. ἵν. 2185. 991( Ηεταο.) 

--- σου] απίο τον ανδρα Ἑ. ΒΙἶη. αι. 69. 

Οτίσ. ἵν. 9183. 9195. 9210. | Ῥο5υ ΑΟΡ. 
χο]. Ογίᾳ. ἵν. 2154, 99159, 9913(Ηεταο.) 

/.οπι. σου Ἑ. ῆἱο.(5ἳ1. Βο].) 

17. ειπεν] αάᾶ. αυτῳ Ἑ.Μα{.Ο. 58. ἘΕα 
Ἡ. α.δ.Ι. Βγιν.ΟτέδεὮεί. ΤΠεΡ. (Ατπι:) 

2ΙΠ. (οπι. απεκρ. εἳ και Ἀντ.οτί.) | 
οπι, αυτῳ ΑΡΤ. 1. τε. Υπὶρ. ο. 

Βγγ.Ηο]. Μεπιρα. ΟΥίᾳ. ἵν. 9183. 9195, 
--- ανδρα 15. Ροδί ους εχω ΑΒΟΟ. Οτίᾳ. 

1γ. 9185. 9190.4, | απίο 6151. 

17. ειπες Β3 Μαϊ, 

-- εχω Υ]ς. /:6. Ογίᾳ. ἵν. 9195:8- | εχεις 

Ὦ, ὅ.οει. [α.] Ογίᾳ. ἵν. 2919(Ηε- 

Ταο.) 

18. πεντε] παρὰ δὲ τῷ Ἡρακλέωνι εὕρο- 
μεν, Εξ ἄνδρας ἔσχες ΟΥίᾳ. ἵν. 9514. | 

Οοπία, Οτίᾳ. ἵν. 9190. 9914.9795. ΗΠ. 

8045, 

-- νυν Οτίᾳ. ϊν. 2195. 9793. | οπι. Ελ. 

-- ανηρ] Ρίποπη. ὁ 1. | Οοπία, Ο)1ᾳ. ἵν. 

δί9. 
-- αληθες Οτίᾳ. ἵν. 

(εος 2) 

19.συ ας. ο Οτίᾳ. ἵν. 9923. 979). | 

οπι. Ὀ. α.δ.ειῖ. ΕΠΗ. 8043. 
90.τῳ ορει ἈΠίο τουτῳ ΑΔΒ.Μαι Ρα}. 

ΤΙΔ. 1. 88. 69. ΕΕάΗΚΜΡΏΥΛ. γαρ. 
οβΙ. Βντ.ΠεΙ., Οτίᾳ. ἵν. 932393:5: 9940-8. 

ΗΠ], 8045. | {ροςί ς. α.δ.ε. Ὀγττ.Οσί.δς 
Ῥει. Ο);ἱᾳ. Ιπί. Ἱ. 605, Τετί. α”ν. Μανο. 

95. 

--- προσκυνειν απίο δει ΑΒ. Β:]γ. Μαι.Ο3 
ΤΙ, 35. Υι]ρ. δ.οι. Ογίᾳ.ῖν. 9993:5: 
Οτίᾳ. Ίπι.1. Ηί, | ρορί ς. 0Δ. 1. 
χε]. ο. Αιπι. Τετί,. (γιά. τον. 94.) 

Γ αληθως Ὦ Τί. 

19. 1ρ89 απ 9ο 6Ἰ. | 16. οπι. Ἡπο πι. | 20. 
απ]α Τεγος. Οἱ. 

991 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΙΥ. 22. 
ρ / / / . . 

Αμα ον ο” ο ὅτι ἔρχεται ὧὦρα ῦτε οὔτε ἐν τῷ απῖα νοπῖεί Ἠοτα απαπᾶο Πσαθ 
1. 33. 09 Ἱ ν Ίπ πιοπίθ που Ώθηις ἵπ Ἠίοτο- 
ορ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν εροσολυµοις προσκυνήσετε Τῷ εο]γηῖς αἀοταῦιίς Ρβΐγοπι, 

Ἰ οὁ 33 Ν08 αἀοταξῖς ᾳποά ποροϊς, 
πατρί. ὑμεῖν προσκυνεῖτε ὂ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς ΠοΒ ΑΔΟΥΑΙΠΙΦ. ἀιιοά Βοίτηις, 

προσκυνοῦμεν ὂ οἴδαμεν, ὃ οτι ἦ σωτηρία ἐκ τῶν Ἴου- απίὰ 5α]ας ος Τα αοῖς οςε: 5ο 
, ο ἷᾳ ον ν ο ο ος ος νοπῖηογα οἳ πιπο 686, φπαπᾶο 

δαίων ἐστιν. αλλα έρχεται ωρα και νυν εστιν, νεν αβοναίογεβ αοταριπί Ῥα- 
6 ἱ. ἀληθινοὶ ν / --. ἴτοπι ἵπ αρ]σῖίι οἱ νεγ]πία: παπα 
οτε οι αλ αι ο πας αμήν η οἳ Ῥαΐον Ία]ος ααπθνῖὲ αἱ αάο- 

ΥΤ - τοπέ οαπι. 3 Βρίγίεας οϱί ἀθιιβ πε πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ καὶ γὰρ ὁ πατὴρ ο ο σα 
τοιούτους ζὤητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. πνεῦ- πίτα οἱ γοπαίο οροτίθί 34948. 

᾽ 35 ιο οἳ πια]εχ, Βοΐο απῖα 
μα ὁ θεός, καὶ τοὺς ο ος αὐτὸν ἐν πνεύ- Μοδεῖας νοπῖε, (απ ἀῑσοίίατ 

ο / ο Ἠγ]βέας): οποτίέ ματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ ἡ κ μμ 
υν Οἶδα ὅ τι Με -. 3 Ρίο ο Ίος», Ώρο 8απι, απ 

γ ή ς σσίαν ἔρ ολ. (ὁ λεγόμ ον Χρ 9  ἸοηιοΥ 6εοιῖπῃ. 3 Ἡι εοππιιο 
στός)' ὅταν ἐλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. νεπογαπὲ ἀἰκοίρα] οἶτς, οἱ τηῖ- 
λε ἸἼ ἜἘ γαβαπίέατ οπία ουσ πηπ]ῖετο 

έεγει αὐτῇ ὁ ησοῦς, γώ εἰμι, ὁ λαλών σοι. Ἰοηαβαίασ: πεπιο ἔπππεῃ ἀῑκῖε, 
3 { Ἡ ΟΩπαῖά απαοτῖς απ απῖά Ἰοᾳπογ]ς Καὶ ἐπὶ τούτφ ἠλθαν" οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καλο αλ ᾱ Βοϊίααἷε οτρο Ίγ- 

: ἐθαύμαζον΄ ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει" ο. ένα ἁτίαπι πάσα τηπ]ίος οἱ ας ἅπ 
ώς Ξ / - Δ / - ᾽ » - οἰνίίαίοπι, δὲ ἀῑοΙε Π]ἱ5 Ἠοπαϊπ]- 

5 ΑΕ. η. είπεν, Τί Ὠητεῖς Γι λαλεῖς μετ) αυτης; ᾿ἀφῆ- Ρας, 3 γοπίίο οἱ γἰὰσίο Ἱοπαί- 
κεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς 

τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, Δεῦτε, ἴδετε 

21. πιστ. µοι απίε γυναι ΒΟ31.. ὁ. ΤΠΕΡ. 

-ᾱιμ. ΟΥίᾳ. Ἱν. 9954018. ΗΠ. 8045. | 
άρον σ5. ΑΟύΡ. τα]. Ὑπ]ς. α(αῖ νἷᾷ.)ο, 

ει. Ἀγιν Οχε Ρε. δεΗε]. ΜοπιρΗ. Αυτη, 

(, 98:) 

Ὥ πιστευε ΒΟ3ΣΡΤ,, 1. 69. ΤΙο6ῦ. ἀγαεςὸ. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 9953 0ἱ5, | Ίπιστευσον σ. Α 

Οὔ, τε]. 

-- µοι Οτίᾳ. ἵν. | οπι. Δ. | αᾷ. λεγοντι 
69. 

--- γυναι] οπι. Ε. 

--- ὅτε Ονίᾳ. 1. 6863. ἵν. 9905.9255, Νουαί. 
44. | ὅτι Α. 69. ΥΛ. 

--- τουτφ] απίο τῳ ορει Ὦ. α.δ.ο. ΒΥΙ. 

Οτί,δεῬει. ΕΠΙ. 8045. | Οοπίτα, Βντ.Πς]. 

ΟΥίρ. 1, 6865. 1γ. 9985, 9943, 99ὔ3.ο. ΟΥ{ᾳ. 
Ιπί. 1. 503, ουαί. 

--- προσκυνησετε ΟΥγίᾳ. ἵν. 9943. 9931:6:6. 

ΗΠ. (-σητε 1.) | -σουσι 69. Μοπρῃ. 

Απ. Οτίᾳ. 1. ἵν. 9985, 

92. Τουδαιων] αάά. εγενετο και 69. | Οοή- 

μα, Ογἱᾳ. Ἱν. 9965. 9283, 2290, ΜΗ, 
8040, 

25.αλλα ΔΡΕΡ. | Γαλλ' ς. ΟΙ.. τε]. ΟΥίᾳ. 
1ν. 298Ε. 928), 

-- προσκυνησουσιν Ονίφ. ῖν. Έως Ὁ.Ε. 

185, | -σωσι 88. 

-- πατρι] αάᾷ. µου 69 δογ. 

--πνευματι] Ῥτασιι, τρ 1. | Οοπία, 
(άῑαπι. 986.) ΟΥίᾳ. ἵν. 

-- Και γαρ αἆ Πη, ναι. Οτίρ. ἵν. 9999, 
ΗΜ. 8045. [ οπι. 1, Τεγί. 4ο Οταί. 98. 
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95. τοιουτους] -τος Ἡ. 

-- απ.] αἀά. ἵπ βρ]τία α.δ. 

94.πν. ὁ θ.κ.τ.προσκ. αυτον] οπι. 69. α. 
{οι επί ερίγίαις οδί, ος ΠΠ απῖ 

αἀοταπί οτι βρίτίία, ε 605 αἀοταγο 

οροτίαί, απὶ ἴπ δρῖτια εί γοτῖίαίε αο- 

ταηί επῃ, ΒΥΤ.ΟΤί. 

--- αυτον Οτίᾳ. ῖν. 9505. Εις. Τ.Ε. 183. 

ο. Με]. 5ὰ, 1080.1755, Η[]. 8045. |. οπη. 
3. Ογίᾳ. ἵν. 95343 Ηγεί.) Ἠουαί, 49. 

- δει] Ῥοδύ προσκυνειν Ὦ. α. Ίνουαί. 

Ηι]. 88159, | Οοπίτα, Οτίᾳ. Ἱ. 4413. 0863. 

7193, Ἱν. δἱς. Ογίᾳ. Ππί. 1. 495. 505. Εις. 
Ῥ.Ε, ο, ΜΕ].{ετ. (οπι. προσκ. 6.) 

95. οιδα ΟΥγ1ᾳ. ἵν. 88. 99653 (οἶ(ι). |. οιδαµεν 

1.. 98. 69. ἀΛ. Ἀγτ.Ηο]ιπις. Μεπιρῃ. 

Τ]ιερ. Α9ΙΠ. Ον. ἵν. 288. 
--- Μεσσιας ΑΒΟΡΤΙΔ. τε]. Ονίᾳ. ἵν.ίεν. 

| Μεσιας 38. 69. ἘΕαΡΌΥΛ. Ἀντ,Ης]. 

πησ.(ἀγαεσὸ. Μοαιπρη.(αγ. Τ]ευ.(γ. 

-- ὁ λεγ. χρ.] οπι. Ἀγττ.Ογί,δεῬεί, 

--' αναγγελει Οτγίᾳ. ἵν. δἱ55. |. -γελλει 1) 

αν. 

-- ἡμιν] ὑμω Ὁ. 

---ἁπαντα Ῥ.ΜαιιΟ3.1. ΟΥἱᾳ. ἵν. 89. 9560 
(αἵε.) 957 0-4. ΑΟΡ. τε]. 

ΟΥγίᾳ. ἵν. 985. | τα παντα 69. 

96. ὁ Ἰησους Ονἱᾳ. ἵν. 9974. | οπι. ὁ Α. 

97. επι Ογἱᾳ.ῖν. 98Τ4, | εν ὮὉ. Μεπιρῃ, 

--- τουτῳ] τοῦτο 69. ἘΚΌ. Ορ. ἵν. 

-- ηλθαν ΒΑ Π/. Μαι, | Ἰηλθον σ. ΑΡ: 
ΟΡ. τε]. Οτίᾳ. ϊν. 

Ἕπαντα ς-.. 

97. αυτου] οπι. ΒΠ1.(είτα, αἱ.) 

-- εθαυµαζον ΑΒΟΡΙ. 1. 58. αΚΜ. 

1ιαιο. Ὀψττ.Οτι,δς Ῥει. Μεπιρῃ. Αιπι. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 9974. 9984, | -μασαν ς. Δ. 
το]. Βγγ.Ηε]. ΤΠου. 

--- ειπεν] 5ἶπο αἀά. Ογ1ᾳ. ἵν. 95Τ4. | αἄα. 
αυτῳ Ὦ. α.δ. Ἀντ.Οονι. Μεπιρῃ. «9Η. 

| αάά. εξ αυτων Δππι. (πια]οσί, Οπἷά 

απαστῖς από απίά Ἰοαᾳιοτῖς 6. αι ᾳ11βθ- 

Αἰνίι Π]α2 απὸ Οπίά 11 ἀῑσεραςλ γή, 

οτι,) 
98. την ὑδρ.] οπι. την Δ. 

-- αυτης ΟΥγίῃ. ἵν. 9585. 9893. 9410. | ἑαυ- 

της Ὦ. 

-- ἡ γυνη Πίο Ὀντ.ρςί. Οτίᾳ. ἵν.ίογ. | 

αηίο την ὑδριαν Ὦ. ὁ.(ε) (Βυα.Οτί, 

δΗςΙ.) Αππι, | οπι, ντ, ΗΙογ. 

99.όσα ΑΟ Ρα. τε]. Ὑπ]σ. ὅ.οι. 

Ῥγτ.Ησ]. Άππιι Ογἱᾳ. ἵν. 25854. 9593 
(αἴει) 2790, | ἆ Β03. α.ο. Βγιτ.Οτί,δο 
Ἔει. Μεπιρῃ. Τπορ. ἄῑι, Οτίᾳ. ἵν. 
958(Μ95.) νιᾶ. τον. 859. 

--- οὗτος Ονίφ. ἵν. 2585. 9593, 9415, 2790. 

| εκεινος Ὦ. 

90, εξηλθον Ογίᾳ. ἵν. 9385. 9408, 9419, | 

εζηρχοντο Ἱ. 6. ΙΤαἆά. ουν ς.. 15. 

605. Λ. Ὑπ]σ.ἰ. οι. Μοπιρα. Τποῦ. 
(δε σ. 1Η. ΟΥνἰᾳ. ἵν. 9415.) | οπι. ΑΒ 
ΙΔ. 388. ἘάΗΚΜΡΏΌΥ. Απι. α.α-φ. 
Άγπι, Οτίᾳ. ἵν. 9403, | και εξηλθ. 6). 

ὐ. Ἀνττ,ΟΥ{,Ρδί,δεΗσ]. Δι]. (ὅτε εξηλθ. 
ΟΥγίᾳ. ἵν. 9585.) 



νυν. 

ΙΥ. 98. 
Τα]ς. α. 0.ο. 
Βυττ. 6. Ρ.Ἡ. 

Πεπιρ]. (Τ16ῦ.) 
Ἅσ. Π1.] 

Άππῃ, 0Η. 
29. πάντα ἃ ἐπ. 

Ἡ Τ1ο. 

λέγοντες, Ῥαββί, φάγε. 

οὗτός ἐστιν ὁ Ἁριστός: 
καὶ ἠρχοντο πρὸς αὐτόν." 

19 5' Ἐν ἵ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 

93 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖο Ἐγὼ ἆμοι, 
9 ἔλεγον 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

- - Δ 

βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 

οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ  ὑαηί οὐσο ἀῑκαίρι]ἱ πιά Ἰηγῖοσηι, 
φαγεῖν; : 

4. / ” ο. ε 

λέγει αυτοῖς ὁ 

- .] - / 

Ὁ ἐξῆλθον ! ἐκ τῆς πόλεως, Ολνίεαις} 

Ἰησοῦς, Ἐμὸν βρῶμά ἄισατο ὃ 

[ο 

Δ 5 ασ / / 3. ο 1... . 
ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα" µη τι πεπι απ] ἀῑκ[έ πημῖ οπηπία ᾳ140- 

οππππο Εοοί: παππαπῖά 1ρσο οδύ 
50 Ἠχϊοταπί 4ο οἰγ]- 

ἰαίο, οἱ γοπῖεραπί αἆ οπι. 

3 Τηΐοτοα τοσαβαπέ οιιπι αἷς- 
αἴρι] ἀῑσοπίος, Ἠπρρί, τπαπ- 

33 1ο απίαπι ἀῑχίι εἴς, 
Ἔρο οἵραπα Ἰαῦσο ππαπάπσατα 
αποπι νο ποπ ος. 5 Ὠϊσρ- 

Ναπιαυ]ά αἰαιῖς αὐθα ες οἳ πιαη- 
3 Ῥιοῖις οἷξ ἸΊσοδα5, 

Μεις οἶνιας οδί ιό [ποῖαπι Υο- 
ἐστιν ἵνα Γποιήσω” τὸ θέληµα τοῦ πέμψαντός με καὶ Ἰππίαξοπι οἷτις αι] παϊσίε της, τέ 
τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. οὐχ ὑμεῖν λέγετε ὅτι Ρετβοῖρπα ορας οἶτα. 35 Νοππο 

νο ἀῑσ]ιῖς αιιοᾶ αἀ Πο απαίὔπου 
ἔτι ἱτετράμηνός” ἐστιν καὶ ὃ θερισμὸς εἰ έρχεται; ἰδοὺ. πιεηςος 5ιιηύ οἱ πιοςεῖς γοπίεὸ 

Έσεα ἀῑσο γοβῖς, Ιεναίο οσιι]ο8 
λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ οσα τοίμος α αδις ερ]οπος παῖα 

95, 96. θερισµόν. 
ἤδη ὁ θερ. 96 { 

δη. 
Ν 3 

καρπον εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵ ινα Ἱ 

υπ] καὶ ὁ θερίζων. 
4 λς,6115. 

δε ἕρα. ὉἩ 

81. εν] Ταδά. δε ς. ΑΟΡ. το]. ὄμρβπι. 
Ῥγντ.(Ον.)δεΗσ]. Μοπιρῃ. Ονίᾳ.ἵν. 9495, 

[ει Ἀντ.Ῥεί. Αππι. ἆδ1.] | οι. Β 
3Ηαἰ. 031. Ὑπα]ς. α(αῖ γ]ᾷ.).σ.ε.ᾳ. 
-ᾱὐρ. 1. ΟΥίρ. ἵν. 9413. 9490, (εν τῳ µε- 
ταξυ οτη. ΒΥΤ.ΟΤΕ.) 

---ρωτων (-τουν Ο. 69. -τον Ὦ.) Ογίρ" 
Ἰγ. 2414. 2450 Ρίς (ἄἰεεγίδ). | παρεκαλουν 
Ἀ. [ (άἰκεῖρια]ϊ εἶιι5 απίοπι τοσαδαπέ οππα 

τὸ εἀετεί οππῃ Π]]ῆς Ῥαπεπι Θγγ.ΟΥΕ.) 

-- αυτον Ογίρ. ἵν.ίεν. | οτι. Δ. | αυτῶν 
1, 

--- µαθηται] αᾶᾶ. αυτου 58. ε/ Ἀντν, 

Οτι Ε5ι.δΗοΙ. Μεπιρμ. ᾖΔᾳ. ΠΠ. 011. 
| Οοπίτα, Ογᾳ. ἵν.ίου. 

-- ῥαββι ΑΤΙΑ. 1. 38. 69. τε]. Μεπιρῃ. 
-«Ἐρ. ΠΠ. | ῥαββει Β. Μα ΟΡΕΗΛ. (οπι, 
Βστ.ζγε,) 

88.ουν Ἁγτ.Ηε]. Ογίᾳ. ἵν. 9405, | δε Ὦ 
6γ. α.͵δ. (ει ΑΡ.) | οπι.ο. Βστγ. 
Οσ.δΡεΕ, 

-- προς ἄλληλους ΟΥίᾳ. ἵν. | απίο οἱ µαθ. 

69. Μεπιρῃ, | εν ἕαυτοις οἱ µαθ. Ὦ 6}. 

| ζοπι. οἱ µαθ. Ὀστ.Οτί.) 
-- ππ.] α.ᾶ. ἀῑκοταπέ οἱ εἶας ἀἰποῖρα]ῖ, 

Ἐαυρὶ ος. -3σ. ΠΠ. 
84. λεγει ΟΥγίᾳ. ἵν. 9453, | εφει Ὑπιαπ. γεο. 
--- αυτοις Ογίϱ. ἵν. | αυτη ΤΙ 
-- ποιησω Β0ΡΤ.. 1. 58. ΕΚ. Ατπιι μευίς. 

Οἴεπιι 195. Ονἰᾳ. Η1. 7908. ἵν, 9458, 9469, 

245, 948ὺ, 948)( Ηεταο.) | ἔποιω ς. 

ἐγὼ ἀπέστειλα ὃὁ 

θινός, ὅτι ἳ ἄλλος ἐστὶν ς σπείρων ποὺ ἄλλος ὁ θερί- 

ὑμᾶς θερίζειν Ὁ οὐχ 

αἶραο ειπε Ίαπι αὖἆ ΠΙΘΕΕΟΠΙ. 
σασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς «θερισμὸν ος πε πας 

ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει Ἡ ο ο 
ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ 

εν γαρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ' ἆλη- ταπα, απῖα αἰῖς οδί αιιί 5επηίπα:, 

{ατα ααεἴετπατη, τί οὗ απΙ 5οπι]- 
πας πια] σαιιάθαῦ οἱ ααῖ πποίῇ6, 
5 Τη Ίου οπΊπι δὲ γοτῦἩΠ] Υθ- 

εἱ αἰῖας οδί αἱ πο, ὅδ Ώσο 
πη]ςῖ ος ΠπείεΓο αποᾶ Υος ποπ 

ὑμεῖς 

ΑΔ. τε]. 

Ογίᾳ. ΠΠ. 971, 
84.του πεµψ. µε Οτίᾳ. ΠΠ. Τ90ὺ. ἵν. 9454. 

(8415) 2460. Οτίᾳ. Ιπε ΠΠ. 48. 4065. 
8995, Τετ. αἲν. Ἐτας. 91. Λουαί. 975. 

Γ Ραΐπῖε τηεῖ, θἶιας απΙ πας τη 41. 

του πατρος µου Οἱ. ΠΠ. 971. του θεου 

του πεμψ. µε Ογίᾳ. ἵν. 9465. 

Ὁδ.ετι ΑΒΟΔ. Ι1εἶο. 98. τα]. Βψττ.Γ5ί.δε 

Ἠε]. Νεπιρῃ. Αππιι «δι, Γ1. 9σ. Π1.] 

Ονίᾳ. ἵν. 9499-.-9505, 9513-43. ΗΠ]. 9410. | 
οσα, Ὦ,. 69. Ἐντ.Ονί. ΟΥίᾳ. ἵν. 9484 δἱ9. 

9σ0ὺ.ε. 9515, 9563. 680 ποί. αἱ. Οταπι, 

Ἔοπῃ. 90. 

--- τετραµηνος ΑΒΟΡΤΙΔ. Ἱ. 

ΚΜΡΌΥΛ. Οτίᾳ. ἵν. 11155, 

τραµηνον 5. Ἡ. 

--τδου λεγω ὑμιν Ογίᾳ. 1ν. 9488. 9515. 
9555, 9063. | οπι. 1. ΟΥτίᾳ. ἵν. 580 πο. 

σαι. Ονίσ. Ιπί. ἵν. 5125). 
--- ηδη οΠ]. οππα 5ε(ᾳ. ΑΟΣΡΙ,, 95. Ἐ. 

2.1, ντ. Οτι. (6 Ε Ίαπι”). Ιτεπ. 959 μέ 

υἱζ. (νά. Ές. ἵπ Ἐν. 4264.) { ουπι απίθ. 

0Δ. 69. αΗΚῦΛ. Υι]σ. ο Ἁγιτ. 

Ῥει,δ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΟΥίᾳ. 1. 9195. ΠΠ. 
1588, 1ν. 9488. ο505-ο- 9515-4- 9595: 9584. 
9555, 95063. 9674, 9785, 680 ποί. (αἱ. Εις. 

.Ε, 4405, (απο. 6.) | οτη. α. Βγτ.Η]οτ. 

Μοπιρη.ΜΡΒ. Ατπ. «μμ. ΠΠ, 7δὰ. 

4455. 9419, 10144, 

36. ὁ θερ. 15.] Τβχαετη, και 5. ΑΟΚ. τε], 

ο Ει 

88. 69. Έα 
σαι. | Ίτε- 

ΠΗ[ρρ. αρ. Ἐϊπι. 4ο Μας. 275. γΥπ]σ. ο. Ὀγτν(Οτί.)δεΏνί. Μοπιρῃ. 

οἆ. Αππιι (2911:) { οπι. ΒΟ0"ΡΙ.. 58. 
α. δ.ειἷοπι. Μεπιρη. ΜΒ. γε. 259. Ονίᾳ. 
1. 9198, 1ν. 95989. 9044, 9565. 958ῦ.6- 

86. ἵνα] Ταᾶά. και 5. ΑΕ. τε]. Υπ]ς. 
α.δ.οι[. (πι) (Βγιτ.Οτὲ. ὃς Ἐκ.) (Έ11:) 

Ίτεπ. | οι. ΒΟ1.. 1. 88. Ὁ. ε-. Ἀντ. 
Ἠε]. Μεπιρη. Αππι Ογίᾳ. ἵν. 9555. 

9564. 9080... 9598, 2604 Ηογας[!). 
-- ώμου χαρη (δίο Ἠαρεί Ὦ) ῬΡοξί και ὁ 

θεριζων Ὦ. Ἁγιτ.Οτ.δεΕ εί. Θγτ.Ης].αρ. 

Μία α ϱγ.πιαπ. «39ρ. ΠΠ. Αππι. 48Η. 

Ίγεπ. | Οοπίτα, Ἱμαί. Μοπαρα. Οτίᾳ. ἵν. 
61ε5. 

--- χαιρει 69. ΕΚΛ. | Οοπία, Οτίᾳ. ἵν. 
θἱε», 

87. ὁ λογος εστιν ε.. 39ρ. ΠΠ. Ίτγεπ. 961. 

Οτἰᾳ. ἵν. 9600 δἱ8. | εστιν ὁ λογος Ὦ. 
γπα]ς. (α.).ο,[β-(πι.) Μεπαιρῃ. Απτπι. 

1γεπ. 259. ΟΥίφ. 1ν. 9605( Ηεταο.) 
--- αληθινος] Τρταεπι. ὁ 5. ΑΟ) Ρ. τα]. 

| οπι. Ὦ. αἱ Ο1:Δ. 1. 98. Ι. Αππῃ, 
Ονἰᾳ. ἵν.ίεν. | αληθης 1. (νῖά. αληθες 

Ο,ίᾳ. ἵν. 9550.) 

--- σπειρων] θεριζων αἰς Τ. 
88. απεστειλα ΟΥίᾳ. ἵν. 952). 9085, 9614. | 

απεσταλκα Τ. (αποστειλα 0.) 

--- θεριζειν] οπι. Ἡ. 

- ὁ Οτίᾳ. ἵν.ίεν. | οπι. Ὦ"Τ.. ο. 

90. Ἐκίοταπέ οχρο Οἱ. | 95. ἀῑοῖν 6Ἡ. | πεςεῖ- 
5 6 
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ΑΡΒΟΡΠΙ. 
1Δ. 

1. 88. 69. 
ἘΕ4ΗΚΝΜΡΌΥΛ, 

ος 
89, ὅσα ἐπ. ειπεν µοι παντα 
40. ὡς ἠλθ. οὖν  Α ε - 

αὐτον οἱ Σαμαρεῖται, 
» - Ν ”/ ε . | κ / 

αὐτοῖς' καὶ έµεινεν ἐκεῖ δυο ημέρας. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ν΄ 3/. ΄ Ν ε ο) . Ν 

κεκοπιάκατε' ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τον 
/ 5. αν / 

κοπον αὐτῶν εἰσεληλυθατε. 

4 Δ/ ο / 

α εποίησα. 

/ εν ρ Ν ν / ” . 

πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λογον αυτοῦ, 

49. λαλιάν σου 

οὗτός έστιν ἀληθῶς ὁ ο σωτὴρ. τοῦ κόσμου Ἱ. 

κ. 14 3 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν ' 
Ν 

λε εἰς πι Ταλιλαίαν. 3 αὐτὸς γὰρ Ἰ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύ- 
α εΜαέα. . βῆσεν "ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ 

Μαν. 6:4. Ἆς ἔχει. ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Ταλιλαίαν, ἐδέξαντο 
Ίο, 4154. ι αν ε - / ε / νο ες 

αὐτον οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίη- 
» ε / . - [ὸ - 

σεν ἐν Ἱεροσολύμοι ἐν τῇ ἑορτῇ" 

98. κεκοπιακατε ΟΥίᾳ.1ν.ίεγ. | -κετε Ἡ. | 
εκοπιασατε Τ). 

--- κεκοπιακασιν Ο»ἱᾳ.ῖν. 9559. 95085, 2613, 
2655, | εκοπιασαν Τ). 

-- εις] οπι. Ολ(αἆἀ.Ι.) 
--- αυτων] αυτον 69. 

98. εις αυτον Ῥοξίτων Σαμαρ. 1. | Οοπίτα, 

ΟΥίᾳ. ἵν. 9408. (οπη. ε, Ογίᾳ. ἵν. 9650.) 

(εις αυτον εξ αυτων των Σαμ. 69. των 

Σαμ. Ρο8ὲ πολλοι Αππι.) 

-- ΤΟΝ λογον ΟΥΡἱᾳ. ἵν.Δίδ. | των λογων 
69. | οπι, Ἀγγ,Ο58, 

-- ἆ 8031. δ.ο.Ι. Όγινν.ΟΓΙ.ΔΡει. ΜοπηρΗ. 

ανα. ΠΠ. 90. ΟΥίᾳ. ἵν. 9404, 9605. [α.] 
|ήύσα ασ. ΔΟ7ΓΔ. τε]. π]ς. οῇ-ᾳ. 
Ῥγχ.Ηε]. Αππι. Οτίᾳ. ἵν. 268:(οἱἱ.).. 
(πιά. νου. 99.) 

40, ὡς ουν ηλθον ΑΟΡΙ;. τε]. ὐ. Ονίᾳ. ἵν. 

9404, 9643, | ὡς ηλθον ουν Ἑ. αἱ, Τε]. 

(αἰς. ἵπ ο. 13.) Ὑπ]ο. α.ο,[ αἱ. (ε οσα. 
ὡς δε 19ρ. Π1.). Γεἰο ἵῃ ἐπί. ο. 9αε (0ο. 

γαἲ. ο ἵπ της. “να οοᾶ. 1 πια. 5οᾷ 

απίοα εαἆ επι τηαπ οί ὡς οὖν συνῆλ- 

θον.] ουν ηλθον ουν Β3 ΠΙ., (οί ὧς συν 
Ίοσο ουν 15. α οοιγασίοιο.) ηλθον ουν 

(οπι, ὦς) Ὦ. Β:]γ. Βε]ι, 

---- Ίρωτον ΤΙ. 
-τ- παρ’ αυτοις Ογίᾳ. ἵν. 9403, 96431.4.905ᾳ5, 

(Πεχαεί. παρ᾽ αὐτοῖς ἔμεινε, καὶ οὐκ ἐν 
αὐτοῖς.) | προς αυτους Ο. 

-- ἔµεινεν Ονἰσ. ἵν. 9405. 2643-4, 90ᾳᾳ, | 
-ναν Ἡ. 
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 Ἔκ δὲ τῆς πόλεως 
ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρει- 
τῶν, διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι "8 

ὡς οὖν ἦλθον πρὸς 
ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ 

Ἰ καὶ πολλῷ 
δτῇ τε 

γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν 
πιστεύομεν' αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι 

ν ᾱ- Α η] 
και αυτοι γαρ 

ΤΥ. 99. 

Ἰαδοταξεῖς: αἲΠ Ἱαρογαγοταπέ, οὗ 
ΥΟ5 1Π ]4ΏΟΓΕΠ1 6ΟΓΗΠΗ Ιπίγοῖς[ῖς. 
3 Ὡς οαἰν]ιπίο απίοπι Ί]]α τπτ] 
ογοδἸάσναπέ ἴπ οἱ Βαππασίζα- 
ΠΟΣΙΙΤΑ Ῥτορίςγ γοτθιιπα πι]ίο- 

(ορπιοπίππα Ρουμ] ρθηῖΒ 
απῖα ἀῑπῖς πι] οπηπία (1186- 
οππιᾳπο {οοῖ. 9 Οαπι γοπῖκεεπί 
ο1ρο α απ βαπιαταπϊ, Το- 
σανογαπί οππη τί 19Ι ππαπογαί, 
Έτ πιαηβ]ς Πδῖ ἆπος ἀῑο5, 3 εί 
Τ1ΠΙ{Ο ρ]ατος ογοἸάοταπί Ῥτορ- 
{οχ ΞΟΓΠΙΟΠΟΠΗ θἳβ, |" οἱ ππιι]]ογ 
ἀἰσεραπί α]α πα ΠΟΠ Ῥτορίος 
ἑπαπα ]οᾳ1ο]]απὶ ογοἵπηιδ: 1ρ5ί 
οπ]πι απο ἰνίπαας οἳ 5εἴπιις απία 
γοτο Πΐο δὲ εα]ναίου πια (1, 

15 (07.) Ῥορί ἆπος απίοπι ἀῑσς 
εκτ Ιπά6 εἰ αὐΠί ἵπ αΗ]ασαπι. 
14 5,1.) Τρε8ο οπῖπι Ἱεεις (ορί]- 
πιοπίαπι Ρεμς απία. Ῥτο- 
Ῥ]εία 1η 5πα Ῥαϊγία ΠΟΠΟΥΕΠΙ 
ΠΟΠ Ἠαδοῦ, 35 05, 10.) Οππι 6ΥςΟ 
νοπ]ςεεί 1Π (αΠ]ασαΙπ, 6χοθρο- 
ταπς ]απι (ἀαΠ]αοὶ, οππα οπηπία, 
ν]ά{βεεπέ αιιαα {εοσταῦ Ἠίεοςο- 
]γπαῖς 1π ἀῑς {οξίο: οὐ 1ρ5ί οπίπα 

41. πολλῳ πλειους] πιπ]ῖ Ἀντν.Οτέ.δεῬ5ί. 

--- Επιστευσαν] αά. εις αυτον 69. Λαίο, 

γα]σ.οι. {; Ἁνιν. Ονί,Ρεί.δΗΕΙ. Αππι, 

28811.  οπη. Ογἱᾳ. ἵν. 9645. 
49.τῃ τε Ιγεμ. 950. | τῃ δε ὮΕιΛεἶο. α.ο. 

Πο. Ἀντ.Πο]. Οτίᾳ. ἵν. 3653. 
--- ὅτι ΑΒ. Λζαἰ.ΟΤ). τα]. νγ. | οπι. Β. Ρ1ψ. 
Μο. ὃν. Ἀντ.ρο, ΑΗ. γεν, 9929. 

Ο)ἱᾳ. 1ν. 9654. 

--- σην λαλιαν ΑΟΤ,, τε]. 1γεπ. ΟΥίρ. ἵν. 

967)( Ηεταος.). | λαλιαν σου Β. ΟΥἱᾳ. ἵν. 
9403. 96053. | σην µαρτυριαν Ὦ. δ.1. 

--- αυτοι ΟΥίᾳ. ἵν.ίεγ. | αυτου Ὦ. α. 
--- ακηκοαμεν] ε4ά. παρ αυτου 1. 69. 

Ἀγτ.Οσί. Αππις | Οοπίτα, Ίτεπ. Ονίᾳ. 
1γ. δἱς. 

--οιδαµεν ΟΣίᾳ. ἵν.{ε. | εγνωµεν Ἱκ. 
--- οὗτος] οὕτως Ἡ. 

--- αληθως Ονίφ. ἵν. 9400, 9653. | οπι. 

3. ΟΥνίᾳ. Ἱν. 96079. | αἀᾶ. Ῥτορμεία οἱ 
ο. 

--ὁ σωτηρ] οπι. ὁ Δ. | Οοπίσα, ΟΡίᾳ. 
--- 8ᾷ βπΠ.]]α44. ὁ χριστος 5. ΑΒ. Μαἰ,οᾶ. 

1.Ο02ΏΤ.. θ9δΐο, τε]. ει. Ἁγιν.(Ῥ5ί.)δΗε]. 

ΒΥτ.ΗΙογ.(ο οουγ.") | οπι. Β.Β1]η.Βεῄ. 

Βἰο. Μαι.οᾶ.9.Ο3. Υπο. α.δ.οιβῇ. ντ. 

Ου, Θγτ Που εκέ. Μοπιρῃ. Αππιι 28Η. 
τοπ. ΟΡἱᾳ. ἵν.ίον. Έα. η Ῥς. 6960, ΓΗ. 
Ἠσ. Π1,] 

45, εκειθεν ] Ταάἀ. και απηλθεν σ. ΑΔ. 

το]. Υπ]. (ο) Ἀγιτ.βεί. δ Ἠς].πῃο. 

Άγιη, Δβί1, και ηλθεν Τι. Βγτ.Ηε].ἰκί. 

Γοπι. ΒΟΡ, 69. α.δ.οι[. Ἀγτ.οτί, 
Μεπιρῃ. ΟΥγἱᾳ. ἵν. 9493, 2675. ΓΗ. Τρ. 
Π1,] 

44. Τησους] ΤΡταοπῃ. ὁ σσ. Τι 69. ΜΛ. | 
ο. ΑΒ. Μαι.0ΓΔ. 1. 55. ἘΕάΗΚΡΠ 
Υ. Οτίᾳ. ἵν. 26754 δΐᾳ.9. 96085, 

46. ὑτε ΟΥίᾳ. ἵν. 9491. 96093, | ὡς Ὦ. 

τ-- εις την Γαλ.] οπι, Όυν. ΟΥ. 

--- εδεξαντο ΟΥίᾳ. ἵν. | εξεδεξ. Ὦ. 

--- παντα Ογἱ0. ἵν. | παντες . Ῥγτ.Πε]. 

ἰα. { οπι. Ἀγιν.Οτί,δςΗσ]. οί. | αχ. α. 

α.ει[]. | παντα τα σηµεια Αππι. Ροδῦ 

ἑωρ. 

-- ὅσα ΑΒΟΙ,. 1. 98. 69. ΟΥγίᾳ. ἵν. 92494. 
9083. 909059, 9Τ00(59). | χάἁ σ. Ὁ. τεῖ. 
Ίος Ἐγιτ.Οχί,ΕδίδεΗοΙ. δι, Ογίᾳ. 

Ίγ. 96093, 9700(19). 
--- εποιησεν] αλά. σηµεια 69. | απίο παν- 

τα Υτ.Γ5Ι. 

-- Ἱεροσολυμοις ΟΥίᾳ. ἵν. δΐ9. | Ἱερουσα- 
λημ Ὁ. 

-- εν τῃ ΟΥίϱ. ἵν.δἱς. | οτι. εν Ὦ. 
--- και αυτοι πᾶ Άῃ. γοτ. ΟΥίᾳ. ἵν. | οπη. 

α. 
46.παλιν] ΤῬρτασπι. ὁ Ίησους ο. Ἀδ. | 

αᾱ. ΑΔ, 1. 69. ΕΕάΗΚΜΟΥΛ. {. 
Βυτη,Ε5{.ὅς Πε]. | οπι. ΒΟ1.. 98. (Τωπ11.) 

Ἀγτ.Ονί. Μεπιρῃ, Αππι, ἆῆι. Ορ. 

ἵν. 2710. ΓΗ. 0ρ. 1. ] 

88. Ίαθοχος 6ἵ. | 41. ογεαἰαστιηῦ ἵπ επτα 6ἵ. | 
45. Ἠ]ο ο8ὲ Υενο 6ἵ. | 45. οχεερ. επτα Οἱ 



ΙΥ. 52. 
Τπ]σ.α. ῦ.ο. σ΄ 
Θσττ. 0. Ῥ.Ἡ. 
ΠΠεπαρῃ, σ. 1. 

Άππι, Ε, 

Ἰ φαρναούμ. 

ον . Ν « / 
ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 

- - σα δν - 

Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. 
Ν 9 / Ὡ « «ελ αμ / . 4 

ὰζ καὶ ἦν τις βασιλικος, οὗ ὃ υἱἷος ἠσθένει, ἐν ἵ Κα- 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 

να 9 . ’ α ” -ν ασ ε .ά 

οὗτος ακουσας οτι ]ησοῦς Ίκει εκ ἴιι, 

6 λθεν οὖν ἶ παλιν εἰς τὴν νοποταπέ ή 7 πᾱ ἀῑοπι ᾖΓοσίπι. 
15 γοπίί ογσο Ἱέογαπα ἵπ Όαπα 
(α]ασας, αὈ] Εοοῖς ααπατη ν]- 
πμ. Ο7,5.) Ἐς οται απἰάαπα 
γοσα]α5, οπῖας β] ας Ἱπῄγπιαδα- 

Οαρμασπαπα: "7 Πο οτη 
απάἴδεοί απῖα Τοδι5 αά γεπ]τεί α - Ν / ο ΔΝ / 

τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν, Τιάποα ἵπ ΟαΠ]πομπη, αὐῆε αἆ 
Ν ᾽ ἃ { 

καὶ ἠρωτα 

ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν. 

ουπι εἴ τοραῦα{ οπα πί άθεοςῃ- σ δη ο σληής 3 - Ν ./ 

ινα καταβῃ και ιασηται αυτου Τον υιον’ ἀοτεί οἱ εαπατοι ΒΙαπα οἵτις: 
μι ολ . . 
εἶπεν οὖν ὁ Γησοῦς Ἱποῖρίοδαί οπῖπα πιο. ὃ Ὀικίς 

εΓ5ο Ἱδεις αἱ οππη, ΝΙ5ί εἶσπα 
πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ οἳ Ρεοβϊαῖα γἱάοηῖς, πο οΓ9- 

πιστεύσητε. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ 
Αν - Ν 

Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν το παιδίον ου. ος Ὦ νά (5 

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πο εύου: ὁ υἱός σου ὃό η 5 

ἀἶας, 3 Ὠίοῖις αἆ εππῃ τεσα]ΠΒ, 
βασιλικός, Ῥοπιίπα, ἀοβεοπάο Ῥτίαξ απαπῃ 

ππογῖαασ ΠΗπ5 πας. 5 Π]οῖς 
οἱ Τεριις, Ὑαάο, Βἰα5 (αας υἰν]ε, 
Οτο] Ποπιο δεγπιοπή Ύπεπι 
ἀῑκίε οἳ Τομας, οἱ ματ. 5Ι Ταπι 

Γκαὶ ] ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος 1 τῷ λόγῳ ἵὸν΄ εἶπεν αὐτῷ πιο ο0 ἀοκοοπάοπίο δοτνὶ 
3. δω 

νοντος, οἱ 

Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 
δοῦλοι αὐτοῦ Ἱ ὑπή ντησαν΄ 

ἀπήγγειλαν | λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ” {. 

θετο οὖν 
59. καὶ εἶπον 

δτ 

46.εις την ΟΥγἱΠ. ἵν. 9505, 2685. 2710. | 

εν Β. 

--- καιην Μεπιρ]μ.εᾶ. -σ. ΠΠ. τε]. Οτίᾳ. 

ἵν. 2718, ] ην δε Ῥ1,. 898. δε. 
Μεπιρῃ.ΜΡΒ. 

--- βασιλικος Ογίᾳ. Πῖ. 6045, Ἱν. | βασι- 
λισκος Ὦ. α. 

--- Καφαρναουμ Β0ὺ. 98αΐο, Ογίφ. ἵν. 

271». | ἆΚαπεραουμ 5. ΑΙ,. τε]. 
(οπι. εν Καφ. ε. Ῥοδί ην Ἀγττ.Οτίιδς 

Τ5ι,) 

47. εκ] απο 38. 69. (ο αΠ]αρα ἵη ο- 

4αθαπι Ῥντ.Οτί,) 

-- απηλθεν ασ. ο. Ὀνιτ.βεί.δε Πε]. 

Μοπηρ].εᾶ. | ηλθεν Ο. 1. 98. 69. 
α.διει[]. Ἀγν. Ον. Μοπιρῃ.ΜΡ. Αππη. 
411. 

--- και Ίρωτα] οπι. . | Τα4ᾷ. αυτον 
5. ΑΔ. 1. το]. γπ]ρ. ὅ.ο. Ἀνττ.Οτί. 

Ῥεί,δ.Η ο]. Μεπιρῃ. 4. | οπι. ΒΟΡΙ, 
98. 69. (ἄ 5αρτα.) α.ε Αππιι (ΟΥίᾳ. 

1γ. 2755.) [α. ρ. Ι1.] 
---καταβῃ και ΟΥἱ0. Ἱν. | καταβας Οἳ μέ 

υζᾳ. 6ΟΥΓ.Σ. 

-- (ασεται Ἡ. (νιάστεί Ῥγτ.Οτ.) 

--- Όμελλεν] εµελλεν Ἱ. Ογίᾳ. ῖ1ν. 9753, 
97 53( Ηεταε].). ειµελ. 69. 

38. πιστευσητε ΔΒΟἨὈ. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 2745, 

975Υ. 97905, 98083, | πιστευσετε ΕΗ7Α. | 
πιστευετε Ἡ Ἐαἱο. Τμαίτ. Αππι. 

49, προς] οπι. Ἑ. 

--- βασιλικος] -λισκος Ὦ. 

οοσπώγογαπέ οἵ οἱ παπϊαγοταπέ 
ὃν ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαί- ἀϊσσηίος απιία ας οἷς νῖνεγεῦ, 

απ Γκαὶ 
5 Ἰπτειγοσαβθαῦ ο{σο Ἠογαπῃ αἲ 
οἱς ἵπ απα ππο]ας Παδιετίς: οί 

52 ἐπύ- ἀἰκεταπν οἱ απῖα Ἠοτί Ἠοτα 

τὴν ὥραν παρ πε ἐν ᾗ ιόν ερο» 
ἔσχεν: | εἶπον οὖν' αὐτῷ ὅτι ἶ ἐχθὲς' ὧραν ὃ ἑβδόμην 

49.το παιδιον Οτίφᾳ. ἵν. 975:(Ηετ.) | τον 
υἱον Α. 69. 

-- µου Υπ]ς. ο. Ἀστ.ΗεΙ. Οτίᾳ. ἵν. 

Γοπι. Ὦ. 1. ὐ.ε.[.Ι. Ἁγιτ.οτί,δεῬεῦ. 

[α.] 
50. ὁ Τησους] οτι. ὮἘ εἰσ(ποπ 1)). 

--- πορευου] αάά. αἲ ἁοππαπα παπα 51. 
Οτί { Οοπίτα, γεν. 147. 

--- σου] οπι. Ἑ. 

-- και επιστ. ΔΟΔ. 1. 98. τε]. α.δ.αι].[]- 

Ῥυτγ,Οτί,Ῥεί,δε Ηο]. Μεπιρῃ. -ἲσ. Π], 

Ἆπγπι, Οδ. (επιστ. δε 1.) | οπι. και 

ΡΕ, Ὑπ]ς. οἱ]. 
- ὧν ΑΒΟΙ,. (ὧν Ε.) | {1 5. Ὁ. τε]. 

(όν ειπ. αυτ. ὁ Ἰησ.] του Ίησου ῬγΓ. 

Οτι) 

-- αυτῳ] οπι. Μ. 

--- ὁ Ίησους ΑΒ. Μαι ΟΏὈΤΙΔ. 1. 98. 69. 

ἘΕαΗΚΜΌΥΛ. | Χοπι. ὁ ς.. 38, 
--- επορευετο] -ρευθη 69. (οπῃ. και επορ. 

ΒΥγ.ΟΤΜ,) 

51. ηδη] οπι. Θψττ.Οστιδς Ῥεί, 

-- αυτου 95.] οτι. Ὦ ἀ2.1.. 1. 
--- ὑπηντησαν ΒΟ(Ώ)1,. 1. Μ. (ηπηντ. 

69.) | Ἱαπηντησαν 5. Α. τα]. (Οτίς. 

Ἱν. 219.) παπί οἱ ὅδουλο Ὁ. 

(Ατπη,) 
-- αυτῳ] αυτον Α. 
--- και απηγγειλαν ΑΟ. τε]. -ρ. 11, 
2Η. ΡΙαιἰ. | και ανηγγ. 1. 58. 1. | και 

|. οπ. Β,, (Βυτ.Η1ος.) 

|αἀᾶ. 
Ίγγειλαν Ὦ. 
Μεπιρῃ, «Αθ, ζίοπι. (ΟΥἱᾳ. ἵν.) 

αυτῳ Ὦ. α.δ. Βγιτ.ΟΓί, δε Ῥεῦ, 
Ἠιον,) (Ἠ11.) 

51. λεγοντες] οτι. Ὦ. ὅ. 
- ὁ] οπι, (σουτ...) 

--παις ΔΒΟ. τε]. Βγτ.Ηο].εκι. Οτἱᾳ.1ν. 

2725. 9798. 2754, | υἱος ὮΙ.. 589. 69. Κ. 

Ὅ. Ἁγντ. ΟΙ. Ῥεί, δε Ἠο]ιπας, Μεππρη. 

Ἠρ. ΠΠ. Απ. (νἷά, ουν. 50, 58.) 

-- αυτου ΔΒΟ. γπαϊς. οἆ,ο-. Αππιν 
ΟΥνίᾳ. ἵν. 21795. | σου ς. Ώγ.ΤΙΔ. 1. 

95. τε]. α.ὐ.ε. Ἁγττ.Οτι.Ῥεῦ.δ.Ἠσ]. Ἀντ. 

Ἠ]αγ. Μεπιρῃ. ἆ9ρ. η. η. ΟΥίᾳ.ἵν. 

9751. 9758, (γ]ᾶ. γειτ. 60, 58.) 
59. επυθετο] -θανετο 69. 

-- ουν Ὦγτ.Ηε]. [ δε 69. Μεπιρη.εᾶ. 

4ὖρ. 11, (ππίοπι 6ἴρο ο.) | οπι. Ατπι, 
Ι6εί τοσανίέ Ἀγττ.Οτί,δεῬει. 1.) 

-- την ὧὦραν παρ) αυτων ΑΟΡ. 1. 98. 

6ϱ. ΚῦὈ. Υπὶρ. (α.)ύ.οισ]. | Γπαρ᾽ αυτ. 
την ὡρ. 5. 1Δ. τε]. (00. Ἀνστ.οτε, 

Ῥεί,δεΗε]. Μεπιρῃ. «σ. 1, (11:) 

(πογατη αἲ 115 απα Ἠογα ϱ) | την ὡρ. 
εκεινην (οπι. παρ᾽ αυτ.) Ὦ. 

-- ειπον ουν ΒΟΤ.. 1. 88. Αππιιαρ.Τ{) 

{ και ειπ. 5. ΑΤ. τε]. (Τμαἱ6.) στ. 
Ἠε]. Αι, (ειπαν Ὦ.) | ἀῑκετιπί (ιαπ- 

απι) ϱ. (Βγατ,Οτί,δεΡί.) Μεπιρη. ἀἲσ. 

11, 

-- εχθες ΑΒ3ΜαΙ.ΟΡΤΙΚ. | 
9Δ. 1. 58. τε]. | οπι. 69. 

-- ἑβδομην Ογίᾳ. ἵν. 9755. 9783, 97859, 

2763(Ηεγ.). | πουπ. Βγτ.Ηε]. ἵετία ο, 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
Γ ω Ν / 9» Ὁ Ν ο 

ος η ρκό ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετό». ο ἔγνω οὖν ὁ πατηρ ὅτι 
1. ση 50, [έν] ἐ ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ', Ὁ ΕΕΦΗΚΜΡΌΥΛ. { 

{ αε. Ἡ, υἱός σου ζῃ: καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία 
- η » -” αᾱ 

δα. τοὔτο[δ] αὐτοῦ ὅλη. ᾖ' τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον 

Ῥ. λη 
ἕ π]ορ. α 

2.4. τῇ προβ.κο- 

λυμβήθρᾳ 

ἐν ταύταις Κατέκειτο πο 
7' τυφλών, χωλῶν, ξηρῶν Ἰ. 

δ. τριάκ. [καὶ] 
ὀκτὼ 

Ε) / 5 ὃν - 3 Ν 3 . 5 / 3 Ν 
ἐποίησεν ὁ ἸΙησοῦς, ἐλθων ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν. 

πι ον α 3 ν - » 15 1 δ Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων, καὶ 
ον 12 . δε / ο ν ΑΜΣ α 
ανέβη ' Τησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. ἐστιν δὲ ἐν τοῖς 

/ - ω) ς 

Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυµβήθρα. ἡ ἐπι- 
λεγομένη Ἑβραϊστὶ Ῥηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 

ταν ἀσθενούντων, 

ἡ ἦν δέ τις ἄνθρω- 
που ἐκεῖ Τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ 
Ἰ αὖ ὐτοῦ.' 

4 

ὅ τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿]ησοῦς κατακείµενον, καὶ 
ὰ Ν Ἴδ / 3/ λ / 3 τον Θ έλ 

γνοὺς ὅτι πολὺν ηόη χρονον εχει, λέγει αυτῳ, Όελεις 

1ν. 9. 

βορίίπια τοΠαιΙέ θαπι {[ερσῖς. 
5 Οοσπογῖέ οχσο Ῥαΐ6ε: αποά 
λα Ἠογα εταῖ ἵπ απα ἀῑχιί οἵ 
Ίο», Εἶλας πας υἰνῖε, εἰ 616- 
ΑῑάΙ6 1ρ8ο οἳ ἆοππιις οἶας {οία. 
δι Ἠος. Ἱίογαπι 5οοππάαπα εἶρ- 
παπα {οοῖς Ἱοξας οαπι γοπ]βδοί 
α πάπα ἵπ α]αεαπι. 

1 (08,1.) Ῥοβέ Ίαοο ογαέ ἀῑσβ 
{οβΐμς Τιάαθοττη, οἱ αδοσπα1ξ 
Ίοσις Ηιογοβο]γπαίς. 3 Εδί αιι- 
{πι Ἠ[ογορο]γηῖ5 8Ι1Ρ6Υ Ῥτο- 
Ῥαϊῖοα Ρρῖεεῖπα αἴιαο οοσποπη]- 
παξαγ πονταίσο Βοίμραϊάα, απίη- 
απθ Ρρογβοις Ἰαῦεῃς: 51η Πἱ8 
Ἰποσβαί πππ]αάο ππαρπα Ἰα- 
Ραοπήίππη, οαεσοχαπ], οἰαιπάο- 
ΤΠ, απἰάοναπα, ακρθείαΠ απ 
αφπας ποια. Ὁ Δησο]ας αἲι- 
{σπα ἀοπηϊπὶ βεοππά πα ΓΕΠΙΡΙΒ 
ἀαβεοπάσραί 1Ππ Ρρἰδοίπαπι οὐ 
πιογοραί ααπαπη: απὶ ουϱο Ριῖ- 
πηι8 ἀοβορπάίβεοί Ῥο5ύ πιοβαπα 
αηπαο, δαηα5 Παραί α αποσαπι- 
απς Ίαήσιοτο (οποραίαγ. ὅ Ἠτγαῦ 
απίοπα οπϊάσπα Ἰοπιο ΙυΙ Ο]- 

52. αυτον ΟΥγἱᾳ. Ἱν. 9753. | οπι. Ῥ.βοι. 
23 ΒΙΙγ. (αυτην πις.) | αυτην Ῥ αἱ, 
Λ. 

585, πατηρ] αἀᾶ. αυτου Ο. 69. ο γι. 

Ον, Ῥεέ.δΗΠ ΕΙ. Μοπαρῃ, ὺρς. 1. Ασπη, 
«8Ει, (αἀα. ριοτῖ Βγτ.ΗΠ1ον.) 

εν εκεινῃ ΑΡΙΠΙ.. τε]. | οπι.εν ἙῬ. αἱ. 
ο.1. 

-- εν ῃ} οι. 69. 
-- ὁ υἱος] Τρτασπη. ὁτι σ. ὮΠΠ. τε]. εἰ]. 

ΒΥΣγ.ΟΡΙ,Ρ8ί,δεΗς]. Αππι. (γ]ά. νου. 51.) 

οπ. ΑΒΟΙ, 1. 358. ας. α.δ.ο. 

Μεπιρῃ. ᾳ. 11. Α9Πι. 

-- ὅλη Οτίᾳ.ἵν. 2715. 9763. | οι. Π. 

54. τουτο δε Β03. 69. . Μοπαρη.εᾶ. ΟΥίᾳ. 

Ίν. 27Τὺ. 9795, 9805, | Ἀοπι. δες. ΑΟ 
ΤΠ. τε]. Ἰμαίε. Ἀγντ, Μοπιρμ. ΜΒ. Αππι. 

1. µετα] οὐά. δε Ὑ. {. Μεπιρα.Ἡ. | Οοπ- 
ἴτα, ΟΥίᾳ. 1ν. 2503, 

---ἕορτη] Ῥτασπι, ἡ ΟΙΓω υἱζ.ΤΙΔ. 1. 98. 

ἘΕΗΜ. Μεπιρῃ, Τμοῦ, | οπι. ΑΒΡ. 

60. αΚΡΒΕὈΥΣΛ. Ονίᾳ. ἵν. 95003, 

---των Ἰουδαιων ΟΥίᾳ. ἵν. 9505, | των 
αζυμων ΔΛ. “«απος βοοππά πα ἔθπῃ- 

Ριβ Γαδολμαε ἀοπαῖπας Ῥοδί Ῥαρείδπια 

Ἀξερηάοτίς ἵπ Ἠπετιδαίοπ..... Τίοναπα 

βασμηάα ν]ορ αβορπα1δ 1π ἀἴθπι [ρβέαπι 

Άαφε]ιαε ἵπ ἨΠεναξα]οτη ᾳπαπάο Ῥρατα]γ- 

πομπα απἲ Ἰηκία παϊἰαίοτίαπα Ἰποευαί 

ΧΧΧΥΠΙ, ΑἨΠΟΦ ουγαγ1.. Ίτεπ. 147. 
(ἐὰν δὲ αὐτὴ ἡ ἑορτὴ τοῦ πάσχα ἦν οὐ 

πρόσκειται τὸ ὄνομα αὐτῆς ΟΥνίᾳ. ἵν. 

2505.) εοταπα Βγτ.Ηίον. (1π ἵν 1ο Ῥοτί- 

60Ρ8Ρ.) 
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1. Τησους] Έρτασπη. ὁ ς. 0Δ. τα]. ΟΥίᾳ. 

Ίν, | οπι, ΑΒΡΠΤΙΗΙ. 
9. εστιν.... Ἱεροσολυμοις] ΟΠΙ. 69. (εσ- 

τιν] ην Ἁγιν. Μεπιρῃ, ΤΠες. Αππιι) 

--- επι τῃ προβ. ΒΟΠ. 1. 58. τε]. Βστ, 
Ἠε].(προβατικη πο. γ.) Ἀγτ.Η1εν. αέ 

υἰᾶ. | εν τῃ προβ. ΑΡΙ/α. | ἵπ Ιπ[ογΙο- 

τοπ1 Ρατίοπα Ναίαίοτῖα α.(ὐ.)ῇβ(-το -ἴθ). 
{βαρος Ῥτοραίῖσα «ΑπιΒ. οι. | Έτοῦα- 

ἴἶσα Ψπ]σ.(Ι. 6. «Ἠί1. 

προβατική Εις. ἵπ Οποπιαδῦ, (οπι, {.) | 
Ίοσι5 πας Ἀγττ.Οτί,δεΡεί, 

---επιλεγομενη] λεγομ. Ὦ. 1. 58. Υ. 

---Ἠηθεσδα ΔΟΠΔ. 1. (69.) τε]. Αιπι. 
Ῥείοξάα 7. Ἀοαί] Ἰκποξάα γτν.Οτί,δε 

Ἐει. 39Υ2.Ης].πιρ.(ἀγαεσὸ. 3ΥΧ.ΗΙοΧ. | 

Ῥελζεθα ὮῬ. [Βαῦαί,). 

(Φίαπ.). | Βηθζαθα 88. | Βηζαθα Ἱ, 
ο-Ι. Εις. Οποπιαςῦ. Βοίμακαϊάα ΑΡί1. | 

Ῥηθσαιδα Ἑ. Υπ]σ. ο. Βγν.Ης].είπις. 

(γαεσὸ. ΜαπιρΗ. (Τμευι) Τε. ἄο 

Ῥαρί. δ. Ῥε]σαϊμα α. ἈΒείΐτεία ὖ. 

---στοας] στοµα Ἱ.. 

8. εν ταυταις] αάά. ουν Ὦ. 

---Κατεκειτο] -κειντο ὮΛΣΤή. (-κητο ΑΣ 
Τ7.) 

---πληθος] Ῥϊποπη.το Ἱ. | Ταάά. πολυ 

σ. ΑΠΠ. τα]. Ψπ]ρ. οι/. Ἀγεν.Ε5έ.δεΗς]. 

Ανπη, | οτι, ΒΟΡΤ,, 98. α.ὐ.οιΙ. Ἀγτ.Οτί, 
Ἀγτ,Ηίαυ. ἹΜοπιρῃ. μου. (πια ” 

(απέατη «4001:) 

---ἔηρων] αάᾶ. παραλυτικων Ὦ. α.δ.]. 

|Ταάά. εκδεχοµενων την του ὑδατος 

κιγησιν 5. Α'ζοπι,του)ό ΠΠ. 1. 88. 

ᾳ η « 
ἥτις ἐστιν ἡ 

Ῥοντεία [᾽ 

Τ8ε, Θγιτ.Ῥεί,διΠο]. Μοπαρ]. Ἠ). Αυτη, 

η. | οπι. ΑΞΒΟ"1.. Ἀγτ.Οτί. Μοπιρῃ. 

Ῥο]μνν. Τιοῦ. 

4. Ταγγελος γαρ κατα καιρον κατεβαινεν 

Τεν τῷ κολυµβηθρᾳ και εταρασσε το 

ύδωρ: ὁ ουν πρωτος εµβας µετα την 
Ίταραχην του ὑδατος ὑγιῆς εγινετο, ᾧ 
Ίδηποτε κατειχετο νοσηµατι 5] ΟΠ1. 

ΒΟ3Ρ. 58. }.Ι. Ἀγτ,Οχυ. Μοπιρῃ-Θ6ΗΥ/. 

1ου. Αππι. οοΚᾱ, πια]. αδιοχὶδοῖς Πο- 

τα , οὐε]ῖς Δ. Ατπι,οοΚᾱ. | αγγελος 

«ὗδωρ Ἀγτ.Ηο]. | ὁ ουν....νοση- 

µατι Βγτ.Πς].Ι οπι. ΑΡ1.Βοπη. | 1α- 
Ῥοπέ ΑΟΙΠΠ,. τε]. Ῥγν.Εδί. Ἀγν.Ηῖου. 

Μοπιρμ.. Αιπιιοᾶ, (Ῥἱδοίπαπα Ῥεί]ι- 

εαἰάἆαπι απσο]ις ΙΠίογΥεΠΙ6Π5 ΕΟΠΙΠΠΟΥΟ- 

Ῥαΐ.  ΟΝὐβογναδαπί απ να]εμιάίπαπι 

αππογθραπίαγ, Τογί. ἂςε Ῥαρί. 5.) γαρ 

ο] δε Τι. Ψι]ς. α.δ.οιβ. Αππι.θᾶ. | οπι. 
Μεπιρ]. Γ΄. | αάά, κυριου ΑΤΙΔ. 69. Ἱδ. 

γπ]ᾳς. α.ο. Αππιιοᾶ. -Αδίµ. (Οοπίτα, ὃ 

ο) Ικαιρον] καιρω Τ. | οπι. κατα 

καιρον α.δ,[]. (οπία ἵεπηρις 6.) πἆ Ίος 

οπηπος Μοπιρη. 7. ||κατεβαινεν] ελου- 

ετο Α. (ελουετον 1.) «3911. (κατεβαιν" 

εν" τη εἰ Δ.) εν τῃ κολ.] οτι. α.δ,[)- 

|εταρασσεν] -σσετο ΟΠαΙΓΗΜΌΥ 

ΑΧ. εμβας] πάά. ἵπ ρίκοίπαια Ὑπ]ς. 61, 

65. απία Ί]]α Ἀοχα 6. 
1. {ογοβο]στωσπα ϐἩ. | 9. οι, 84Ρος 6. ΑπιιἍ. 

Γ4. ἀοεορηάεῦαί βοοππά τη ἔεπωριις 6ἷ. Γ1η0γο- 
Ῥαΐξης ααπα Οἳ. | οὐ αἱ Ῥτίτηας ἀθβοεπάίββοί 
Ῥο58 ΠΙοξίοπθπα ααπιαο Οἱ. | α απασαπα ο ἀθί]ηθ- 
Ῥαμας ἱπβχπαϊέαίο 6ἱ. 

μ... 



πο αμ - 

γ. 14. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

Τα16. α. ὐ. ο. η ᾿ Ἱ ᾧ ὁ ἀσθενῶ |--. βἰπία οοἱο 4ΠΠΟΒ ἨάΡΟΠΑ ἵπ. ἵπ- 
ντ. 6. Ἐ. Ἡ. ὑγιῆς γενέσθαι» ἀπεκρίθη λώ. ο ο ἕν λί 5αα: ὃ παπο οσα γ- 

ΠΜοπιρῃ. [μον] ρίε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ., ἀῑνκοι Ίοεις Ἰαοοπίοπι οἳ 6ος 
(3. 11.) - θ Ἡ δὲ πον]δεοί απία πηππ]έατα  Ί8πι 

Άτπι, 401. βάλῃ’ με εἰς τὴν κολυµβή ραν ἐν ᾠ ε ἔρχομαι ἵοπιρας Ἰαδεί, ἁῑοΙς εἰ, Ἠἱ5 
84ης. Πο 7 ΠἩοεροπά1{ς οἱ 

ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ κακο κών: λόγει αὐτῷ ὁ Ἰαησιίάας, Ὀοπιίπο, ο 
[ησοῦς,  Ἔγειρε, ἆρον τὸν ἶ κράβαττον σου, Καὶ ποι Ἰαῦοο τα ουτη Μαχ)αία Γ1ο- 

/; { 9 δια »/ ος ΕΝ ον τι αφπα πηίταί της 1 ῬΙΒΟΙΠΑΤΗ: 
ππ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιῆς ὁ ἄνθρωπος ἅμπι γομίο ομῖπι πο, αῑια 

νο ὃν 
και Ίρεν τον 

19. οπ1, οὖν 

εἰπών τν ́ Αρον [τὸν ἡ 

πάτει; 

/ / 

Σκράβαττον 
αν νν / 3 . / ω) « / 

ἦν δὲ σάββατον ἐν εκείνη τη Ίμερα. 
ε 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ πο ἰαπευβώς, Σάββατὀν ἐστιν" 
ση / 

λθ "Γκαὶ | οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν Γκράβαττον. 
δὲ΄ ἀπεκρίθη απαο. Ὁ ποιήσαν με ὑγοην ἐκεῖνός μοι 
εἶπεν, ΖΑρον τὸν 

” ω) 

αυτοῦ, 

ἱ κράβαττόν” σου, 

» . »ο./ “/ 3/ ε - / 

]ησοῦς ἐξένευσεν Οχλου οντος εν τῷ ΤΟΠΦ. 

/’ 

καὶ περιεπάτει. 
: Ξ 

: έλεγον οὖν 

καὶ περιπάτει. 
” ἠρώτησαν Γοὖν | ο πως Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ 

κράβαττόν΄ σου, ] καὶ περι- 
3 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾖδει τίς ἐστιν" 

απίο πιο ἀθρορπάϊξ, ὃ οί εἵ 
Ίσφας, Ῥατρο ἴο]]ο ρταβαίπα 
{παπι οἱ απιοι]α. Ὁ ή βίαἶπι 
βαΠ15 {ποίας οξί Ἠοιπο οἱ 5115- 
(ας σταρα(έαπα δΗπα, εί αΠΠ- 

119 Ῥπ]αρας: ογαί απίοπι βαὐῬαίαπη 
ὃς ΤΠ Ί]ο ἀῑο. 10 Ῥϊοσραπί Πιάαοῖ 

111 απἱ δαπαίας {πεναί, θαῦραᾶ- 
{παπι ο8ί, ποπ σε ΕΡῖ {ο]]ετο 
σταβα ατα παπα. ) 5, 10.) Ἠο- 
βροπά1έ οἵδ, Οπῖ ππο {οοῖς βα- 
ΏΝΤΗ, 11ο πα] ἀῑκῖε, Το]]ο στα- 
Ῥαέίαπα ἑπαπα οὗ αιηῦπ]α, 13 Τη- 
{ογτοσαγοταπί 6ΓΡο εππη, Οπ]5 
οδέ Ί]ο Ἠοπιο απ ἀῑκιι ΠΡ, 

ὁ γὰρ Το]]α αιώνα ὑπατη οἱ απι- 
μετα Ῥα]αῦ. 5 15 απίεπ απὶ 5απα5 

ᾖαογας ο[θοίπδ ποκοϊοῦαί απἲΒ 
οββοί: Ίοδας οπῖπι ἀοεΙπανΙς α 
{ατδα οοπβΗἑαία Τη οσο. 11 Ῥορί- 

ο. ἵπ παϊαίοχία α.δ.([:) (οπι. πι. ϱ.) 

|εγινετο] εγενετο 1,. 69. Ἐ. Ι δη- 

ποτε] οἷω δηποτουν Δ. υοδηποτε 1. 
ὦ ὃ αν Τ. (ῷ δηπ. κατειχ. νοσ.] ΠΟΠ. 

Ἠαβοπς βἴσπιπῃ ππονρῖ ΑΙΠῃ. 

δ.τις Ψπ]σ. ο... | οπι. Τ. α.ῦ.Ι. 

--- εκει] Ἀπίε ανθρ. Ἑ. α.ὐ. 

--οκτω] Ῥταεπῃ. και ΑΟΡΙΤΤΙΔ. 1. 98. 

69. ΕΕάΗΜΟΌ. Υιὴρ.ΟΙ. ὐ.οιε. Ἁγιν. 

Οσή.Εεί,δεΠς]. Αππι, 1. ἴγεπ. 147 

ΜΡΒ. | οπ, Β.Μαἰ.(ς. Β1ἱψ. Βε]ι) 99 

ὙςΛ. Απιι Μεπιρα. ΤΠευ. Οτίᾳ. ἵν. 
9503, πακνΠ]. α. Ιγοπ.εί. 

--τῃ] οπι. Ὁ. 
---ασθενειᾷᾳ αυτου ἘἩδίος". ΡΤ.. 1. 98, 

γπ]σ. α.οιοῖ. Μοπιρῃ. ΤΠευ. Ατπι. 
(αᾶᾶ. απ]άας 6.) | Ἔοπι. αυτου 5. ΑΟ 

ΤΠ. τε]. ὂ,ή. Ἀντν.Ῥεί.δΗς]. 

9503, [5ντ.Οτέ,] 

6. ιδων] ιδως ΔΑ. 
-Ίδη] Ῥοδέ χρονον 1. | οπι. 6. 

Οτί,δε Ῥει, 28101. 
---αυτῳ] αἀά. ὁ Τησους 4. 

--θελης Ἐλ. 

7. απεκριθη] λεγει ΑΤ. 
---ὁ ασθενων] οτι. Θγτ.Οτί. 

--- κυριε] Ῥταεπι. ναι 0’. 55. ΕΕΗ. Ἀνττ. 

Ἔει.δ Ηε]. Ῥταθπη. εἰ ἀῑπίέ οἱ, Τα 32. 

Ἠποαν, (Μεπιρῃ.) | οι. ΑΒΟΥ πευίᾶ. ΠΠ 

1, τε]. Τναυς. Άντον, Μεπιρῃ. ΤΠοΡ. 

Αππι, 4001. 

--- ανθρωπον] α.ά., δε Ο3. 95. Ῥγττ.Ῥεἵ,δς 
Ἠσ]. 

---ὑδωρ] αἆᾶ. αὖ απρε]ο Θγτ.Ηο].Τ 
--βαλη ΑΒΟ"3ΡΤΙΔ.1. ΕΕΗΚΜΡΌΥΛ. 

Ογίᾳ. ἵν. 

ΒγτΓ. 

(βαλει 69. . εµμβαλη Ο3.) | Ίβαλλφ 

ς.. [π. Ἱ. 38. Π. β...] 
7. κολυµβηθρα οἷο Ἡ.. 

--εγω] οτη. 69. Υ. 
--προ Εἶσ. ΑΡ’ΟΡΠΠ. τε]. | προς δέ, 9. 

Ῥα Μαι... 
---καταβαινει] αἀά. εγω δε ασθενων πο- 

ρευοµαι ϐ6». 

8. εγερε ΑΒΟΡΙ.. 1. 69. ἘΕαάΗΚΜΛ. 
(1, Π. 98.) | Τγραι 5. ΔΡΕὈΥ. 

---αρον] ΡΙαΕΠΙ. και ΑΤΏΚ. α.ῦ.ει[]. 49. 

| Οοπίνα, τε]. ΕΠ, 2911. 
-“κραβαττον ΛΒ3ΜαΙ.ΟΡΤΙΔ. 1. 858. Ἐ 

αΗΚΜΒΙΛ. | κραβατον Ε(Β3Μεπιρε 

ἵπ Ἀος σαρ.”. ΠΕ1.) | κραββαττον 69. | 

άκραββατον σ. Β' Π.Μαι.ν 5. | γραβ- 

βατον Ογίᾳ. Π1. 9994. Γη. 1. Π.] 

--περιπατει Ηί,. | ὕπαγε εις τον οικον 

σου 38. αἄά. οπεπι Ἀντ.οτί. 

9. ευθεως] οτη. Ὦ. Αππι. 

---εγενετο] Ῥορί ύγιης Ὦ. 1. Τμαίε. 
--ηρεν] ῬΙπεπι. εγερθεις Ὦ. 1. 69. α.δ.α. 

. Ἀγιτ.Ρεί,δΗς1.Ἠ Αππι. (νἷᾶ. Μαι. 1κ. 
7.) | Οοπαα, Υα]ρ. οι. Μεπιρῃ. ΤΜευ. 

2811. (οπι. ηρ.τ.κραβ. αυτ. και Υτ.ΟΙΙ.) 

--κραβαττον ΜΣΒ. πί γεν. 8. (εξ Ἐ.) | 

Ἴκραββατον -. (6ί νετ. 11.) 

---αυτου] ἑαυτου Ο3. 

--περιεπατει] περιπατει ΑΤ.. 
--- εν εκ. τῃ ἡμερ.] οτι. Ὦ. ο. 
10. αἲ Ππίε.] Οι γ]άΙεκοηί αέοπα Π]ηπη ο. 
--- τῳ τεθεραπευμενῳφ] τῳ τεθαραπευµε- 

νῳ Ὦ. | το τεθεραπευµενον 69. | οπι. ε. 

11 Θγν ΟΣΕ. 
--- ουκ] ΡΙΑΕΠΙ. και ΑΒ.Μαί.εᾶ.».03Ώ1.. 

1. 88. 69. Υ. α.δ.εῖ. Μεπρμ. Τμου. 
Απ, ἆί1. | Χο, 5. Β.Μαἰ.εᾶ.]... 

Βιἶψ. Βελ.Ο3Δ. τε]. Ὑπ]ς. οι. Ἁγνν.Ρεί. 

Ἠσ].δεοτι, ΠΠ. 3.85. 

10. κραβαττον ν]ᾷ. νετ. 8. εἰ Ψ.| Ἔκραββα- 

τον 5. | πάᾷ.σου 631, 69. Λ. (Τμαίει) 

Ῥγντ.οτί,Ραί,δε Πο]. Μεπιρῃ. Του. 

Άππι, 4001. ΠΠ]. 9983, | οπι. ΑΒΟ8. 1. 

το], 6. (1. 98.) 

11. ὃς δε αὐ Ππῖ. ΑΒ. (ὁ δε ΟΤΙΔΕΟΚΛ.) 

Ίρ5ο νεο /; Ἀγτγ.βεί.δΗεΙ. Μεπιρῃ, 

(Τποῦ.) | Χοπι, ς. ΟΡ. 1. 69. ἘΕΞΗ 

ΜΒΕὈΥ. (Τας.) Ἀγτ.Οτε. Ατπι (201Η1:) 
Πι, 98.] 

19. οπι. νετ. ΑΧ. ὐ. 

-- ουν ΑΟΤΙΔ. 1. 98. 69. τε]. ὙΥπ]ς. ο. 

Ἀγτ.Ης]. | οπι. ΒΓ). α.ε.(/)Η. Άντι. Οτι. 
(ΦῬει.) Αιτι. | δε Μεπιρῃ. ΤΠεῦυ. 

--- αυτον] α.ά. ο πάαοῖ ἀῑεεπίες ϱ. 

-- τον κραβ. σου ΑΟ2ΓΔ. 1. 58. 69. τα]. 

Τμαίέ. 8γτο. Οχί,Ῥεί. ΗΕ]. Μοπιρῃ. Ασπη.. 
2801. (νἰᾶ. γευτ. 8.11.) | οπι,. ΒΟΛ1, 

ΤΠεῦ. | Ίκραββατον -. πί απίρα. 

19. δε] οσα, 3. 

---ταθεις Ὑπ]ς. α.σ.ει].[]. τε]. | ασθενων 
Ῥ. 0.1. 

--- δει] οιδει 69. 

-- ἐστιν] ην Ὦ. ο5εοί Τιαίί. 

--- εζξενευσεν] ενευσεν Ὦ3. 

--- οντος] αάά. εντος Μ. 

14. µετα] αἀά. δε ἘΛ. /; Μεπιρῃ. 

5. ἰἰρὶπία εἰ οσίο 6ἵ, | 6. Ίαπι ται] έατα ἔεπῃ- 
Ῥα5 μαμετοί ϱἵ. | 9. Ἠοπιο Π]α Οἱ. | ἵπ ἀῑε 11]ο 
σι. | ἀϊσεοραπξ οτρο 6ἵ. | 11. Βαπαπα [6ος 61. 

ο9τ 



ΑΕ(Ο0. 
1Δ. 

1. 88, 09, 
ΕΕΙΑΗΚΜΕΌΝΛ. ᾿ 
{ Πηρ), χεῖρόν σοί τι 

/ ον ς . 

ποιησας αὐτον ὑγιῆ. 
Ι] - ΔΝ . - 

]ουδαῖοι τὸν ᾿Γησοῦν 
τω «ο βάτῳ. 

τε 

19. κ. ἔλεγεν αὐ- θεῷ 19 
τοῖς, Ὁ 

εβρ. 93135. ποιεῖ. λὰ 

5 6ο!. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, Ἴδε ὑγιῆς γέγονας' µηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ 

΄ γένηται»ἳ 15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος, 
/ ο ” - 

καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ιουδαίοι ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ 
ο ΔΝ - / 

ὃ καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον ἵ οἱ 
/ Τ [ιά . 2 / τί 

» ύτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαβ- 
πο 5 Αα . . 3 / 3 ο) ε / 

ὁ δὲ Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ πατήρ 
ο 3/ . / . Α Ε / 18 ν 

µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. διὰ 
- 5 - »ς./ { ας τν ο. - » 

τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν Ἱ αὐτὸν οἱ ᾿]ουδαῖοι ἆπο- 
. ο αλ / 3/- Ν Ζ ΔΝ 

κτείναι, ὅτι ου μόνον ελυεν το σάββατον, ἀλλὰ καὶ 

πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴ ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ 
ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

᾽Αμὴν ἆ ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν µή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα" 
ἃ γὰρ [ἂν ] ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίων 

ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱόν, καὶ πάντα 
δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ μασμα τούτων 
δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. ὃ Ἰ ὥσπερ 
γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, 
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιε ' οὐδὲ γὰρ ὁ 

μι κς.. 

θα Ιπγεπῖέ οππι Ίεσις ἵπ ἴοπι- 
Ῥ]ο εί ἀῑκίε 1, Έσσο βαΠΙΙ5 
Γποίας 65: ΙάΠ1 πο] Ῥθεσατε, πε 
ἀείονῖις ΗΡῖ αἰᾳπῖᾶ οοπησαῦ, 
15 ΑΡΙΠΙ Ί]ο Ἱοπιο εἴ παπΗαν]ε 
Ἰαάαοῖς απἷα. Ίθδιις 55ο απὶ 
{αοῖῖ οππ 5απαπΏ. Ιδ Ῥγορίεγοα 
ῬειβοηπεΡαπίέαχ Ταάασῖ Ίεδατη, 
απία Ίαοο Γαοϊεραί Ἱπ 5αρβαίο, 
1Τ Ἴοδας απίεπι τοβροπά1{ οἵς, 
Ῥαΐον πιοιβ δαιο πποάο ΟΡ6- 
ΕΠΣ, 6ἱ 65ο οΡοτος. |8 Ῥτορ- 
{ετοι 6150 πιασίς απαετεραπέ 
οαπι Ταάαεί Ιπίιεγβοςτο, απία 
ΠΟΠ βο]πα βο]γοῦαί βαδραίαπα, 
5οά οἱ Ῥραΐτοπα 5παπι ἀἰσσμαί 
4σπτη, αοηπαἰοπι 56 Γαοῖθης 49ο, 
Ἠεδροπά1{ Πάφο Ἱερις οἱ ἀῑκ]ς 
αἵς, 1 Απιθη 4πΠοΠ ἀῑσο γοῦῖς, 
ἨΟΠ Ῥοΐεδί Εις α 5ο {πορτα 
απίσαπατη  πὶςϊ αποά γιεν 
Ραΐτεπι [ασϊοπίοτα: (παθοιπῃ- 
απςα οπῖπι Ίο {εσθηί, Ἠαες οὐ 
Β]ας αἰπιῖ]δοτ {[αοι. 3 Ῥαΐες 
οπίπα. ἀῑίσις Παπ οἱ οπιηῖα 
ἀσπιοπείγαϊ οἵ αἴιαο 1ρ5ο Γαοῖῖ: 
εί πιαίοτα, Ἠἱ5 ἀαπιοηδίταδίς εἶ 
οΡογα, τό γος παϊγοπαϊπ], 3 Βἰ- 
οσί οπῖπῃ Ῥαΐος βιςοῖίαί ΤΙΟΓ- 
{ποβ ος ν]γ]βοβί, εἶο οἱ Εις 
απο γα]ς γιν]βσαί. 3 Νεφαα 

14. αυτον ] π.ᾷ. απῖ φαπαίις ο5ἱ Ὦγτ.Ον, 
8η. 

--- ὁ Τησ.] οτι. ὁ Ἑ. 
-- δε Εω». Ῥο. ΡΓ.910. /ιδου ΑΛΑΤΙ. 
-- σοι τι ΑΡΟΤΓΔΕΑΗΜΒΌΥΛ. γα]ᾳ, 

ο. Ἁγτι(Οπ)δ Ῥε, [ΓΜοεπιρµ. ΤΙοΡ. 
8Η1.] |. Ττι σοι 5. Ὦ. 1. 88. 69. Ἐκ. 

α.ὐ.ει (9) (υτ.ΠεΙ) Άνπι. γε. 
(280,)511. ΟΥίᾳ. Μαϊ,Οἶας», Ααςικ. 476. 
Ογίᾳ. Ιπι. Ἡ, 98956, 9886, (408Ε,) 6595, 

61/7. 11. 74. 175. 814. 
15. απηλθεν] Ῥήασπη, και Α. 0. Ἀγτν. 

Οτί,Ῥεί,δΗο]. ΑΗ. | αἄά. ουν ὮλΛ. 
Μεπιρῃ. [ποι Ἰαροπέ ΒΟ, τε]. 

-- ανηγγειεν ΑΒ. 1. ΕΕΚΗΜΒΕΥΕΛ. 
γαρ. Ό.οῇ. Ἀντ.ΠεΙ. Αππιι 8. 

(απηγγειλεν ὮΔ. 58. 69. ΚὈ.) | ειπεν 
Ο1.. α.ε. Ἁγισ.Οτί,δερεί, Μεπιρῃ. 

--- ΊἸησους] οπι. Ὑετέ. 

-- αυτον ΑΡΟΙ., τε]. Ὑπ]ς. δ.οι. Ἀγιν. 
Ἐεί.δΗο]. Μοπιρμ.ΜΕΒ. υπ. (οπι, αυτ. 
ὑγ. Ἀγν.ΗΙεγ.) | µε Ὁ. 1. ΛΑ. α.ει[).ἰ. 
Ῥγτ.ΟΣί. Μοπιρῃ.ΜΒ. Ασπι, (γίά, νογ. 
11.) 

16. οἱ Τουδαιοι Πίο τον Ίήσουν ΒΟ0ΡΙ,, 
95. 69. Ὁ. πας. ὅ.οίᾳ. ΒγντΟτί,δ 
λε. Μεπιρ],βο]νν. «Απ. ΠΠ, 1010. | 
ροδί σ. ΑΔ. 1. α. τε]. α.ο. Ἁγν.Πς]. 
Μεπιρὴ.Ἰγ. Ατπιι | ]αἀᾷ, και εζητουν 
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αυτον αποκτειναι 5. ΑΔ. τε]. ει]: 

Ῥγττ.Ῥείέ,δεἨο]. Μεπιρμ.Ἡ’. ἆὐι. ΠΠ, 

10155. (νἰᾶ. νετ. 18.) | οπ. ΒΟΡΙ,, 1. 

95. 69. π]σ. α.δ.ο.ᾳ. Ἀντ.οτί, Μεπιρῃ. 
Ῥομνγ. Αππι, 

16. ταυτα] αυτα Δ. 

--εν Ὑπ]σ. ο. | οπι. Τ. α.διε. ΠΠ. 
10190, 

-- Ηπ.] αᾶᾶ. τα ιαµατα ἘΕΗ. 

17. Τησους] οτι. Ῥ. 

-- απεκρινατο] απεκρειθη Ὦ. 

18.ουν γρ. ο,β. ῬντΗεΙ. | οπ. Ὦ. 

9}. α.δ.ο({πι. Απ (Βγτιοχί, δε). 

ΠΠ, 9945, 10155. 11914. 1δδ]ς, (4 οι” 
απίο 3Υγ.Ρ5ί. 311.) 

--- µαλλον Τετί. ἄν. Ἐτας, 91. ΠΠ, ᾳπα- 

ἴοσ. | οτι. Ὁ. Ῥντ.ονι, 

-- αυτον] οπι. 88. 

--- οἱ Ιουδαιοι] απίο εζητ. αυτ. Ὦ. Ὦγν. 

Οτι Τετ. ΠΠ. 19515, | Οοπία, ΕΠ], δἱ9, 

--- ελυεν] ελυσεν Α3. Μεπιρμ.οᾶ. 
--- αλλα] αλλ’ οτι Λ. 

19. απεκρινατο] -κριθη Ὦ. 98. (οτη. απεκρ. 
οἱ Ῥοδίθα και Ἀγτ.Οτί,) 

-- ουν Ὦγν.Ηε]. | οπη, α.δ.ο.ε,[β).1. Ὦγν.ΟτΕ. 

(απίοπι {. Ἀγτ. οί.) 

--- ὁ Τησους] οσα. Β. 

-- ειπεν ΑΥΤ. νγ. | ελεγεν ΒΙ.. | λεγει 1. 

--- υἷος 19.] αᾶ. του ανθρωπου 1). 69. 

Άτπι, | Οοπίτα, Ογίᾳ. ἵν.2465, Ογίᾳ. πι, 

1. 59, Εως. Ῥτ. Ἑν. 5893. ϱ, Μα]. 1650, 

Τενι. αἄν. Ῥταχ. 91. ΠΠ]. 2585, 7815, 
95538, 9960. 9841. 10194, 101450.4. 10159, 

10689Ε, 11925, 192515. 

19. ποιειν] οπι. Ὑ. [Ῥοδέ αφ ἑαυτ. 69. 

γπ]ς. α.ὐ σα. Ἀντσι. ΟΥνίᾳ. Ππί. Ἱ. 

ΠΠ, 10169. [ Οοπα, ο.ε. ΟΥγίᾳ. ἵν. 9465, 

Τι9. Ἐν. Ῥτ. ο. Με]. Τετι. ΠΠ]. 9963, 
9841. 10105, 

-- αφ’ ἑαυτ. ουδεν ΟΥί. ἵν. 9465, (3683.) 

Ἔς.ο, Με]. { τι αφ’ ἑαυτ. Ὦ. (8γτ. 

οτι) 
-- ουδεν ΟΥἱ. ἵν. 2465, | ουδε ἐν 1. ΟΥίᾳ. 

Τγ. 9685. 

-- εαν Οἱ. ἵν. 1995,9465, Εις. Ῥτ. Ἐν. 
ο. Με]. | αν Ἑ. 

-- βλεπει ΒΗΜΑ. 

-- τον πατερα] Ῥοβδῦ ποιουντα ὮὉ αγ. 
Οοπίσα, ΟΥίᾳ. ἵν. 9465, Ονίᾳ. Ιπί Ἱ. 

Ές. Ἐν. Ἐν. ο. Μο]. Τετ. ΠΠ. 1οἵς., 
- αν Ἐδ. 1. 989. 69, το]. Έμς,ο, Με]. 

(εαν ΟΥἱᾳ. ἵν.) | οπι. ΑΡ... 

---- εκεινος] Ῥαΐεν 3υτε,ΟΥί,δεῬεί. Μεπιρῃ, 

νουαί. 1050. 

-ποι Ογίς. ἵν. 2465. Ἐις, ο. Μα]. | 
ποιει ΑΥΛ. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1998. | ποιησῃ Ὦ. 

--- ὁμοιως] Ροβῦ ποιει Ὦ. α.δ.Ι. Ογίᾳ. Ιπί. 
1, Ίγ. 5068, ΠΠ, 9ἳς, 9554, 9061. 93993, 



Υ. 90. 
Τα]ς. α. 0. ο. 
Βνττ. 0. Ρ. Ἡ. 

ἹποπιρΗ. (Τ1ε0.) 
[οὔμ.] Ασπα. 201. 
ΕΑοί.17:91. µ 
Ἀχάοὴ.ο:93. α 

Ἱ αοι, 
μα 

96. ἔδωκ. καὶ τῳ 
υἱῷ 

μβ 

α 

10145. 10895, 19513, 1955ῦ.] οπι. ο. Τετ. 

[τοτε] {. Οοπία, Οτίᾳ. ἵν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

πατὴρ. κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσω, πᾶσαν δέδω- 

3 Ἡ ἵνα πάντες «τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς 

Τιμῶσιν τὸν πατέρα.ἳ ὁ μὴ τιμῶν τὸν υὸν οὐ τιμά 

τὸν πατέρα τὸν πέµψαντα αὐτόν. ” ἀμὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων 

τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν 
οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 

τὴν ζωήν.  ἀμὴν μὴν λέγω ἡμῖν ὅτι ἔρχεται 
ὥρα καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ Σ ἀκούσουσιν΄ τῆς 
φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ἡ ζἤσου- 

τν ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, 
οὕτως ἵ καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν' ίσης, ἔχειν ἐν ἑαυτῷ, 

καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ Γ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς 
ἀνθρώπου. ἐστί. Ὁ μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχε- 

ται ώρα, ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς µνηµείοις ᾗ ἀκούσου- 

σιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 5 καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ 

ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ [ δὲ] τὰ 

φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεων. α οὐ 

δύναμαι ἐ ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν" καθὼς ἀκούω 

κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ 

εν 

κεν τῷ νι» 

σιν. . 

οπῖπα Ῥαΐον Ιπάϊσαί απεπΙ(πατη, 
φοά Ἱπάοίαπαι οπΊπο ἀθάις β]ο, 
33 6 ΟΤΠΠΟΡ Ἱοποτίβοσπί βππι 
εἶσαί  Ποπονϊβοαπε Ῥαίσοπ : 
(10, 1.) ᾳπἲ ποπ. Ποπονίβσκί Β- 
Ἠππη, ποτ. Ποποτϊίβσοαί Ῥαΐτοπι 
απ παῖςς 1λαπι, 3 01 10) Α- 
ΠΠΟΠ ΑΠΠΟΠ ἀῑσο νοῬῖς απῖα απί 
γοναπα ππθαπα απθ1έ οἳ ογοςΙς 
αἵἳ αἱ παςῖε πια, Ἠαῦοίι γἱίαπα 
ΑοίθτΏθΤΗ, οἱ ἵπ ΠπάΙοίαπαι ΠΟΠ 
νοπῖεῖ εοά ἰγαπθῖς α πιοτίο ἵπ 
γἰέαπι. 3 ΑπΙΕΠ απιοΠ ἀῑσο 
γοῬῖς απ]ᾳ γοπ]έ Ἠοτα εί πππο 
οδί, απαπᾶο πιοταῖ απαἶοπί 
γοσσπα ΕΠ1 ἀά1, οἱ ααὶ απα{ετῖπΕ 
γϊνοπς. Βίοιί οπίπι Ραΐος 
Ἠαβοί γἱέαπι ἵπ 5επιεῦ 1ρ5ο, δῖο 
ἀθαιι οἱ τω γατα Ἠαβθιτο ἵπ 
Βαπιεί 1ρβο, εί Ροΐεείπίοπι ἀθ- 
α1ε οἳ οἱ ἹπάΙοίαπα {ασοτε, φπία 
Β[ῑα5 Ποπαῖπῖς 65. Νο[ιο 
πἰγασί ος, απἶα γεπί Ἠογα ἴπ 
απα ΟΠΊΠΟ5 θά π. πιοππηρΠ[(5 
βαπέ απά]οπέ γοσοπι οἵας, 3 ο 
Ῥχοσσᾶοπί απῖ Ῥοπα Γεοθγπ 1π 
τοβαχχοσβίοποπι γ{ίας, απῖ γετο 
πια]α οσογιπέ 1π ταδιντοςΙοπεπα 
Ἰπᾷϊοι, 50 οι. Ῥοβδιπῃ 6Ρο α 
πιο 15Ο ἔπσστο (πήσ(παπι: εἰ- 
οπέ απᾶίο Ἰπάϊσο; εἰ Ππάϊσίαπα 
πιθιτη Ἱπδίαπι εδ, (9 1.) απῖα 

95.θεου Ηίρρ. Απ. Τετ. αν. Ὦτ. 91. ἄο 

Ἔις.ο. 

97. υἷος αἀά. απίοπι Θγτν. Ρεἱ.δς Η 6]. 

--- εστιν ΟΥίᾳ.ἵν. | οπι. 69. 

ΜαΙ. ΕΠ. 10143. 11695, 11954(δ1ς). 
90. φιλει Απιαΐ α. | αγαπᾳ Ὦ. ΟΥτίᾳ. ἵν. 

9469, ἀαῖι (1αί8.) νίᾶ. Η. 85. 
-- δεικνυσιν ΟΥγίᾳ. ἵν. | διγνυσιν ΔΑ. | 

δεικνυει Ὦ. 

-- ἆ αυτ.ποιει ΟΥἱᾳ.ῖν. | ἆ αν αὖὐτ. ποιῃ 

Ὀ. | οπι. ἆ 1, 
--- και µειζονα.... εργα] οπι. 9ΥΤ.Ρ5έ. 

--- δειξει ΠΠ. 9554. 9974, | δεικνυσιν Ὦ. 
ο. Θντ.Οιί, Αππι. 

--- θαυμαζητε] -ζεται Ἱω. 69. (πο πχ 

πηϊπ{ αποά ἀῑπῖ τοὺῖς Ῥντ.Οτ,) 

9]. εγειρει] εγερει Δ. 

--- θελῃ 1ω. | Οοπίτα, Οτίᾳ. 1ν. 8803. (οὓς 

θελει] οο5 απὶ ογειπῖ ἵπ εο Βγτ.ΟτΕ.) 

99. κρινῃ ΤΜ. | Οοπίσα, Ο)ἱᾳ. ἵν. 959. 
3605, Ες. Ὦ.Ε). 4490, ο, Με. 1113. 

94. ὑτι Τετί. εάν. Ῥτ.91 | οπι, Ὦ. Οἶεπι 
114. 

- την] οσα. 3, 

95. ὑμιν ] οτη. Δ. 

-- και νυν εστιν] οπι. α.δ. | Οοπίσα, πι. 
τε]. ΠΠ. 9119. 

--- εστιν] εσται 69. 

--- ακουσουσιν Ἑ. | -σωσιν Τ.. 1. 358. 69. 

{ Ἱ-σονται 5. ΔΤΏ. τε]. ΠΗίρρ. Απί, 05 

(525). 

108. 61. 27. ΠΠ. | ανθρωπου ΚΣ. γ. 
Ἠε]ωπιφ. Βγτ.Ηῖον. 

--- οἳ ακουσαντες] οπι. 3γτ.Ο16. 

--- ἕησουσιν ΒΡΙ,. 1 5ΐο. 98. | Ἰζησονται 

ς. Α. τε]. Ηἱρρ. Απί. 

96. ὧσπερ ΟΥγίᾳ. ἵν. 3685. | ὡς Ὦ. 
--- ὁ πατηρ] αάᾶά. ὁ ζων Ὦ. | Οοπία, 

ΟΥίᾳ. ἵν. 3683. ΟΦ. Ιπί. θ86ὺ. Εις.ς, 
Με]. 45, 693.890, Τετί. πᾶν. Ἐτ.91. ΝΟ- 
ναί. 105. ΠΠ. 9595, 9564, 11590, 11600, 

11625, 

-- οὕτως εδ..... εν ἑαυτῳ] Ίπιρ. 

---- οὕτως] οὗτος 69. 

και τῳ υἱῳ εδωκεν Ἐ1,. δ.. «43801. 

Ονίᾳ. Ππῖ. ἵν. 6960. Έως. ο. Μα]. 693. 
βοὺ, Τεν. ΕΠ]. θἱ5. (κ. τγ. υἱ. ζω. εδωκ. 

ΟΥνίᾳ. ἵν. 8683. | Πεδωκεν καιτῳ υἱῳ 5. 

ΑΕ. τα]. Ὑπ]ς. (ατπῖ ν]ᾶ.)ο.ε. Ἀγι. 

Οι,Ρε(.ΦΗεΙ. Μεπιρῃ. Απτη. | οτη, 

και ]. 

97. κρισιν] Τρταοπη. και 5. Ὦ 42.Δ. 1. τε]. 
Απιι 4. Ἀψν.Ροῦ. | οτι. ΑΒ. ἠῆαι.1.. 98. 

γα]ςσ.ΟἹ. ὁ.οιαιε.ῖ. Ἀντ.οτ. Ἀγτ.Ηίεν. 

Μεπιρα. Αππιι Αί1. Ογίᾳ. Π. 5483. 

5585, Ίγ. 41ὺ. 9095, 9605. Τεν. [Π. α.] 
--- ὅτι πἆ ΒΠ.] εοπ]. οππα 5644. 1. 31. 

Ῥει.δεἨο].Ἐ | οσα απίθ. 989. Τα: Θγτή. 

Ονε,δ.Ηο].{κέ. 

98. ερχεται ὡρα] οτι. ΒΥΤ.ΟΣέ. | οπι. ὧρα 

Δ. 

--- ακουσουσιν Ἑ. | -σωσιν ΤΔ. 98. | 

Ἰ-σονται 5. ΔΕ. τε]. 

--- αυτου Απι α.δ.ο-ειπι. Ὀγτν.Ρ5ἱ.δεΗς]. 
Γ του υἱου του θεου 58. Υπ]... Οίᾳ. 

Ππι. 1. 93990, Τετί. ἂᾳ τε». σαχ. 27. ΕΠΙ 
ΟΥίᾳ. Γπι. Πϊ. 9978. του θεου Ἀγτ.ονί. 

ΒΙΠ οππῖς {γεπ. 908. 

ανθρωπου Οτίᾳ. Π. Τ905. 
γοπε Ἀντ.οτί, (Οτίᾳ. Π.) 

99, εκπορευσονται] εξελευσονται Ὦ. 
-- οἱ δε ΑΡΤ. τεἰ. Υπα]ς. δ.οι. Ἀγτ.Ης]. 

[οπι. δε Ἑ. α.ει[]. | εἲ απ πι. Θψτ. 

ΟτιιδεῬεί. Ιτεπ. 908. 

- τα φαυλα πραξαντες] φαυλα πρασ- 

σοντες Ὀ{οπ]. τα). 

80. ποιειν Ἰίο ΟΥίᾳ. ἵν. 3590. Ἔας. ο. Με]. 
1103. | απία εγω 88. (Μαπιρῃ.) | Ῥού 

απ’ εµαυτου Ὦ. Υιἱς. ὅ.ο(ε.)/ νι. 
(Οἱ) δνΡει. Ἐς. ο. Μα]. 1108. [1. α.] 

--ουδεν Ογίᾳ. ἵν. 9590. Εως. ο. ΜΕ]. 

1103-8- | ουδε ἐν (ᾱ. Ο)ίᾳ. ἵν. 8683. 

του υἱου του 

|αἀᾶ. εί Υ- 

99. οταπθ ἠά]οίαπα Οἱ. | 94. νεπ]ος 5οᾷ ἔταη- 
εἰεί Απι. | 3θ. Ἠαῦοτο υ]έαπα Οἱ. | 2Τ. εἴ ]αα]- 
οἵσπα Οἵ. | 28. νοσεπι ΙΙ ἀεὶ 6. 

999 



ΑΒ2. 
πας ος η 

1.889.689. μγ µε]. ὃἱ 
ΕΙΕΙΑΗΚΜΣΟΝ ι 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 
. / 

τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
: ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία 

92 

Υ. ο1. 

ηΟΠ 41186ΓΟ γο]απίπίαοπα τηθαπη 
βεά νο]ππίαίοπι οἶαπδ απὶ τηο 
αφ], 3 (9, 10.) ΙΙ οσο (αείῖ- 
ΠΠΟΠΙΗΠΙ Ῥου]ήμθο ἆο ππα, (ορίῖ- » 3 ” / 

Λ[ΕΣ], µου ουκ εστιν ἀληθην" ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν ΠΙΟΠΊΗΠΙ ΠΠΘΙΠΙ ΠΟΠ 68ὲ ΥΟΥΗΠΙ: 
ο. κ. 8 9 38 α]ΐας οδύ απ ταςπποπίαπι 

περι εοῦ» ο Α οἶδα ο ἀληθής ἐ πω ἡ ο. ἣν Ῥοχ]ήμεί ἆᾳ της, οὐ δοῖο απ]α 

! : αρτυρει περι εμου. υμεις απεσταλκατε προς νετιπι αδί ταβήπιοπίππα απο 
σαΡρ. 1:10. α ρτυρ . σον ας 84. ας κ Ῥετηῖνοί ἀφππο, 33 Ύος πη]ςίς- 

ἡ Ἰωάνην, καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ: εγω δὲ Πδαα ΤΟΠΑΠΠΟΠΗ, εἴ ἰοδπαοπ]πτη. 
Ῥονβρι16 νουτα!: 54 οσο απίοπα 

οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν µαρτυρίαν. ος ἀλλὰ ποι αὐ Ἰοπήίπο μος ἰπποπέταπαα 
δ Ἐ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. ὃσφ 5 ἐκεῖνος ἦν ὁ πσο]ρίο, 5εᾷ αοο ἀῑσο ή Υο8 
δ ᾳοίμ. βα]νί εἰς, 55 Π]ε οταί Ἱποσγπα 
{ τ" κ. ὁ καιόµενος καὶ φαίνων;ὶ ὁ ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε βγάθης οἳ 119615, ΎΟ5 ΔπίοΠι 
90. ἀγαλλιασθῆ- 

ναι 36 

ὁ πατήρ. αν ἀπεσταλκεν. 

ἐκεῖνου" μεμαρτύρηκεν περὶ 
πώποτε ἀκηκόατε΄ ς 

58 µε ὃὃ καὶ τὸν λόγον ὁ αὐτοῦ οὐκ 
ιά ΔΝ ” / ” - / ε - ΄ { 

ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκείνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστευετε. 
99 {δ . / ον / [τὰ ς - - » 5 - 

ἐραυνᾶτε΄ τὰς γραφας, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς 
Ν - ήὁ - 

ζωὴν αἰώνιον ἔχειν: καὶ ἐκεῖναί εἶσιν αἱ μαρτυροῦσαι 
Ν ” Α » ο) / σ Ν 

καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρὀς µε ἵνα ζωὴν 

--μὸ {ῥ 

ορ δν 
97. αὐτὸς µεμαρτ. 

ι 
98. μέν. ἐν ὑμῖν 
ΣΕ 
απ αοε, 

περὶ ἐμοῦ, 

| ἀγαλλιαθῆναι 
ἐγὼ δὲ ἔχω -. μαρτυρίαν μείζων" τοῦ ἕ Ἰωάνου” 

τὰ γὰρ ἔργα ἆ | δέδωκέν” μοι ὁ πατὴρ. ἵνα τελειώσω 
αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ! ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι 

ὉἹ καὶ ὁ πέμψαν με πατὴρ 
ἐμοῦ: οὔτε φωνὴν αὐτοῦ 

ἑωράκατε, 
/ ἡ 5 ε ω) / “ 

ἔχετε ' ἐν ὑμῖν µένοντα, 

πρὸς ο. ἐν τῷ φωτὶ 

5 . - 
οὔτε εἶδος αὐτοῦ 

νο]ιβίῖ5 οχι]ίατο αἲ Ἰογατη 1π 
Ίπσο εἶπςδ. 3 Ἠσο απίοπα Ἰαθεο 
{οδιϊτποπίππα. πηαῖις Τομαππο: 
οΡρεία επί 4παο ἀθθΙς πΗῖ 
Ῥαΐος τπαί Ῥεγβοίαπι ϱᾳ, Ίρδα 
ΟΡεΓα 4παθ 66ο {αοῖο Εεδίῖπιο- 
πΙαπ Ῥεγμ]ροπί ἆο πιο οπῖα 
Ῥαΐεχ πο τηϊς]ε, 5 Τε απῖ πςῖς 
1ο Ῥαίαχ, 1ρ86 (Ε6ΗΗΠΙΟΠΙΗΤΩ Ῥευ-- 
Ἠ{ρι]ε 4ος πια: (9 5.) ησηπθ Υγο- 
σοι οἶαδ πππαπαπι απαἶσης, 
ηθαιιο εροοϊοπι οἶιπς νιά]ςίῖς, 
38 (35, 10.) ο γοτραπι αἶαδ ποπ 
Ἠαβο[ῖς ἵπ γορῖς πἸαποής: απ]α 
4πεπη πηϊςίς Ί]]α, Ἠπῖο Υο5 ποπ. 
οχοδ(ς. Ὁν Βογπίαπιίπϊ εοτῖρ- 
ἑατας, οπία γος ρα{αξῖς ἴπ. 1ρδῖς 
γΙίαπα 4οἴΘΥΠΑΠΩ Ἠαδῦοχα, οἱ Ί]]ας 
κειπί απαθ (οδίπιοπῖαπαῃ ῬογΠῖ- 
Ῥαπί ἆςο πιο; 30 οἱ ποηπ γα]5 
γεπίτο αἆ τηθ ταέ γίέαπι Ἠαῦοα[ῇς. 

αὐτοῦ. 

80. το θεληµα 95.] οτι, Βγτ.ΗΙος. 

--- με] οπι, Ὦ. Β1{. Βε].(οεύτα, ο. Ἠαἰ,) 
-- Ώπ.] Τα44. πατρος σ. Ὦ. τε]. Το. 

ὅ.ο. (ΟΥίσ. ἵν. 9595) Ἐις.ο. Με]. 983. 

[οπι. ΑΒΙΡΤΙΔ, 1. 95. ΚΛ. Υπ]. α.οι/. 

Ἀψτγ.ΟχΗ.Ε5ι,δεΗο]. ἈΤοπαρῃ, Αππι. 491. 

ΟΥίῃ. Ἡ. ΤΟ1Δ.. Ίν. 9590. Έως. ο, Με]. 
1101-4. 

Όδ.οιδα Υαὶρ. ὅ.οιᾳ. Ἀγττ.Ῥδί,δεΗς]. | 

οιδατε Τ. α.ε. Ῥγτ.Οτί. Αππ. (και οιδα 

αᾱ Άπ. οπι, [.) 

--- αληθης] -θινη Τ.. 95. 

--- µαρτυρια] αάά. µου 3. ε. | αἀᾶ. αυ- 
του Ὦ. 0... Ἀγττ.Οπί,δεῬεί. Μεπιρῃ. 

πι. 
--- µαρτυρει] µεµαρτυρηκε 69. Δππι, 

95. νος 1ρ8ῖ τηϊκὶςδ[ῖ5 αἆ πᾳο, οἱ {οβίῖπιοπΙαπα 

Ῥοτ]ήρα]έ οαππας ἄαπιο ᾖ. 
84. παρα] περι 69. 

--- ανθρωπου] -πων ὮΛ(ΣΤή) Μοπιρῃ. 

Ἡ. Αππιι (πω ΑΧΊ 1) 
-- λέγω] λαλω Ἱ,. 

95. αγαλλιαθηναι ΑΓΔ. 55. ΕΒάΠΙΚΜΕΣ 
ὍὌΥΛ. | ᾖαγαλλιασθηναι σ. Β.Μαἱ.Τ,. 
1. 69. 

-- προς ὡραν] απίο αγαλλ. Δ. Ὑπ]σ. ΟΙ, 

400 

αιῇ. ΠΗ, 5551, |. Οοπίτα, Ογίᾳ. Ιπί, ΠΠ. 

9505, 

|.96. µειζων ΑΡΒΡ.ΡΙἰψ.Βε]. 98. ἘαΜλ. 

(μειζῶ Β,Μαι.εᾶ.».) | µειζον 69. | µει- 

ζονα Ὦ. | Ίμειζω 5. Ἑ. Μαι. (ο. 1.) 

Τ:Δ. 19. ΗΙΚΡΕὈΥς, 
-- δεδωκεν 1. 1. 38. 69. | Τεδωκεν 5. 

ΑΟ. το]. 
-- ὁ πατ. 15.] οτι. ὁ Υ. 

--- Τελειωσω] τελεσω 69. 

--- αυτα 95.] οπι. 39. α. 

--- ποιω] ΤῬταεπι. εγω 5. Δίγ. τε]. 
γπ]ρ. ο.ει{. Ῥγτ.Ησ]. οίἩ. | οπι. ΑΒ 

1, 1. 98. ὐ. (ΔΤια.) Μεπιρῃ. Ασπι. 

21. ΕΠ. 8960. 9965, (οπι. ἆ εγω ποιω 
α.[).Ι.) | (εγω Δ(}. 5οᾷ οι. ποιω.) 

--- ὅτι] Ῥτασπι. και 69. 
--- απεσταλκεν] απεστιλεν Ὦ. 

87. πατηρ] Ῥταθτη. ὁ Δ. 
--- εκεινος Ῥ]μ. α. | εκεινος αυτος Ὦ. ] 

αυτος 5. ΑΔ. 1. 98. τε]. Υπ]ς. ὅ.ο. 

εϐ- Τεν. αν. Ῥγ. 91. ἍΗΠιΙ. 8960. 

9965, 

-- µεμαρτυρηκεν Ψπἱᾳ. ο. Μοπιρῃ. Αππῃ. 

Τον. ΠΠ, / µαρτυρει Ὦ. (α.)δ.οιΓ. 3Υτή. 
Ονι,Εεί,δΗς]. (011.). Ονίᾳ, ἵν. 2575. 

97. πωποτε απίο ακηκ. ΑΒΡΤ.. 98. 69. Κ. 

1ιαυ. Θγοτ.Οτί,Ρεῖ,δεΗςε]. οἴμ. Αππι. 

δνπ. Απί. Ῥουί]ι, 1. 997. ΠΗί, |. ρο5ύ 
ς. Δ. 1. τε. Μεπιρῃμ. Τετ. [οπι. 

2βηι.] 

98. εν ὑμιν απίο µενοντα ΒΙ.. 1. 88. Υα]ς. 

ὐ.οι[]:ο.Ι. Ἠῆι. Ἠι, 9965, | ροεί ς. 

ΑΕ. τε]. α.ο. Ἀγιν.Οτί,Ε5{.δ.Ηε]. άοία. 

Ανπῃ. | οπη. µενοντα Μεπιρ]. 
-- απεστειλεν (-στελεν Κ1)] απεσ- 

τα(κεν Ὁ. 

--- τουτῳ] τουτον 69. 

89. εραυνατε Β31/.Μαί.εᾶ,». | Περευνατε 
ς. ΑΒΡ'Ο. τε]. Ογίᾳ.Ι. 46083. 6890, Ἰγ. 
97ς 1915. Εις. Τ.Ε. 5108, Ἐος, Ῥν. 294. 

--- εχειν] Ῥοδί δοκειτε Ὦ. | Οοπία, Ίγεπ. 
959. Ογίᾳ. 1ν.δἱδ. Εις.Ὀ.Β. Ἐο, Ῥτ. 

-- αἱ µαρτυρουσαι] ἁμαρτανουσαι 3 γ. 

(λαο εοπρίηχαο {οδβοαπίαν 9ΥΓ.Οτί.) 

-- Ππ.] α.ά. ἵπ απίρας Ῥαίαῖς γος ν]ίαπι 

Ἰαῦογο (πο δα Αππι.): απο (Ἠπος ὐ.) 

5απί (πας 4ο πιο {οδβοαπίαχ α.(ὁ ταξί, 

ἄο πι). Ἀγτ.οτί, (Ατηη,) 

90, ταϊφ]ς ταθ Οἵ. | 81. παεῖρςδο 6Ο. | 95. αἆ Ίο- 
ταπῃ οχι] ἴαχο 6ἳ. | 96. παϊδ]έταο 60. 



γΙ. 4. 
Τπ]ς. α. ὗ.ο. . ά 
Φύτγ.0.Ρ.Η. ΕΧΊΤε. 

ΜοπιρΗ. 43 άλλα” 
[6οῦ,] Ατια. 1Η. 

4 ορ. 19:43. 

44. [θεοῦ] 
ὃ ᾷοἳἩ, 

υ / 3 ς ω 
ουκ έχετε τη εαυτοις. 

θεοῦ οὐ ζητεῖτε; 
ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα: 
ΕΝ ο {4 3 Δ ς α 
Μωυσῆς, εἰ ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 

/ 4 
στεύετε ” Μωυσεῖ, 

ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

Ἡ Δόδαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω: 
ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ 

ἐγὼ ἐλήλυθα ἐ ἐν τῷ ὀνόματι 
τοῦ πατρός. μου, καὶ οὐ ᾿λαμβάνετέ µε' ἐὰν ἄλλος 

ἐλόῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀδίφι ἐκεῖνον λήμψεσθε. 
“πῶς δύνασθε ὁ ὑμεῖς πιστεῦσαι, ἳ δόξαν παρὰ ἀλλή- 

λων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου 

ὁ ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω 
ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν 

εἰ γὰρ ἐπι- 
περὶ, 

“εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμµα- 

ρ] 

μὴ δοκεῖτε 

46 

» ; ΔΑ 5 / 
μή αν ο) 

4 ΟΙατίαίεπι αἩ Ποπηϊπίρια5 ποπ. 
ποοῖρίο, '""βεᾷ οορπον νοβ φπἷα 
ἀἱ]ασιίοποπα ἀοὶ ποπ Παλοιῖς ἵπ 
γοῬῖς. 3ὁ Έρο γοπῖ ἵπ ποπιπθ 
ραΐτῖς πηεῖ, οἵ ΠΟΠ ποο]ρ](ῖς τηο: 
5ἱ αἰπς γοπογΙ! Ίπ ποπιῖπο επο, 
Ώ]απι. αοαϊρίοιῖς. 33 Ωποπιοβο 
Ροΐορί8 γοΒ ογείενε, απ ϱ]ο- 
παπι αὐ Ἱπγῖσσπι αοοῖριῖς, οξ 
Ρ]οτίαπι 411πο α Βο]ο ϱ5ί ἆοθο 
ΠΟΠ φπιποτ]5. 35 Νο]ίο ρπίατο 
απῖα 6µο αοοΠςα(ΙΓΙς. 5ἶπι Υο8 
αριιά Ῥαΐτοπη: οδί απἵ αοσιξας 
ΥΟ5 ΜΟΡΕΒ, ἵπ ᾳπο γος 5ρογα!ῖ». 
35 8ι οπΊπι ογθογοΓῖς Μοβί, ο{6- 
ἀεγοιῖς Γοτβία εἰ τηῖ]μ!: 46 ΤΘ 
επίπη Ί]]ο εοτῖρείο. 3 Βἱ απίεπι 
118 Ἠείογῖ ποπ ογοᾶ1εῖς, α1ιο- 
πηοᾷο πιοῖΒ γου)ίς ογοᾷοεῖς 2 γὰρ 

47. ῥήμ. πιστεύετε σιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύ- 
8, πιστεύσητε 

σετε; 

πας 
α 

κΙΜαί6.14:19-91. 
Ματ. 6:395-.μ. 
Ι]αιο, 9110-17. 

μὲ μεῖα ἆ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 
Ν - 

εἰς τὸ ὄρος ' ᾿Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν 
5 Δ Ν Ν / [ Ν 

η ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ 

τό 

Ἅν μαθητῶν αὐτοῦ. 

16 1 Χ Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς 
θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς ́ Τιβεριάδον" 
θει δὲ” αὐτῷ ὄχλον πολύς, ὅτι : ἐθεώρουν” 

Σ ἠκολού- 
τὰ ση- 

5 ἀνῆλθεν δὲ 

Ὑ 

1 (6, 1.) Ῥο5ί Ἠαες αὈῖϊέ Τοξιις 
έΤΑΠ5 πιάτο (4]αθας ᾳιιοᾷ θεε 
Τ{ρογίαᾶῖς, 2 οἱ 5εᾳεβαίας πι 
πια] ιά ππασπα, απ]α γἰάερας 
εἶσπα ᾳπαθ [αοϊεραί 5πρεγ Πΐ5 
απὶ Ππβτπιαβαπίας. 5 01,5.) δ- 
ΡΙΕ 6τσο 1π πποπίο Ταεης, δί 1Ρῖ 
εοἀοῦηε οι ἀἰκοῖρυ]ίς εαῖς. 
565,19) Ένας απἴοπι Ῥγοκίπχαπι 

40. ἵνα] αάά. και Ὁ. 

-- ζωην] αάά. αιωνιον Ὦ. 69. ο-ᾳ. 82. 

Ῥει, | Όοπαα, Ἴγεπ. 259. ΕΠ], 9978, 
4]. ανθρωπων ΠΠ. 99Τὲ. | -που ΑΚ. 

Πεπιρῃ. 

49.αλλα ΒΡΙ.. 98. | [αλλ' ς. ΑΔ. τε]. 

-- ουκ εχετε] απίε την αγαπην Ὦ. ὐ.ε. | 

Οοπίσα, ΠΕ. (ουχεται Α.) 

-- εν ἑαυτοις] εν αυτοις ΤΙΔ. 

44, ὑμεις] οτη. 1. 

-- πιστευσαι Ογἰᾳ. 1. 9280, 9095, | πιστευ- 
ειν ΑΙ. 1. 98. 

--- παρα ΑΤ., τε]. ΟΣἱᾳ. 1. 9980. Ες. Ῥτ. 
Ἐν. 655ὺ, | παρ ἙΒ.Μαι.Ὀ. 1. 69507. 

κ. ΟΥνίᾳ. 19595, 

-- αλλήλων Οτίᾳ. 1. 3593, | ανθρωπων Δ. 

ΟΥίᾳ.Ἱ. 9980. Ἐν. Ῥτ. Ἑν. ΠΠ, 997ε, 
-- την 95.] οπι. 69. 

-- του µονου] του ἑνος Ἔς. Ρ. Ἐν, 

-- θεου ΑΤΤ., τε]. νν. ΟΥτίᾳ.1.δῖς. ΠΠ, 

| οπ. Β. α.δ. Μεπιρῃ,ΜΡ. ΑππιιΜΡΡ. 
Ονίᾳ. ΠΠ. 6873. Εις. Ῥτ. Ὦν. νἷὰ. Πἱάιγ- 
ηιππα ἵπ Ὦ5.(Μαἱ. τῇ. 195). (26Υ οπι, 

Ιπίετ -ΟΥ εἰ ΟΥ). 

--- ζητειτε] ζητει Δ. 

45. εγω] οτι. α"Κ3ΧΛ. ο. 

-- ὑμων 15.] ὑμας 3. | ὑμιν 1. 

45. προς τον πατερα] οτι. 9γτ.ΟΕέ, 

-- κατηγορων] -γορος Μ. 

-- ὕμων 395.] αάᾶ. προς τον πατερα 
Ῥ. 

-- Μωυσης ΒΗΡΤ.. 98. Κ. | Μωσης ς. 

ΑΔ. τε]. 

46. επιστευετε δίε. Ογίᾳ. 1. 5895. ΠΠ. 185. 

ἵν. 1910, 2973--. | επιστευσατε ὐὶς Λ. 
1.15. 1π 5. 6445, 

-- Μωυσει Ἑ. Μαι. Ὦ Τι. Ονίᾳ. 1. 9895, 

Μωυσφ Ἑ.Βί1η.Βε].Ι. Μωυσ... 958. | 

ΊΜωσῃ 5. ΠΗΚΜΒΕΙΓΛ. | Μωσει ΑΔ. 

1. 69. ΕΡαΥ. Ορίᾳ. ΠΠ. 1ν. (ου. 

--- Ύαρ εµου Ο»ίᾳ. 1. ΠΠ. Ίν.έογ. Εις. ἵῃ 
Ἐ8. | εµου γαρ Ὦ. |αάά. αν ΛΑ. (οπι. 

γαρ Ὦγτ.ΗΙος,) 

47.πιστευσετε ΑΙ. 989. τε]. ντν.Ε5ἱ.δς 

Ἠε]. ΟΥίᾳ. 1.(Ώε Ία Ἠπε) ΠΠ. |. πιστευ- 
σητε ὮΔ. 1. 69. 5. | πιστευετε ΒΝΥ. 

Ἀντ.οτί. Ίτεπ.959 ΜΡΘ». Οτίᾳ. 1(Ἠου- 
5οπε].) (νιᾶ. απίο͵) 

1. µετα] αᾶ. δε 69. Μαπαρ]. 7. 
--- της θαλ. της Ταλιλ.] οπι. (. 

-- της Τιβ. α. αποά οσι Τρ. Υμ]ς. ο. 

μας Τίς, ῇ. Ιῃτασπ1. εις τα µερη Ὦ. 

.ο.. Ἀγτ.Βς].(οοᾷ. Βα15.) | Ῥτασπα, και 

ν. { οι. 

9 Ε 

9. ηκολουθει δε ΒΤΤ,. 1. 585. 69. α.δ.ο.ο. 

η. Μεπρῃμ. | και ηκολουθει 5. Α. 

τε]. Ὑπὶς. {: Ἀντ.Ηα]. Αι, 41. | 

και ὐκολουθησεν Ἑ. (Ἀγττ.ΟτΕ.δς ΡΕ{.) 

αοιμ. 

---εθεωρουν (Α)ΡΒΡΙ.. 98. 69. (-ρων ΔΑ.) 

αἑωρων σ. Δ. 1. τε]. 

--τα σηµεια] ΤΡΙΑΘΠΙ. αυτου 5. ΔΕ. τε]. 

[οπι. ΑΒΡΙ.. 1. 98. 69. ΚΒ8Λ. Ταίέ, 
Βντγ. ΜεπΙρΗ, (οίΐἩ. Ατπα. ἄδι, 

9. ανηλθεν] απηλθεν Ὦ. (ποι 69.) α. 

ὔ. 
--δε ΔΒ.το]. Θγτ.Ησ]. Μεπιρ].. (οπι. δε 

Μεπιρῃ,βοἩσν. Αππι.) | ουν Ὦ. 1. 69. 

Ἰωπί, ἄοίμ. | εἰ αδεοπᾶεραί Ὦγγ.Οτί. 

οἱ αδοσπαΙε Ἀγτ.Εεέ. 391. 

---Ίησους] Τριτασπι. ὁ σσ. ΑΙ. τα]. |. οπι 

ΒΕ. |ὁ Τησ. απίο εις το ορος 3. Βγττ. 

Οτι,δεῬςί. [ οπι, Δ. 

--- εκει] Ρο5ὲ εκαθ. Ὦ. 1. Ὁ. ῆι, 

----εκαθητο] εκαθήζετο Ὦ. | εκαθεζετο 

65. 

4. ην δε εγγυς] εγγυς δεην Ὦ. 

44, νος ΡοΐεΒείς Οἵ. | ἄεο εδὶ Οἵ. | 4Τ. νενοῖς 
ταῖς 6. 

32. νιάευαπέ 6ἵ. | 85. βαὈῖέ οχσο ἵπ ππουέοπα 6ἵ. 
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ΑΡ. Η΄ 

1 Δ. πα 
1, 88. 69. 

πτοπκποῦγι! 

7. βρ. [τι] 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 
5 Ν Ν 

ὃ ἐπάρας οὖν Ἱτοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ 
καὶ θεασάµενος ὅτι πολὺς ὄχλος ερχεται 

πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς ἳ Φίλιππον, Πόθεν ἵ ἀγορά- 
σωµεν΄ ἄρτους, ἵνα ̓ φάγωσιν οὗτοι» 6 τοῦτο δὲ ἔλε- 
γεν πειράζων αὐτόν. αὐτὸς γὰρ δει τί ἔμελλεν 

ποιεῖν. { ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππου, Διακοσίων νρμας 
ρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος | βραχὺ ' 
λάβη. ἡ λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ᾿Αν- 

Ἔστιν παιδά- 

τών Ἰουδαίων. 

Τη σοῦς 

μα ο. 

Ραβο]α, ἀϊο5 Γοδίιις Ταάασογαπι. 
5 09,1) Οαπα εαΏ]οναςδεί ετσο 
οσπ]ο5. Το5ας αὲ γἰάϊδεοί απία 
πη]Μμιάο. ππακῖπια γοπίς αἲ 
οσα, ἀῑσῖε αἆ Ῥμίάρριαπα, Όπας 
οΠΊΕΙΊΗ5 Ῥαπος παί πιαπάποσηέ 
ΠΙ2 5 Ἠου απίοπι ἀἴεσραί ἔθπῃ- 
{απ5 θπι:. 1ρ8ο οπίπι φοἶοραῦ 
απῖᾶᾷ αξεοί {ποιαγας. Ἰ Ἡεεροι- 
αῑι οἳ Ῥμίήρρας, Ὀπεσπίογαπῃ 
ἀεπατίογαπη Ῥαπος ποπ. βαής]- 
ππς οἳς, τς ππασᾳπίσᾳαο ππος]- 
ο πα ααῑά αοοϊρίαξ. ὃ ὨϊοΙε αἱ 
ππας οκ ἀῑκοῖρα]ίς οι, ΑπΠ- 

Ἆρς ὁ λα, Σίμωνος Πέτρου, " 
ριον ! ὧδε, | 

΄ 

ὀψαρια" 
4: 

10 εἶπεν Ἱ 

πεσεῖν. 

/ ὴ 

στήσαν διέδωκεν 
τῶν ὀψαρίων ὅ ῦσον ἤθελον. 
λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύ- 

ἀλλὰ ταῦτα τί 

ὃς” ἔχει πέντε ̓ ἄρτους κριθίνους καὶ δύο 
εἰς τοσούτους: 

ερ - / Ν υ / 3 

ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἄνα- 
Ὡ Ν / Ν . / / 

ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόὀπῳ. ᾖἵ ἀνέπε- 
[ή 5 τε ον Ν Ὦ Ν 4 ε ο μ / σαν οὖν οἱ ἄνδρες τον αριθμον Ἰὦς πεντακισχίλιοι. 

1: ο τ 5 Ν 3 κ. - Ν 3 

έλαβεν ἲ οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ιησοῦς καὶ εὐχαρι- 
- ” / 

τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ 
τε τε] / 

ὡς δε ἐνεπλησθησαν 

ἐστιν 

υ 

σαντα κλάσματα, ἵνα µή τι ἀπόληται. 

δ. ὁ Τησους Ροδί τ. οφθαλ. ΑΒΡΙ.. 1. 858. 

6ϱ. ΧΜ. Τα. ἉγτνιΟτί.δεΗΠε]. Μοππρη. 

οΐἩ. Αππις 491. | {απίο ς. Δ. το]. 

ΒΥ.ΡΕύ. 

--οϕθαλμους] αἀᾷ. αυτου Ὁ. Ἀγιν.ΟΥ6. 

Ἔει.δ.Ηο]. Μεπιρ].οᾶ. 31. 

--πολυς] Ροδί οχλος Ὁ. Υμ]ρ. α.ὐ.αοι];[). 

{ Οοπίσα, 6. 

---λεγει] Ῥιαθπη. και Ὦ άγ. 
Ἐσι. δί1. 

---Φιλιππον] ΤΡιαοτη.τον ο. Δ. 1. 69. 

τε]. | οπ. ΒΙΓΤΙΔ. 58. 

---αγορασωµεν ΑΡΒΓΡΤΙΔ. 1. 55. 69. Ώξα 
ἨΜΒΛ. | -σομεν σ. Ι1γε. 

---ουτοι] απίο Φφαγωσιν {. α. 

6. Ίδει] οιδει 693. 

--εμελλεν ΑΡΙΙΔ. 98. 69. ΚΒς. | ηµελ. 
Ῥ.1. ΒΕάΗΠΜΟΥΛ. 

7. απεκριθη ] αποκριθη Λ. | αποκρεινεται 

να}. 

---Φιλιππος] Ῥασπη. ὁ Ἡ. 

--- αρτοι] Ῥοβῦ αυτοις Τ). 

---- αρκουσιν ] αρκεσει 1. 

---εκαστος] ]αἀά. αυτων σ. ὮΔ. το]. 

Βντ,Ε5ί. | οπι. ΑΒΙ,. 58. 69. Τμα1ΐ. Ἀγτ. 

Ἠε]. Μεπιρμ. οι, Αππ. ΟΑ0μ. (πἲ 
πποζοιαπα πποίσυπη εἶαπί Θγτ.ΟΥΕ) 

--βραχυ] Τα. τι 5. ΑΤΙΔ. 1. 55. 69, 

χα]. Υμς. οι. Ἁγνν.(Ονί δε) 00 δες]. 
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Βγιτ.Οτί,δς 

"συνήγα- 
γον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων 

ἄνγοας {παῖο; Ῥπποπίς Ῥουη, 
9 Τί μαον ππιις Πίο απὶ Ἠαροί 
απίπᾳπο Ῥαποβ Ἱογα]ασ]ος οὐ 
ἀποβ Ῥίΐδους: ϱοά Ίποο απῖα 
εαπό Πίο; ἰππίος 0 Ῥικῖέ 
ο1ςο Ίεεις, Ἐασϊο ἨοππεΒ 
4δομπηροιο, ἨἘταί αππίοη Γ46- 
ΠΠ ΤΙΠΙΜΙΤΩ ΤΠ Ίοσο.. Ἠΐδοιι- 
Ῥπογαπί ογσο νγῖ ΠΠΠΙΘΥΟ ιιαξὶ 
αιήπαπο πη]ία, 1 Αεεερίτ ευρο 
ΡΕΠΕ5 Ίοφι5, οἱ οι ρταα5 
ορίςεοε ἀδι]ριϊρ ἀἰξοιπηῦοπί - 
5, αἰπηϊΗίου [οι] ος Ῥίσείρας 
απαπέαπι γο]ουαπί,. 5 Ὁϊ αι- 
ἔθπα βαιτα εαπέ, ἀῑκις ἀῑδεὶ- 
ρ]1ς ες, Οο]Ιρίϊο απαθ 81)Ρ6- 
ταγοταηί ῥαρπιοπίΟΓΙΠΗ, 18 
Ῥογεαπέ.  ΟοΠερετιπί ουρο 
οἱ Ἱπιρ]εγεταπί ἀποάεοῖπι «0- 
Ῥ]ήπος [ταρππθηίοταπα οκ απίΠ- 

Άτπι, (2911) | οπι Β)Γ. ὐ.ο. [.0. 
Μεπιρῃ. 6οἱμ. [α.] 

8. ὁ απίθ αδελφ.] οπι. 69. 
9. παιδαριον] Τα. ἐν σ. ΑΔ. τε]. γρ. 

οι. Ῥγττ. Ῥεί,δεΗσο]. (Μεπιρῃ.2) ἄοιμ. 

Άγπι, | οπι. ΒΓΙ,. 1. 69. α.ὐ.ε.. Ἀντ. 

Οσ Ἐν. Ονίσ. Π, 4Τ79. (1, 88.) 
--ός ΑΒΡΥΑΌΛ. (1.98.) | ὸ 5. 1. 

χα]. (ὦ κίο Ἡ.) ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

--- τι] οπι. 3. 

---τοσουτος Ἱ. 

10. ειπεν] Ταἀἀ. δε 5. ΑΔ. τε]. ὐ. Ἀντ. 
Ἠε]. ἄοῦμ. (αι ἀῑκῖι Μεπιρῃ. «Φ1.) | 

αάᾷ. ουν Ώα. Υιἱς. ο.ε,/-ᾳ. | ποπ ]ια- 

δεπί Ἠ1ι. α. ντι. ΟΥί. δὲ Ἠδί, Αππη, 

Ορίᾳ. Π1. 5100. (Ττο ταση ῦετα {πο]ίο εο5 

Ἰοπιίπες ΟΠξοξδΙΙ5 6οΠ5655ι15 9ΥΥ.ΟΓ{.) 

--- χορτος] Ροβύ πολυς Α. ὖ. 

--- τῳ τοπῳ] οπι τῳ Δ. 

-- ανεπεσαν ΔΒΡΤΙΔ.1. 69. ΏΕάΜΝ. 

ΙΓ Ίανεπεσον 5. 985. ΗΚΡΕὈΛ. 

--- οὖν ΑΒΡΙ.. 1. 95. 69. ΚΌΛ. Υπα]ς. 

α.ὗ.οι]. Θγτ.Ηςο]. Μεπιρ].εᾶ. | οτη, ΔΙ 

ΤάΗΜΒΥ. Μεπιρμ.ΜΡΡ. «οΐμ, εἰ 

τοοιῦ. ϱ. Ἀγιν.Οτί,δεῬαί. Αππιι (2911.) 

-- οἳ ] οπι. 1, 1. 99. 

--- ανδρες] ΡταδΙη. ανθρωποι ΑΙ. 

-- τον αριθμον] των αριθµων 69. Μ. | 
ΟΠ1, α.6. (των -μον Ἱι. τον -μων 1.) 

10, ὡς Ἑ.Μαί.Ῥ1.. | ζώσει 5- Α. τε]. | 
οπι. ὠγιτ.Οπί,δεῬΕί. Μεπιρῃ. 

11.ελαβεν ουν ΑΒΡΙ.. Υπα]ς. ο(ε.)/{]- 
Βγτ.Ης].πιᾳ.(εοᾶ. Βαγς.) Μεπιρῃ. | Τελ. 

δε ς.. Δ. 505. το]. ὐ. Ῥγτ.Ησο].ἰχυ. ἄοἱἩ. 

Άγπι. |. αεοερῖέ ({απί)) α. | και λα- 

βων 1. 69. α. (Βγιτ.Οτι,δε εί.) (20Η1.) 

γ]ᾶ. Μαν. γΙ. 41. ν{1, 6. Μαϊΐ, αν. 96. 

-- αρτους] ΡΙΑΟΠΙ. πεντε }). 
--- και ευχαριστησας Βγτ.Ηςο]. (Οτίᾳ. ΠΠ. 

5100.) | ηυχαριστησεν και Ὦ. (α.)(ὀ.)ε. 

Ὀνττ.Ον1.δεἛεῦ. 
---- διεδωκεν ΑΡΤ. τε]. | εδωκεν Ὦ. 69. 

2... Ονἰᾳ. Π. | Τπάά. τοις µαθηταις οἱ 

δε µαθηται 5. Ὦδ. 69. νε]. (ὐ.)(ε.) 

491. Βία. | οπ. ΑΡΤ. 1. 98. Ὑπ]ς. 

α.ο ιβ... Άγττ.Οχι,Ῥεί.δεΗσ]. Βγτ.ΗΙεν. 

ΜεπιρΗ, οίμ. Ανπι, «01. Πέοπι. Ογίᾳ. 

ΠΠ], 
---- ὁμοιως] αἀά. δε ὮΜ. 

--- εκ] απο Μ. 

--- όσων 69. 

19. ενεπλησθησαν] επλησθ. 1. Ἡ. 

-- περισσευσαντα ΑΤΏΤ.. τε]. | περισσευ- 

οντα Ἑ. (τῖᾷ. Μαΐθ, χἰν. 90. αγ. 97.) 

δ. αἰπίε 61. | 11. άοβα5 Ῥαπος 6Ἰ. | οπι. οὐ «πι. 
19, Ἱπιρ]θίί βαπέ 0. | αρπαθηία Οἵ, 



γΙ.2 
Τα]ς. α. 
8υττ, 0. 

2. 

φ.ο. 
Ἐ αι 

επι], [ΤΠοΡ.] ν 
οἴμ, Αγπῃ, 101. ι 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ϱ - / ο] - / ἃ ξδ ᾖ, / 
εκ των πεντε αρτων των κριθίνων, α επερισσευσαν 

ΔΝ 4 5 / 
τοῖς βεβρωκόσῳ. 1: δ οἱ οὖν άνθρωποι ἰδόντες ὃ 
ἐποίησεν σημεῖον ὃν ἔλεγον ἕ ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 5 

ο ὁ προφήτης ὁ ὁ ἐρχόμενον εἰν τὸν κόσμον. 
5 Τοῦ.: ο ουν ]ησοῦς οὖν γνοὺς. ὅτι µέλλουσιν ἔρχεσθαι 

καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν } βασιλέα, ἆ ἀνεχώ- 
ϱ’ να ρησεν πάλιν εἰ τὸ ὄρος αὐτὸς µόνο» ᾗὉ ὡς δὲ 

1] Μαἰέ. 14: 99-40.δ 
Μαν. 6:14ᾳ-66. 

. / .] / / « Ν 1 -- 

ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
/' 17 Ν 3 / η { ο 3 

θάλασσαν, καὶ ἐμβαντες εἰς  πλοῖον Ίἤρχοντο 
η ω ϐ / ᾿ ὲ / / Ν 

πέραν τῆς θαλάσσης εἰς ' Καφαρναούμ. καὶ σκο- 
/ Ἴδ . / 4 / ” ο / Ν . λ ε 

τία ηδη ἐέγεγόνει, καὶ ἵ οὕπω ἐληλύθει προς αὐτοὺς ὁ 
. - 18 ο / μέ ; / 
Ἰησοῦς, '' ἤ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος 
{διε εί / 9 ἑλ' λ / 5 ε δί / 

γείρετο. έλήλακοτες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι 
/. Ἀ / ο Ν ” - 

πέντε ἢ τριάκοντα, θεωροῦσιν τον ]Ιησοῦν περιπα- 
- 5 ν - , α ν - / / 

τοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγυς τοῦ πλοίου γινό- 

απο ραπίρας ΠοχαΙασ]ΐβ, ᾳπαθ 
5αροι[πογαπί Ες απῖ παπά ποα- 
γοναπέ. 1 6ο, 10) ΠΙῖ ουσο Ἰο- 
πηΙηϱς ΟΠ γ](1ςδοπί απο /006- 
ταί εἵσπιαπα, ἀῑσοραπί απῖα Ἠίο 
οί γετα Ῥτορπεία απὶ γοπίασΙ8 
οδί ἵπ ΠΠ ππῃ, 

15 Ίσοβι5 εγρο ουτη οοσπογ!δ- 
5ο απἷα γοπ(υτῖ ο58οηί ή Υ1Ρθ- 
τεπῦ επτη εί {ποσγοηέ 611ΠΙ 16- 
6οιη, (69119 βισῖς Ἱίοταπι ἵπ 
ΠΙΟΠίΟΠΑ ἴρεο 5ο]18, 15 τε απ- 
ἴθπι 5ογο Γαοίιτη 68ί, ἀο5σεπίθ- 
ταηί ἀἰκαιρα] εἷας αἲ πππτο, 
1Τ ος οιπι α5οθηαΊδεθηί, ηἈνοπι, 
γεπεταπ{ ἴΤαΠ5 πάτο ἵπ ϐΟα- 
Ῥανπαιατη, Ττ ἴοπερταο ἵαππα 
{ποΐπο ογαΠί, οἳ ποπ νοποταέ πἆ 

608 Ἱεεας, 15 πάτο απίοπι γοπ{ο 
ΠηΠΦΠΟ Παπίο  οκδιχαοαί. 
16 (ὅππη τοπη]σαδδεΠ{ οΓσο απαθί 
εἰπάΐα νἰρῖπα αμἵπαπο απί α- 
αἰπία, νἰάσπι Ίοσιπι απ να]αη- 
{6Π1 5ΠΡΕΥ ΠΊάΥο 6ἱ Ῥγοκίπτη 
παγϊ Ποτῖ, ος Ππιπεταπί, 30 Π]ο 
αππίοτη ἀ1οῖί εἰς, Ώρο 5π1, πο]ῖέο 

µενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 
3 Ν - 

εἰμι, µη φοβεῖσθε. 
λ - ” 

το πλοίου, καὶ εὐθέως 

γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 
18 ' Τῃ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς 

ρ 

19. αποληται] αάά. εξ αυτων Ὁ. (02) 

Μοεπιρῃ. (911.) 

19.ουν Υα]ς. ο-.{[. Ἀντ.Ηςο]. Μοπιρῃ. 
εᾱ. | δε ὮΛ. ὐ. Βέ οοἵΙ. α. ντι. Οτύ, 

δεῬεί. Απ. Ἔαπο οο]. (οἴΠ. οπι. 
Ατπη. 

-- ἆ] οπι. Δ. 
--- Επερισσευσαν Ὦ)Γ. | Τεπερισσευσεν 

σ.. ΔΙ. τε]. (περισσευσεν Δ. περιε- 
σευσε Ὁ.) 

14. ΟΠ1. ΥΕΥ. 6. 

-- οἳ ουν] αάά. οἱ 69 εἰο. (οἳ] ὁ ΕΞ.) 
δοντες] ειδοτες 1. 

ὁ επ. σηµειον ΑΤΏΙ.. τα]. (0.)ο(/ῇ. 

οἱ.) τε]. | ἆ επ. σηµεια Ἑ. α. Μεπιρῃ. 
Αππι. | Ταζά. ὁ Ίησους σ. ΑΙ. 

Ῥνττ. Ρε. δεΗο]. Μεπιρῃ. «οΐἩμ. «ῃ. 

απίο επ. Ναἱσ.. [. | οτι. Ῥ.Μαι, 

Ῥ. Απι. α.δ.ο.ᾳ. Ἀγτ.Οτί, Αππι, 

-- αληθως] οπι. Ὦ. 

--- ερχοµενος] Ῥοδί εις τον κοσµον ὮΜ. 

α.δ.[]. (οπι. εις τ. κοσµ. ο.) 

15. Ίησους ουν] ὁ ουν Ίησους 69. . 

--- ποιησωσιν] Ταᾷ44. αυτον 5. Ὦ. τε]. 

τας. Ἀνιτ. Μεπιρῃ. ΤΗεΡ. οἱ. Ατπι. 

38ιµ. [οπ. ΑΒΙ.. 1. 98. Οτίφ.1ν. 8995, 
---- ανεχωρησεν] εχωρησεν Ἑ. Β.ἱψ. Βε]. 

(είτα, Ε]ο. αἱ. Το]. αἶς.) | Ῥνασπι. τε]]- 

απῖς οο5 Ῥνν.Οτέ, 

15.παλιν ΑΒΓΡΤ.. 1. 58. ΚΛ. Τα. Ἁγνγ. 

ΟπτεδΗσ]. ἄοΐμ, Αυτη. | οπι. Δ. 69. Ἐ) 
Ῥταμημβυνττ Ἀγν.Ῥει. Μεαπρῃ. 
Τμευ. ἄδι, Οτίᾳ. ἵν. 

--- απ Επ.] απάά. κακει προσηυχετο ὉἩ. | 

Οοπία, τε]. Οτίᾳ. ἵν. 

16.οψια] -ας Μ. 

-- επι] εις Δ. 69. 

17. εμβαντες] αναβαντες ΑΙ. 

--- πλοιον] ΤΡΙΔΕΠΙ. το 5. ΑΟΏ. 1. τε]. 

Γοιη, Β. ἡῆαἶ.ΤΔ. 98. 6οἵἩ. 

-- περαν] ῬΓΒΕΠΙ. εις το Ὦ. 69. (τ. θαλ. 

ΟΠΙ, 6.) 

-- Καφαρναουμ ΡΕ. 

ες. ΑΤ. το]. 

--- και σκοτια Ίδη εγεγονει] κατελαβεν δε 

αυτους ἡ σκοτια Ὦ. (ποπ 69.) 

-- ουπω ΒΗ1,. 98. ὐ9. α.ῦ.ει[. Βψτ.ΗΙον. 

Μεπιρῃ. οί. Ατπι. 31. / σουκ ς. 

ΙΓ. ἹΚαπερναουμ 

ΑΔ. τε]. Υπ]. ο,[. Ἁγιτ.Οτέ.Ρ5ί, δε Πο]. | 
ΓΤμευ.] 

-- εληλυθει] Ῥοδύ προς αυτους Ἑ(-θε 

11η. Βε. οἴτα, {αἴ.) 

-- ὁ Τησους] απίο προς αυτ. Ὦ, α. 

381. | οτι. ὁ Τ,. ]αάά. εις το πλοιον 

κ. 

18. Εί νγεπίας επγσεραί νοµετηοπίατ, εί 

ἑατῦααιπη ο5ί 115 τπαγο γτ.Οτί, 

---τεο. | δε Ὀαγ. γαρ. ὐ.ο. Ἀγττ.Ῥδί. 

Δ / . 

Ὁ ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Εγώ 
3 ο - ον 

Ἰ ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς 
4 ροή λ ο) ο. κ ω 

ἐγένετο το πλοίον ἐπὶ τῆς 

ἄπιετα. 3 Ψο]ποταπί οΓϱο ας- 
οἴρεγε 61 1π ἨαΥ6Π1, οἱ βεαξῖπα 
ΓΗ παγῖς αἆ ἴΘΙΤΑΠΙ (411 
1ραπί. 

3 65,10.) Α]ίοτα ἀἱο πτοα 
απας δίαθαί ἴγαπς τππατο γ]Ιε 

ΦἨσ]. Μεπιρῃ. «οί. «Δι. 

Τμεῦ. [α.] 

18. μεγαλου] οπι. 69. 

--- διεγειρετο ὮἙ.Ρ1ἶψ.Βελ. Μαι (ο. 9.) Τ.. 

6950. αὐνλτΤ | διηγειρετο «5. 
ΑΒ. Μαϊ (ος.1.)Ὀ. το]. 

19. ὡς Β1,. τε]. | ὡσει ΑΓ. 1. (απίο ει- 

κοσι 1.) 

--- σταδιους] σταδια Ὦ. 
--- γινομενον] γενοµενον . ΤΠεΡ. | γε- 

νοµενου 69. ἍΊοπι. 5εᾳ. και 69. α. 

Ῥντγ.Οτί,δερει. Αττη.οά. 

90. ὁ δε] αάά. ᾖοδας Ῥνττ.Οοσί.δΡεῖ. 

--- αυτοις] -τοῦς Ἰκ. | οπι. ἄοἴἩ, 

--- µη φοβεισθε] οπη. ΜΥΤ.ΟΣΜ. (ῴοβησθε 
ἘΚ.) 

9Ι.λαβειν] Ροξβί αυτον Ὦ. 69. 6. οί]. 

--- εγεν. ἈΠίο το πλοιον ΑΡΙ.. 1. 98. 69. 

αξία. Απι. ο.ε.φ.ί. Μεπιρῃ. Τπερ. Ατπι. 
Αι. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 103. | Σροςέ ς;. Ὦ. το]. 

γι]ς.Οἰ. α.δνιῇ. ἈγισΟτί,Εεἱ,δεΗς]. 

αοίῃ. 
---εγενετο] εγενηθη Ὦ. 

---της γης] την γην 69. Ογίᾳ. ΠΠ. 

99. περα Β3 ΠΕΙ. 

{ οπι. 

18. πιαπᾶισανεταπέ (Ἱ. | 14. ααποᾶ Πεβας Γο- 
οεταῦ 6ἵ. | 19. 5αρτα Οἳ. |. 51. πανίς ας Οσ. | 
ἵπ απατα Οἱ. | 1οαξ πι. 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
, 5 /ο , / 5 - 

θαλάσσης | εἶδον” ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ 
ο - - - ” . 

καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
9 - ᾿ Δ 4 - / ) νν / « ον 

ὁ Ιησοῦς εἰς το ' πλοῖον, ἀλλὰ µονοι οἱ μαθηταὶ 
α - - 9 ” / 

αὐτοῦ ἀπῆλθον' "Ὁ ἄλλα ὶ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβε- 
/ Ν - / [τὰ / Δ / 

ριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὕπου ἔφαγον τον ἄρτον 
[τά 5 ιν 

3 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ 
/ σα ι - 3 / 3 - ια) ΔΝ ε Ν 

ὄχλος ὅτι Ιησοῦς οὐκ ἐστιν ἐκεῖ οὖδε οἱ μαθηταὶ 
” νο 4 ΄ / κ 

αὐτοὶ εἰς τα ' πλοιαρια καὶ ἤλθον 
Β 4 κ σ - Δ » - 95 ζς 

εἰς Ἰ Καφαρναοὺμ” ζητοῦντες τὸν ἸΙησοῦν, ' καὶ 
αι «ῥὰ Ν / . 5 μον 

εὑρόντες αὐτον πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ, 
εδ. 

3 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ 
ἼΤ . Α 5 Α Ν ] τν λ / ε - ὅ - / 

ησοῦς καὶ εἶπεν, Αμην ἀμῆην λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ µε 
” ο 3/ ο) ” . ο ε ΄ 5” . 

οὐχ ὅτι εἴδετε σηµεῖα, ἀλλ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν 
οτ » ῃ ΑΔ - 

ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρώ- 
Ν ” / ο] Ν Ν - Λ / 

σιν την ἀπολλυμένην, ἀλλα την βρῶσιν τὴν µένου- 
λ / Ἀ λ . / . 

σαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν 

πε οο. 

ααῖα παν]οπ]α α]ία ποπ ογαί Πἱ 
πἰδὶ ππα, ο απἷα ποἨ. ΙΠ{τοῖςδος 
οππα ἀῑδαιρι]ϊς εαῖς Ίσσις Ἰπ 
ΏΔΥΕΠΙ 5εᾷ 5ο] ἀΙδοιρι]] οἷις 
αὐἰςκοηέ, 3 α]]αο γοτο 5αροΕί- 
γεπογαπέ Ώανες α Τιρεχίαᾶο 
Ἱπκία Ίοσππα αΏί ππαΠζσαγθ- 
χαηί Ῥαποπι σγαδίας ασοη{ο ἆο- 
παπο: 3 ο 6150 γἱάῖςος 
δα απῖα Ίοδας ποπ οςβοί 1Ρί 
ποιο ἀῑξειρα] οἶας, α5ορπ(]ο- 
χαηί πανίεσ]ας οἱ νεπογαπί Οα- 
Ῥ]ανπα απ απασογοηίος Τοδπῃ. 
35 Έ9 οιπι Ἱπγεπῖδεεπί επι 
{γαΠ5 ΠπαΥο, ἀἰχογιπέ αἳ, ΠναδΏῖ, 
απαπάο. πο γοπὶδὸ 35 Ἠος- 
Ῥοπά1ΐ εἶς Τεςιις εὐ ἀῑχίε, Απιεπ. 
ΑΤΕΙ ἀῑεο νουῖς, ᾳπαθγῖῖς 1ης 
ποι απία γἰάϊδής εἶρπα, 5εά 
απῖα. πιαπάισαςῖς οκ Ῥραπίῦτις 
εἴ εαίτιναί1 οδς. 3 Ορεταπι]ηῖ 
ποπ οἴθαπα αι Ῥοχΐΐς, 5δεά ααϊ 
Ῥογππαποῦ ἵπ γ]ίαπι αοἴοΠαπη, 
απετη β]αςδ Ποπηπῖς γοὺῖς ἆα- 
Ρίε: Ἠππο οπΙπῃ Ῥαΐοτ εἰσπανίς 
ἄοις. Ὁ Ὠϊκεταπί εχρο αἆ 
αυπη, ΟΙ Γποῖεπ]ς πί ΟΡεΓο- 

/ . Δ ε λ 3 / ς / 
δώσει" τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 

ΑΒΡΙ[Τ]. 

1.88 ὅρ τα. 
ἘποπκΜεῦτγα. η, 

98. πλοῖα 

εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. 

αὐτοῦ, ἐνέβησαν | 

ε / τὸ 
Ῥαββί, πὀτε ὧδε γέγονας; 

3/ κι.» ” 

ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 

9 3 τσ Ἱ 
Δ / . . 

µεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦς 39 

99. ειδον ΑΒ. ἡ7αἱ.1,. αι. Ἀγτν.Ρ5ε.δ.Ης]. 

ΜοπιρΏ. μου. οί. 91. | ειδεν Ὁ. 

Ὑπ]σ. ῥ.ο. Αππι, | Τιδων 5. (Δ)Β. τε]. 

(ΒντΟτι) σπα εεἰτοηί 6. (Ἀγτ.Ης].πης.) 

(ειδων Δ.) 

--- αλλο] αΠῖθ πλοιαριον 69. α.ε. (αλλον 

Ἡ.) | πλοιαριον απίε δίς ΤΝ. 

--- ει µη ἑν] Ταᾶᾷ. εκεινο εις ὁ ενεβησαν 

οἱ µαθηται αυτου σ. (Ώ)(Δ47.). (95.) 

(6) ΕΕαάΗΚΜΡΟΥ(Λ). (α.)ο. Ἀντ. 

Οτι Ῥει,δεΗε]. Του. (Ατπῃι) | εκεινο] 

οπι. ὮὉ. 95. α. Ἀγτ.Οτί. Αππι. ἓν εκεινῶ 

Λίο, -νω 6ἵ Γ. | εις ὁ] εις ὁν Δ. 693567. 

ει ὦ Ε3Γ.| ενεβησαν] ανεβ. Δ. | αυτου] 

αυτου Ίησου ΤἨ. του Τησου 3. 69. α. 

Ἀγτιοτί, Απ, [πον Ἰαδεπὶ ΑΡΙ. 1. 

Ὑπ]σ. (0.)οι[ο.Ι. (Δ 1αἰ) Μεπιρῃ. 

αοιμ. «1. ] εκεινο ππίπτη ὁ. 
- ου] οπι. Λ. 

-- συνεισηλθεν] αάᾷ. ὁ Ίησους ΑΔ. (Ίια- 

Ῥοί οἱ Ῥο5ί µαθ. αυτ.) οπι. ροδίου µαθ. 

αυτ. (α.){ῇ. Ατπι 91, 

--- εις το πλ.] οπι. ΤΠεΡ. Μπ, 

--- πλοιον ΑΡΒΡΙ, 1. 95. 69. Κ. πας. 

1.ο.ε,[]. | Ἱπλοιαριον 5. ΔΕ. τε]. αι. 

--- ἄλλα µονοι....απηλθον] οπι. ΥΣ. 

Οτί,δεῬεί. [μµονοι] -νον Ὦ. α. 

95, αλλα....πλοιαρια] αλλων πλοιαρειων 

ελθοντων Ὦ. (0.) Ἀγτ.οτέ. Αππι, 

-- αλλα] Ταἆ4. δε 5». Α. τε]. Υπ]σ. α.ο. 
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ο. Ἀνττβεί.δΗεΙ. οἴµ. (31.) | 

οπι, Β].. 98. (0.)ε. Μεπιρῃ. Τμοῦ. | 

ντᾶ, Ὁ επρτα οἱ Αγτ.Οτί. 

99. ηλθεν] ηλθον 1.. 1. 385. ΚΜΓ(1, Ροί 
Τιβερ. Ι Ροξί πλοιαρια.) 

--- πλοιαρια ΑΤΙ.. το]. α.αο. (νἷά. Ὦ 5αρτα). 

ΓΙ πλοια Ῥ. Ψιἱσ. ὁ.ο,[].1. 
--- εκ] αἀάἀ. της Ἑ. 

--- ευχαριστ. του κυριου ΑΒΙ,. τε]. 

γαΐς. Ό.(ο)/ὔ. Άγιον. Ρεί. δΗε]. 

Μεπιρη. ΤΠευ. «οίμ. δι. | οπι. Ὦ. 

69"(μαρεί ἴπ τησ. πιαπ.τεο.) α.ε. ΥΝ. 

Οµ. Αππι, 

--- ευχαριστ.] Ῥοξί του κυρ. 1. | σταϊῖας 

Ἀρεπίος ἀἁοππίπο «ππ. ο. (του κυριου] 

του Ίησου Ἀγιττ.Ε5ί.δΗς].πηρ.) 

94. ειδεν ] ειπεν Ἡ ία, | εγνω Ὁ. 
-- Ἰησους] οπ. Ἡ. | Ῥταστη. ὁ 69. 
--- ενεβησαν] ανεβ. Τι. 1. | ελαβον Ὦ. 

69. ὁ,[. Αυτη. 

--- αυτοι] ΤῬιαεπι, και στ. 15. 955. ὉΓ. | 
οπι. ΔΒ(Τ)ΙΙΔ. 69. ΒΕΕαάΗΚΜ(Β)ΥΛ. 

Ῥνττ. Οτί, Ἐ5ε, ὃς Ἠσ]. Ἀποπιρῃ. 9Η. | 

ΟΠΙ. αυτοι Ῥ. πρ. α.οιειί. «οι. 

Αππι, | ἑαυτοις Ὦ. ὐ.[ε. (ποπ 69.) 

---εις τα] οτι. Ὦ. «πι ὅ.ο. | οπι. εις 

60. 

-- πλοιαρια Ἑ.(Λ11ψ.ς) αἱ... 38. 69. 

Ἰί. Ἁγτ.Πο]πης. | Ίπλοια 5. Α. 
το]. 

1η οροτα ἀαἱ2 3 Ἠεξροπαῖς 
Ίσδι5 εί ἀῑκῖε εἴς, Ἠος οδί ορας 

5 Φ λ αν, Πϊή ω 4 3 4 εἶπον οὖν ὃ πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώ- 
/ ι) . 

ἀπεκρίθη ὁ ᾿]ησοῦς καὶ 

94. Καφαρναουμ ΒΓ. | ἹΚκαπερναουμ 5. 

ΔΙ. τε]. 

-- τον Τήσουν] αυτον Ἱκ. οἵη. ὐ. 
90. ῥαββι ΑΡΤΙΔ. τε]. Μεπιρῃ. Τ16ῦ. | 

ῥαββει ΒΕΗΓΛ. 

--- γεγονας [. Ἀγτ,Ησε]. Μεπιρῃ. | ελη- 

λυθας ἘὈ. (Τμαίς.) Ὀντν,Οτί,δεῬεί. ΤΠΕΡ. 

ΜΠΕ, οἴμ. Αππι. (απίο ὧδε). (811.) 

96. απεκρ. εἰ Ῥοδίοα και] οτι. Ἀγχ.ΟΣΙ. 

--- ειδετε ΟΥγίᾳ. 1.248. Ἱν. 454), | ειδατε 

Ῥ. 
--- σηµεια] αάᾶ. και τερατα Ὦ. α.ὐι. 

ἄοίΐμ. (νι. ἵν. 48.) |. Οοπαα, Ογίσ. 1. 

Ἰν. Ἀουαί. 915. 
97. αλλα την βρωσιν ΑΒΓ. τε]. νν. Οἶεπι. 

(56.) ΟΥίᾳ. 1. 9455. Ἀουαι. ΠΗι. 9125. 

Γοπι.την βρωσιν 69. ΕΕΑΗ. γπ]ᾳ. ο. 

Οἶσπ. 519. 551. 

-- ὑμιν δωσει Απ ο. Ἀντ.ΠεΙ. Ογίᾳ.1. 

Λουαί, | διδωσιν ὑμιν Ὦ. ε.[. Ἀγτ.Οτῖ, 

ἄοιμ, (ΜΜ, 9153.) | ὃωση ὑμιν 68. 

(Υαἱς. ΟΙ.) (α.ὐ. ή.) Ἀντ.Ῥει. 

-- τουτον] τον Ὁ. | τουτο 69. Υ. 

-- ὁ πατηρ] απο ὁ θεος 1, (ροςί Ῥγτιοσέ, 

Μοπιρη. Τμεῦ.) | Οοπίτα, Λουαι. ΠΠ. 

98.ουν ΠΠ. 9753, | οπι, Α. Ἀγτς,Οτί.δε 

95. ασοπίοΒ πι. | 34. ἵπ πανῖο. Οἱ. | 21. ἀαὈῖε 
ποῦῖς 6ἱ. 



γΙ. ὃδ. 
να]ρ. α. ῦ. ο. 
Βνττ. 0. Ῥ.Ἡ. 

ἸΠεπιρἩ, ΤΠΕΡ., Υγ 
οί, Ασπι, 001. ὃ 

δι 
. 

πα Ῥρα, 78 (77) 154. 

ου ἡ Μωυσῆς" 

τῷ κόσμφ. 

96. πρός µε 
πεινάσει 

νε τοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 
ἼἸησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωης" ὁ ἐρχόμενος 

πρὸς Σ ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ 

οὐ μὴ ' διψήσει” πώποτε. 
καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 

σίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον 

ς πρός µε οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω: 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα 
3 πιστεύητε΄ εἰς ὂν ἀπέστειλεν ἐκεῖνοο. 
αὐτῷ, Τί οὖν ποιες σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
πιστεύσωµεν σοι; τί ἐργάζῃ: 
τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμ- 
μένον, ὃς ́ Αρτον ἐκ τοῦ οὐρωνοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς Φαγεῖν. 
"εἶπεν οὖν πια ὁ Ἴησοῦς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

| ἔδωκεν΄ ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὖρα- 
νοῦ, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ µου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. - 
ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς 

ζ εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάν- 
αὐτοῖν ὁ 

91 

55 εἶπεν | 

98 

ως εἶπον οὖν 

οἱ πατέρες ἡμῶν 

ο) τς ον / α ο 

ὁ γὰρ άρτου τοῦ θεοῦ 

ὃ ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι 
-. Δ « πᾶν Ὁ δίδω- 

ἀοἳ ταέ οτοαίῖς ἵπ εατα 4πθτα 
πη]αῖς 11ο, 39 65,19) Ῥϊκοχαπί 
οισο αἱ, ΟΦιοᾶ. επσο ἴπ [αοῖς 
βἱρπ πα πό γἱάοαπηιι» εἰ ογοῖα- 
της 4012 αιῑά ορονατίδὸ 5ἱ 
(61,10) Ῥλίχον ποδυὶ. ΠΙΑΠΠΑΠΙ 
πιαπάπσανογαπ! ἵπ ἀοβοτίο, δἶ- 
οί οηρίαπα οδί, ΈῬαποπι ἆο 
οπε]ο. ἀαάῖι οἵ πιαπάπσατο. 
35 Ῥ]κ]ε οσο οαἵς Ίεδιδ, Απιοτ 
4ΠΊΘΗ. ἀ1σο Υοβῖδ, ποπ. Ἰορος8 
ἀ σέ νορίδ Ῥαπεπι ἆᾳς οαε]ο, 
5οά Ρραΐον τποι5 ἀαΐ νοῬῖς ϱρα- 
ηοπι ἆς οπε]ο γεγαη. 35 Ῥαπῖς 
οπίπα ἀ6ῖ οδί απῖ ἀαβοσπάϊέ 4ο 
οποἱο οἱ ἀαΐ νίῖταπι πιιπάο. 
5) Ῥ]κοεγαπί ογσο πἆ 611, Ὦο- 
πηῖπο, ΒΕΠΊΡΟΥ ἆα πορί5 Ῥαποπα 
Ίππο, ο 3 65,1) Ὠικίς απῖοπα 
εἷς Ίεεᾳ5, Ίΐσο 5ιιπα ραπῖς γζίαο: 
απῖ γεπ]εί αἆ πιο ποπ θδαγῖοί, 
εἰ απῖ ογοδτί Ίπ ππο ποπ. εἰθοί 
ππιαπαπ”,  ὃὃ Θεά ἀῑκί νου 
απία οὐ γΙαΙδίῖς πιο 6{ ΠΟΠ 016- 
ἁῑῖς, 3τ «5, 10.) 0πιπο απο ἀαΐ 
πμ] ρα{ου αἆ τηο γεηίεῖ, οἱ απ 
απὶ γεπῖς απ πι ποπ οἴσίαπι 
{ουᾳ5, 55 67, 1) απ]α ἀθδοσπά1 4ος 

ὅτι καταβέβηκα 

Ῥει. ΒΥ2.ΗΙοΓ. 

Γι] 

98.τι] αάά. ουν . (ρτασπι. απᾶαοῖ ο.) | 

ηοἨ αάά. ΟΡἱᾳ. 1. 94915, ΠΠ, 
--- ποιωµεν 1ίσ. ΑΡ.ΜαΙ ΤΤΔΗΚΜΟΛ 

(2Ε). ΟΥίᾳ. 1. 9481. |. ποιουµεν δἱ. 8. 

19. 955. ΕΚΡΘΕΤΑ. | ποιησοµεν 69. | ποιη- 

σωµεν (Ώ). (ποιησ. εἵ εργασ. Ι8Π5- 
Ροή. Τ.) 

--- εργαζωµεθα ΟΥίΦ. 1. | εργασωµεθα Ὁ. 
(ερσωµεθα Ὀ3.) εαρτα. | -ζομεθα ΙΝΜ 
ο ης 

99. ὁ Ίησους ΔΒΡΤΙ,. τε]. Οτίᾳ. 1. 245: 
Γοπι.ὁ ΔΕΕάΗΜΟΝΤ. 

--- το έργον Ογίφ.Ι. Πί. 9753. | τα εργα 
Τ. νίὰ.νοτ. 98. (Οοπαα, ΤΠεῦ.) 

-- ἵνα] πάᾶ. ἁπαντες 69. (οπι. Ονίᾳ. Ἱ. 
ΠΗΠ1;) 

--- πιστευητε ΑΡ. ζαι.Τ(Τ)). 1. 58. Οἱ. 

1, (-ειτε 1.) | Έπιστευσητε 5. Ὦ. τε]. 

-- απεστειλεν Ογί.Ι. | απεσταλκεν ΤΓ. 

80. ειπον] ειπεν 3. 

-- ουν 25. Εις.ο, ΝΤΕ]. 1795, | οπι. Τ,, 93. 

ΒΥΝ.Ἠ5ί. Ασπι. 901. | απίοπα ὐ. 

--- ποιες συ α. Έα. ο. Με]. | σοι (1.ε. 

συ) ποιεις Ὦ. Ὑπ]α. (0.)σ.ο(/:) (Τποῦ.). | 

{οπι. συ 69. Ατπη. 
--- ιδομεν Τ. 

-- πιστευσοµεν 693. 

81. ἡμων] ὑμων 693. Ὁ. 

Αππι. (Οοπία, Ἠς].) 

| 

81.το µαννα] Ροδί εφαγον 1.. 58. 69. Υ. 

γα]ρ.ΟἸ. α.β. Ἀγν.Ηο]. { Οοπίτα, Απ. 
2.ειει]. Ὀγττ. ΟΥί. δε Ῥεί, Εις. ο. Με]. 

1798, 

--- εστιν γεγραμµενον Ἐια. ο. Με]. | εστιν 

γεγρ. εστιν Ὀ{εστ. 19. ἀα]ειπι). | γε- 

γραπται ]. 

--- εδωκεν] δεδωκεν 69. Ἔι. ο. Με]. (εοᾶ. 

Ὑγεποί.) 

99, ειπον Ε. 

-- ουν Νμὶς. ο. Ἀψν.Ηε]. ΤΜεῦῬ. | οπη 
Τ,α. α.ε. Ῥγιτ.Οτί,δερεί. Μεπιρα. α- 

ἴοια ὂ. Αππι. Γ.4911.] 

-- αμην 5επια] 69. | Οοπία, Ες. ῖπ Τ, 

471». ο, Μο]. 1793. 

--- Μωυσης ΒΡΙ. 55. ΚΥ, Ονίσ. 1. 9445. 

(Ἔπ.].) | ΣΜωσης 5. Δ. τε]. (επι. 195, 

-- εὔωκεν ΒΏΠ, 6ἶεπι. 195. Ες. ο. Με]. 

{ Ίδεδωκεν σ. ΑΤ. τε]. Οτίᾳ. 1. 9445, 

Ἔς. ἵη Ὦν. 

- αλλ’ Οπτίφ.Ι. | αλλα Ὁ. 
--- εκ του ουρ..... εκ του ουρ.] οπι. 69. 

88. αρτος] αάά, ὁ Ὦ. | Οοπία, 6 επι 1950. 

ΟΥίᾳ. 1. 9443, Εις. Ιπ Ἐε. 4719. 

--- ζωην Πίο α.ὐ.ε. Αγτ.Οτί. Αππι. (ἶοπι. 

Ονίρ. 1, ΠΠ, ὅ58µ, Ἱν. 955. Οτίσ. πί. Π1. 

1115. Ειιδ.Ιη Ῥς, 865. 1715. 4719. | Ροςί 

διδους Α. 98. Ι. Υπ]ς. οι. Ἐν. 

Ῥεε,δεΗο]. Μοπιρ]. ΤΜευ. (οίμ. Τμ. 

Ές. ἵῃ 5. 9075. | οπι. 1. (διδως Ὦ.) 

85. ειπεν] }αάᾷ. δε 5. ΔΔ. τε]. πας. ο. 

Ὀγν.Ηε].πισ. ἩἙὲ ἀπ /:ῇ-. Κοίμ. 
20118. | αάά. ουν Ὦ. 858. 69. Τ. Ἀγτ.Ης]. 

κι. Τμοῦ. | ποπ Παροπι ΒΤΙ,. α.δ.ε. 

Θγιν.Οτί.δεῬεί,. ΜεπαρΗ. Αιπη. 

-- ὁ Τήσους] οτη. Δ. 
---. προς εµε ΒΤ. | Ίπρος µε 5. ΑΕ. τε]. 

Οτίᾳ. 2445, Ειδ.ἵῃ Ἐ5. 4715. 
-- πεινασφ ΑΒΙ..τε]. Οτίᾳ. 1. | -σει ὮΤ. 

1. Π. Εις. Ιῃ Ῥ5. |αάάἀ. πωποτε Ὦ. 

--- διψησει ΑΡ3 ΠΕ. Μαι.(ε.5.)(Γ)ΤΤΙΔ. 
1. 98. Ἡ. Εις.Ιηῃ Ῥς. (διψασει Ὦ.) | 

α-σῃ 5. Β'. το. Ονίᾳ. Ἱ. 

-- πωποτε Ογίᾳ.Ἱ. Ἐιδ. Ιπ Ἐ8. | ποτε Ἑ. 

Γεις τον αιωνα 98. ἈΥτ.ΕΞ{. 
86. ότι και] οπι. και ΚΑΤ. ει. Ἀγιν.Οτ6. 

ἄτΡει. ΤΠΜευ. οίιμ, Αππι. | οπι. ὅτι 

Μοπαρη. 

με] οιἩ. ΔΑ. α.ὐ.ε. Ἀγν.Οτῦ. 

ου] αάά. µη Τ. 
πιστευετε] α44, µοι ΔΑ. 

87. προς εµε] προς µε ὃς, Ἡ. Α. 

προς µε] προς εµε ΤΔΕΙΚ. | πρ. µεμε 

1. 

--- εκβαλω] -λλω 69. α. 

--- εξω] οπι. Ὦ. α.ῦ.ο. Ἀγτ.ΟΝΜ. ΕΠΙ. 10165. 
88. καταβεβηκα] καταβη Δ. 

81. πιωιάιασανοταηξ πιαηπα Οἵ. | 9δ. ἂε οαε]ο 
ἀεσοεπαϊξ 61. | 35. ααἲ τεπῖε 6. 
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«νο πο ἀπὸ' 

1,38 ὅ. 
Ἐ(ΡΕΗΚΜΡΟΝΓ 

η ῥακνή 
τε 

αὐτὸ ! 
θέληµα τοῦ ᾗ 

τη ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

πατρός μου” , ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν 

υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν, ἔχη ζωὴν αἰώνιον, καὶ 

ΚΑΤΑ ΙΤΩΑΝΗΝ. 
- . ο » 4 ω ον Δ Δ 

τοῦ ουὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ το θελημα το 
. Δ 3 Ἆ Ν 4 ω) / / 

ἐμον ἀλλα το θέληµα τοῦ πέμψαντὸς µε. 
κἒτ. δέ » Δ / { ὧν / / Ἡ α .. ΔΝ 

νη δέ ἐστιν το θέλημα Ἱ τοῦ πέμψαντός µε ᾿, ἵνα πᾶν ὃ 
/ / 5 / 5 » ο » κ / 

δέδωκέν μοι, μη απολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω 
Ε] λ 
ἐστιν Το 

0 - ο ος 
προ ον 

ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα. 

49. οὐχ οὗτος 45 

--- πῶν οὖν τέρα; 

βέβηκα; 

ἆ - Ν 

ο λοτμε ἐλθεῖν προς 

/ . ιά καὶ ἔλεγον, Ἰ Οὐχὶ 
7] / Ὡ « - ἴδ Ν / Ν Ν η 

ὠσηφ, οὗ ἡμεῖς οἳ αμεν τον πατέρα καὶ τὴν µη 
. - .] - 

ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 
495 ὁ / ) - 9 5 » ον 

απεκρίθη ]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς. 
4. υ Ν / 
ουὐδεὶς δύναται 

- ω 4 / 
πῶς ἕ νῦν λέγει } 

Μὴ γογγυζετε ἵ μετὰ” ἀλλήλων. 
:ἐμέ, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέµψας µε 

ψ] ο ο 
ο 19 3 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι 

5 .) / . « 3/ « ον . .ν » - 

εἶπεν, Ἑγω εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβαν ἐκ τοῦ ουρανοῦ 
Ὡ 5 ων « 

οὗτος ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱος 

ΥΤ. οϐ, 

οπο]ο ποπ πέ Γποῖαπι γο]απία- 
{σπα πΊθαπα 5ο γο]απίαίαπι οἵιις 
απϊ Ππηςϊε πηο, Ὁν 68, 10.) Ἠαος 
οξύ ππίοπ γο]απίας οἷας αι 
πι]ς]ς πο ραΐνῖς, { ΟΠΊΠΟ απιοά 
ἀαα1έε πηΒί ποπ Ῥοτάσπι οκ ϱο, 
8ο ταβιδο]ίοπ Π]]απι πουν ΙββῖπἹο 
ἀϊο, Ἡ Ἠποο οξί επίπι γοΙιή- 
ἔα5 Ρα] πιαὶ απῖ πι]αῖε τη, τιέ 
οπιπί5 απ1 γάεί ΠΠαπη οἱ ογσᾶ1ε 
1η θΙΠΠ Ἠαβοααί γ]ίαπη αοίοΥΠΑΠΙ, 
οἱ τοδιςοίἴπΏο οσο οι 1Π πο- 
γὶδδῖπ]ο ἄ6, 

τοῦτο 

αι 68,19 ἨΠανπιαταβαπέ ο1ρο 
Ἰπζαοῖ ἆο Π]ο, απία ἀῑκίξεεί, 
Ίρο πι Ῥαπί5 απ ἀο οπθ]ο 
ἠεδοσπά1, 5" εξ ἀἴοεραπέ, Νοππο 
Ἰ]ο οδί Ίσδας Ες Τοδερ!, οιι- 
115 πΟΒ πογίπχας ΡαΐΓεπ] εί πια- 
ἰποπιθ. ᾳποπιοᾷο ογ5ο ἀῑσῖὲ Ἠῖς 
απία 4ος οπε]ο ἀοξεσπαα 35 ὤ0, 
10.) Ἱοβροπαϊέ οπσο Ἱδρις οἱ 
αῑκῖε αἱ», Νο]ίέο ππΙΓπΙΙΓατθ ἵπ 
Ἰηγίσσπη, 34 Ναπιο Ροία»ί γοπίγο 
πα πο πῖςὶ Ῥαΐες αι πη]ςῖ πηο 

Ἀ8.απο ΑΒΤΙ.. 98. 69. | τες 5. Ὠδδ. 1. 

το]. Ἔς. ο. Με]. 1105, 

-- ποιω] ποιησω 1 ιέ υἱα. Ἠις. ο. Με]. 
-- µε. (νου. 59.) τουτο δε....τ. πεµψαν- 

τος] οἱ]. Ο. 3γτ.Ε5ἱ. ἵπ ο. άπιπη- 

είπάΐ, 

--- Ππ.] αά. πατρος Ὦ. α.(ὐ.)ε([.) 

Ἀνν.ουί, Βγγ.ΗΠίου. (Δουαί. 166. ΠΠ, 

10165) νίᾶ. Τετ. πν. Ἑν. 8.91. ἆς τοβ. 

απ. 84. { ποή Παδοπί Τμ9.ο. Με]. (ηρ). 

175. Ἀουαί. 198. ΠΠ. 9888. 5805. 819ὺ, 

10555, 11005, 

99. πεμψ. με] Ταἀἀ. πατρος 5. Δ. 98. 

60. τε], Νπ]σ. α.ο. γν.Πο]. Ἀγν.ΗΠΙεν. 

(Ανπι)) Ἠίπ. /οπ. ΑΡΟΡΤΙ. 1. δει {. 

Ἁγον.Οτί,δερεί. Μοππρη. ΤΠεΡ. ἄοἰ1. 

--- ἵνα παν....πεμψ. µε [απίο ἵνα πας] 
(νου, 40.)] οπι. Μ. οὐ. 

--- δεδωκεν μοι] αάά. ὁ πατηρ Ανπι, 

--- εξ αυτου] µηδεν Ὦ. (αἀᾶ. 5. Ῥτασπῃ. α. 

2.0. Άντονι) 

--- αλλα] αλλ’ Δ. 18. 69 567. Τ. | αλλ) 
ἵνα Ὁ. 

-- αυτο ΑΡΟΡΤΙΟ. αι. 55. 60. κῦ. 
γρ. ΟΙ. οι]. | αυτον ΤΔΕΗΡΥΤΑ. 
Απιι α.δ.οι[. 

--- τῇ εσχ.] Τρίαδίη.εν σ. ΔΤ. 955. 69. 
88, Ὑπ]σ.Οἰ. α.δ.οιζ. | οπι. Β.Μαἰ.ο 

ΤΙΙΔ.1.ΒαΗὈΥΓΑ. πι. ο. 
40. οπι. Υου. ΑἘ {πί(αῦος Ιπ πηαγο, ΒΙ1Ρο- 

τ1οχ! |.) 

--γαρ ΑΒΟΡΙ. 1. 58. 690. ΚΟ ΤΙ Απι. 
α.ὐιο-ε,[πι. Ῥγιτιονί,Ῥεί, δε ο]. Μεπαρ]ι. 
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Περ. Οἶεπ. 115. ΠΠ. 9084. 10175. | 

Ίδε ς. ΔΕαάΗΡΘΥΓΑ. Υα]ρ.Οἱ. [6 
Ἀπίο 31.] | οτι. Ἔ. Απ Ἰζτουτον 

Τ.) 
40. πατρος µου Ῥ. ΡΙο.Μαι ΟΡ ΤΙ. 1. 98. 

(Ὁ δπρτα γα9.) α.δ.ε. Ἀγιν. Οτέ, Ἐ5ί.δε 

Ἠο]. Μοπαρῃ. Τ16υ. Ατπι, «πι, Οἶοπι. 

Τετ. αἂν. Ῥν. 91. ἆο το. ος. 54. «ΠΠ. 

ἱ5. | Ίπεμψαντος µε 5. ΔΒΑΗΚΡΥ 

ΓΛ. | πεµψαντος µε πατρος Δ. 69. 8Υ9. 
Ἠιου, Ῥαμίς πιοί απὶ πηϊδῖς πιο γιο. 

ο): .πι. 
-- εχη] εχει 69. ΒΗΚΜΟΌΤΑ. 

-- εγω ΒΟΤΤΙΔ. 59. 69. τε]. (Υ11ϱ.) α. 

(α.)ο. (0) (σ.)πι. Ἁγτν. Οτι. Ἐδί, ὃν Ἠσ]. 

παρ. ἄοἴμ. (Ανπη.) «3011. { οπι. ΑΟ. 
1. ὁμ. Μεπιρῃ, Οἶεπι, Τεγί. ἂο νο». οα5. 

ΗΠ. 10175, 
--- τῇ εσχ.] Ῥιασπι.εν ΑΡΙ,. 69. ΜΡΟ. 

να]ρ. α.ὐ.οιι[]. Οἶοπι, ΠΠ, | Οοπίτα, 

Β0ΤΔ. 1. 98. το]. οι. Τετί. ἆο τες. σα1. 

41.ουν Ἁγτ.Ης]. δε Ώ(γ. πι. Ἁγιν.Οχί, 
δε5ί. (ο. [ οπι. Αὖπι, «001. 

--- περι αυτου] οπι. 69. 

--- καταβας] Ῥοδί εκ. τ. ουρ. 69. ΜΓ. 

(ΟΥιᾳ. Π, 6998, 6545, Γις. ο. Με]. 805. 

9νον. 51.) | Οοπία, ιδ. Ὦ.Β. 8493, 

Σις. ἵη 108. 6864, ο. Με]. 1794. 
49.ουχι ὮΤ. | Τουχ 5. ΔΟΓ. τε]. 

-- Ίησους πας. α.ει[ο. | οσα. Μ. ὅ.ο.ς. 
Δυιπηισᾶ. Ες, Ἐο, Ῥν. 919. | Ῥγασπι, ὁ Ἱ. 

--- Ιωσηφ] Ῥασπι. του 1). | Οοπία, Ειδ. 
Ἐο, Εν. 219. 

49.και την µητ.] οπι. ὐ. Θγγ.Οπί, Αππι. 

ος. 

--- νυν ΒΟ0Τ. Μοπιρῃ, (οἱ) Δτπι, 

(«Είμ. ο’ρο παπο.) | ᾖουν 5. ΑΡΤΙΔ. 

χο]. παρ. δ.οιβ-σ-πι. Ἀγτ.Ηε]. |. οπι. 
α.θ. ΘΥτΥ.Ονί,δε εί, Τμοῦ. 

--- λεγει] Τα44. οὗτος 5. ΑΔ. τε]. Υπ]ς. 

ὀ.ο.οιί. Ἀγττ.Ῥ50.δεἨσ]. οἴμ. | οπι. Ὦ 
Λο. Γοἴπ. Μαί.οᾶ.».ΟΡ ΤΙ... 59.69. α,[]. 

Ῥγτ.ονί, Μοππρη, ΤµοῦῬ. Αυπι. 91, 

-- ὅτι] οπι. 69. 

--- ὅτι εκ τ. ουρ. καταβεβ.] ἑαυτον απο 

τ. ουρ. καταβεβηκεναι Ὦ. (ε.) οί. 
πέ υἱά. 

49. απεκριθη] Ταπάᾶ. ουν 5. ΑΤΔ. το]. 

(1αί.) Ἀγτ.Ης]. (οπ. απεκρ. ϱὔ και 

Ἀγτ.Οχ6.) | οτι. ΒΟΤΤ.. 55. 69. Ἱ. α.ε. 
Ἀγτ.(Οτί.)δεῬεί. Μεπιρ]ῃ, ΤΠευ. Αππι 

[δε ἀοἴ. «ι. 
-- Ἰησους] ΤῬιπεπη. ὁ 5. ΔΟΡΔ. τε]. | 

οπι. Ῥ.Μ{α1.ΤΤ,. 1. 98. 
-- αυτοις] οπι. ΛΑ. 

-- μη] ἵνα τι 69. 

-- µετα Β. | Σμετ’ ς. ΑΡΟΤ. το]. 

44. πρ. εµε ΒΔΕΜΟΌΥ. | προς µε ς. 

ΔΟΡΤΙ,. τε]. ΠΗἱρρ. ἘΙή]ο». ν. 8(11). 

Οτίᾳ. ΠΠ. 6953, (νἷὰ, Υουγ. 95. 57.) 

-- ὁ πατηρ ΠΗίρρ. Ονίᾳ. Π. Τεν. αἄν. 

Ῥν. 91.94. ΠΠ. 11015. | οπι. Α. |αᾶᾷ. 

µου ᾱ. Πιρρ. ΠΠ, 

90. ἀλιᾶ Ίπ πον. Οἷ. | 40. πες οδὲ ααίεπα Οἱ, 
/ερο τοβαδοϊίαῦο Οἱ. | 41. ραπῖς νίνας 6. 



ΥΠ. 52. 

τσ σα. ἑλκύσῃ αὐτόν, Σκαγὼ” 
Ἰάεπιρῃ. Τπερ. ἐσ άτ έ α. 

Εοἴμ. Ασπα, 141. χατη ἡμ ρε 
Ἀ Ἰς, 4:18. 

40. πρός µε. ἕα Οι αρ, τη 
ἐμέ μι 

ἔβ 47 

Σγ ζωὴν αἰώνιον. 

᾿ / 

ι ἀπέθανον. ὃν 
πΑ 
50. ἀποθνήσκῳ 

αἰώνα. 
ει] Ν 1 

ἐστὶν 
ο] 

20.3 
59, οἱ Ἴουδ.πρ. ἔς 

ἀλλήλ. ι 

44. ἑλκυσει 69. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ, Π1. 
--καγω ΒΟΡΤ.. 1. 88. | Ἱκαιεγω 5. Α 

Δ. τε]. | εγω Τ. 

-- εν τῃ ΑΒ.ΜαίΟΡΤΙ, 1. 95. 69. Ώα 
ἨΚΜΡΌΥΓΑ. γΥιρ.ΟΙ. α.θο[]. | 
Ἀοπι. εν 5. Δ. «πι. 6 

45. γεγραμμ.] αἀά. επῖπι α. δ.ε,ι[]. Μοπιρη. 

Ἡ. 
--- θεου] ΤΡίαεΠΙ. του ο. | ο. ΛΒΡΟ 

ῬΤΤΙΔ. 1. 98. 69. ἘαΗΠΚΜΡΟΥΓ 
Δ. 

-- πας] Ταζ4. ουν -. ΑΔ. το]. (Βγντ.οτί, 
Ῥει,δεΠς].) (6οἵ1:) | οπι. ΒΟΡΤΙ,. 69. 
Ἑ. Ἰπα, Μεπιρῃ. Του. Ανπι. 1. 

Ονίρ. ἵν. 8155. 8165:5- ΒΗ. 10163, 
--- ακουσας ΑΒΟΤΙ,. 1. 383. 69. Κ5.. 

γΥπ]ς. ο0. Ονἰσ. ϊν.ίε. | ακουων Ὦ 

ΔΕἄάΗΜΡΌΥΛ. α.ὐ.ει. Ἀγτ.Ηςσ].πιρ. 

οί, Αππιι ΠΠ], 

--- µαβων] αἀά. την αληθειαν ΑΛ. | 6οη- 

αα, ΟΡΙᾳ. ἵν. δἱς. ΠΠ], 

-- προς εµε ΒΤ. ΟΡίᾳ.ῖν. 8163. | πρ. 
µε ς. ΑΟΡΙ. να]. ΟΡίᾳ. ἵν. 8155. (1, 
98.) γ]ά. γα}. 95, 97. 

46. ἑωρ.τις ΒΟΡΤΤ.. 98. Τα. Ἀνντ,ονί. 
ἄςΡει, ἄοίἩ, Ο)1ᾳ. ἵν. 8155, (Η1.101 64.) 

{ {τις ἑωρ. 5. ΑΔ. 1. αξία. τε]. Ἁγν. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. ονπ. Απ. Ἐοιί]. 
11.997. ουαί. 106. (οπα. τις Ὁ.) 

--- παρα δύπ. Απί. [εκ Ἱ. 

-- του θεου] ΟΠ1, του Ἑ. (του πατρος 
Φήπ. Απ.) 

--- πατερα Νις. ο... δνπ. πι. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ ο Ν 

ἀναστήσω αὐτον 

φήταις, "Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ | θεοῦ. 
ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς 

οὐχ ὅτι τὸν πατέρα 
ὦν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. 

ἀμῆν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων Γεὶς ἐμε] ἔχει 
ζωῆς. ; 

α μδ / Ν ἓΣ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμφ τὸ μάννα καὶ 
οὗτος ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβαίνων,ἳ ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. "πι. 
; ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς" 
ἐάν τι; Φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν 

καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὂν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ µου 
ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 
Ἠμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι 

: ἑώρακεν τιν 

15 ἐγώ εἰμι ὁ -ἄρτος της 

κ» / - 
) : εν Τη] 

εστιν γεγραµµενον εν τοις προ- 

εἰ μὴ ὁ 

ἑακονῖΐέ οπΠ1, οἱ οσο τοδαδοίαῦο 
οπι πΠογΙβίππο ἀἷα, 3 Ἠεε 
Βοπρίαπη 1π ῥτορΠοιίς, Τί οηπί 

{ ΟΠΙΠΕΣ5 ἀοοϊρί]ο ἀάῑ, Οπιπῖς 
ααὶ απάν]ς α΄ ραΐο οἳ ἀῑδΙοΙε 
γοπῖ αἁ πιο, 6 (6ἱ, 5.) Νοπ 
απῖα. Ῥαΐτοπι νΙά1ς απἴδηπαπα 
π]ςϊ 15 απί οδέ α ἆσο, ηῖο γ]ά1έ 
Ῥαΐνοιη. 37 (53,10) ΑΠΙΕΟΠ ΑΠΙΕΠ. 
ἀϊσο νουῖς, απ ογθᾶ1ς ἵπ πιο 
Ἰπὴοῦ γἱίαπι αοίθγηαπα, 5 (60, 
1) Ἠσο επι ραπῖ5 γίίαο, Ὁ ὤ)ν 

οἱ "9 Ῥαΐτος γορτὶ πππΠάσηνο- 
χαπέ 1π ἀοξοτίο ππαππα οἱ ΤΠΟΥ- 
υπ απές 50 Ἰήο οδὲ ραπ ᾳο 
ὁασ]ο ἀοβοσπᾶσπς, πέ 5ἱ απῑδ οκ 
1ρ5ο ππαπάπσαγοτῖξ ποῃ πποτία- 

δι ὤ5, 1.) Ἠσο Βαπῃ ραπῖ5 
γῖνας απ 4ο οπο]ο ἀοξοσπά!: εἰ 
απαῖς παπά πσαγοτΙέ ος Ίου Ραπο, 
γϊνεί ἵπ αοίονπατα: οἳ ραπῖς 
4πθπι οσο ἆαῦο σπγο πηθα 056 
Ῥνο ππαπαϊ γίία, 

πᾶς 

55 (55, 10.) ΤήσαΡαπί ουσο Τι- 

Τογί, α”ν. Ἐν. 91. ΠΠ. | θεον Ὦ. α.δ.ο. 
ουαί. 106. (1. 55.) 

47.εις εµε ΑΟ0ΡΔ. 1. 38. 69. τε]. Τιαίί. 

Μεπιρῃ,. ΤΠΕΡ. ἀοίἩ, 

ΑππηιὌἼσο, «1. Ηή, 10164. (νῖᾶ,νεν. 
95: γη. 98: κἰ. 95.) | οπι. ΒΤΙ, Ανπῃ. 

Ἀψτγ. 56. ὃς Ης]. 

Ζομ.οί ΜΒΑ. | 1π Ώουιπι Βγτ.Οτί, 

48. Ππ.] αάά., απ 4ο οπο]ο ἀεδοσπαῖέ Β{. 

οτι 

49. ὑμων ιδ, 1η Ῥ8. 4Τ19,. | ἡμων 69. Τ. 

(οσι, Ο,ᾳ. ἵν. 1455.) 

--- εῴφαγον] αάά. τον αρτον Ὦ. α.ῦ.ε. 

Βυτ.Οτί,{οτ. το µαννα). | Οοπίτα, Υπ]ς. 

ο, σι. Ογίσ. Ππι. Π. 1445, 

-- εν τῇ ερηµῳ το µαννα ΒΟΡΤ. πι. 
ὀ.οιο. Ειδ. πι Ῥ8. (εν τῷ ερ. εφαγον τ. 

µαν. ΟΥγίᾳ. 1ν. 1455.) | ἔτ. µαν. εν τῃ 
ερ. 5. ΑΤΙΔ. το]. Ὑπ]ρ.(Ι. α.(Γωπι. 

Ῥγττ,Ε5{.δεΗσ]. Μεπιρῃ. ευ. (αοΐμ. 

Αππι, «4001. (Ονἱᾳ. Ππι. Π.) 

50. ὁ 90.] οσα. Ἡ. 

--- ουρανου] αάά. και Ὦ ἄγ.Ἐ | Οοπίτα, 
Ἐκ. ῖηπ 5. 4710, 

--καταβαινον Τ. (1εονφ.Ρ.1456ᾷ εἰταρ.48. 
--- ἵνα] αἀά. εαν ὮάΡ,. Υπαὶρ. α.δ.οι]ᾳ. 

| Οοπίτα, οσα. Ογίρ. ἵν. 17Τ0. Ἐια. ἵπ 
Ὢς. (πιοςκ οἵπ. και 181.) 

-- Φαγει Ἑ. 

-- μη] οι. 9ΥΥ.ΟτΕ. 
--- αποθανῃ ΟΡΤ. τε]. ΟΙ. ἵν. 1770, | 

αποθνησκῃ Ἑ. Ἐδ. ἵπ Ὦ5. 

51. εαν] αάά. ουν Ὁ «;. |. Οοπίτα, Ογίᾳ. 
{9443, (1ρ). 9209. ς 

δ].τουτου] Ῥοδί εκ του αρτου Ὦ ἄγ. | 

Οοπίσα, ΟΥἰᾳ. 1. (1. 8171.) ἵν. 1770, ΟΥίᾳ. 

Ππί. 1445. 960605, Ἅᾖ (τον αρτον τουτον 

Ογἱᾳ. ΠΠ. 6008. τουτ. τ. αρτ. ΟΥίᾳ. Ἱγ. 

1455, εκ του εµου αρτου Ἔις. Ἱῃ Ῥ. 
855. 4715. 6 ΠΙθΘΟ Ρ4ΠΟ ᾱ. οκ 90 

Ῥαπο ὐ. ἆε πιθο απο 6. (Ἠργ. 209. 
ἆθ Ῥαπο πιθο {1]. 10470) 

--- ζησεται Ογίᾳ. Π. 8183. ΠΠ. 500Σ». [ρις. 

ἵπ Ὦ5, | ζησει ὮἨ,. 58. ΟΥἱᾳ. 1. 1ν. δίς. 

-- δε ο. ΘγτιΗσ]. ΤΠερ. ἄοιι. Ογίᾳ. 1. 
9441... Ίν. 1ΤΤα. (9. οπῖπι /. | οτη. 

5. (Πα .) Ἀντν. Οτί, ὃς Ῥ5ε. Μεπιρῃ. 

Δππῃ, δι, Οἶεπι. 1950. (ΟΥ. ἵν. 9655.) 
--- σαρξ µου Οἶοπι. Οτίᾳ. 1.δἷν. Οτίᾳ.ῖν. 

0ἱ5. | σαρξ ἡ εµη 69. (το σωµα µου 

Ἔτς. ο. Με]. 1793.) 

--- εστιν] Τα44. ἦν εγω δωσω στ. Δ. 1. 69. 
Ἠ. το]. {. ντο. (Ἐεί.) δ Ἠσ]. Μεπιρῃ. 

(αοἴμ.) Ατπι, Οἶσπ. Οτίᾳ. 1. δῖς. | οτη. 
ΡΟΡΤΠ.. 58. Ὑπὴς. α.ὐ.ο-οπ. ΒΥτ.ΟΤΕ. 

Ἔμεδ. ἆπι, ΟΥί. ἵν. 1779. 98643. Τετί. 

46 σαχ. ΟΗΣ.18. (3/7. 

--- περ Οἶεπι Οτίᾳ. 1. δἱς. ἵν. δἱ. | περι 
Ὅ. 

59, προς αλλ. απίο οἱ Τουδ. ΒΤΤΙΔ. το]. 

ὀ, πι. ΝεπαρΗ. ΤμοῬ. ἄοἰμ. Ατπι, Οτίᾳ. 
Ίν. 9645. | Ῥο5ε ΟΡ. 1. 98. 69. Ὑπ]ς. 
α.ο.ο. Ἀγττ,ΟΤ6.Ρ5ἱ,δεΗ ο]. 911, 

44, ἵπ πονϊδείππο 6ἵ. [ 49. τπαηπα ἵπ ἀεβετίο 
σι. 
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Ἐ6στ(Τ), 
1 Δ. 

1. 98. 69. 
ος μὴ 

59. σάρκα [αὐτοῦ] 

φαγεῖν: 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα 
οί τν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦ, ᾽Αμὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ὃ ἐὰν μὴ φάγητε τὴν. σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ 
δ τ. ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν 

ο, ὁ τρώγων να τὴν σάρκα καὶ πίνων 

αι τὸ ᾽αἷμα ἔχει ζωὴν αρα ο κἀγὼ” ο σα 

τἡ γὰρ σάρξ µου Ἰάλη- 
θής' ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά µου ἶ ἀληθής' ἐστιν 

ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου 

τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Χνά. καθὼς 
ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ, κάγὼ ζώ “διὰ. τὸν πα” 

δι ἐμέ. τέρα, καὶ ὁ τρώγων κι ο ῷ ἵ ζήσει” 

πα" ἐν ἑαυτοῦς. Τν 

6 τα εξ αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
α 

τε" η πόσι». δι 

28 

καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες 
α[ Τ]ιορ. τοῦτον τὸν ἄρτον ἡ ἳ ζήσει” εἰς τὸν αἰώνα.Ἵ 

εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν ' Καφαρναούμ.’ 
Ὁ) πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
εἶπον, Σκληρός ἐστιν  ὁ λόγος οὗτος" τίς δύναται 

οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ : ἐξ” οὐρανοῦ καταβάς, οῦ 
καὶ ἀπέθανον' ὁ τρώγων 

55 'Γαῦτα 

μι 

1. ὔδ. 

ἀαεῖ αἆ Ἰπνίοσπα ἀῑσθηίος, Ωπο- 
πηοᾷο Ῥοίοδί Ἠῖο 6ΑΓΠΕΤΗ 5ΙΒΠΙ 
ποῬρῖς ἆατο αἆ πιαπάποαπάαπη 
5 Ῥϊκ]ί επσο εἶς Ίεδις, Απιοι 
ΠΙΕΙ. ἀῑσο γοβῖβ, πὶςῖ ππππᾶιι- 
οαγετῖε5 οαπεπη ΠΠ Ἰοπιϊπῖς 
εἳ Ῥἱρεν] 5 οἴας απρΗῖπεπ, 
ποπ Παβορϊας γἰίαπι 1π γοῬῖς: 
53 απῖ πιαπάισαξ ΠηΘαΠΙ ϱΑΥΠΟΠΙ 
οἱ ΡΙΡΙ6 πιοαπι 5αησαϊποτη, Ία- 
Ῥοαί γΙίαπη αθίογΏαΠη, θἳ 650 16- 
5ηςοΙ(πΡο θ1Π1 1Π πογἰςβίπιο ο, 
55 (01, 1.) Οππο 6ΠΙΠΙ πεα γε 
οδί οἴθας, οὗ εαπσιῖς πΊοις γογα 
οξὲ Ῥοΐας. 55 (οὐ 10) Οπή τηαη- 
ἆποαί πιθαπι οπγποπι οἱ ΕΙΡίέ 
ΤΊΘΙΠΙ 5αηΏσπἱποπι, 1Π Της παπο 
οἱ οσο ἵπ 1ο. 57 δίοπί τη]εῖς 
πιο γ]νοπς Ῥαΐογ 6 οµο γῖνο 
Ῥτορίοαυ Ῥαΐτοπι, οἱ απ πιαπάι- 
οπΐ πιο οὐ Ίρ5ο γὶνοί Ρτορίογ πῃο. 
55 Ἠ]ο οδί Ῥαπίς αι ἆ4ε εαε]ο 
ἀαβοσπαΙέ, ποπ θἶοπέ πιαπάπσα- 
γογαπί Ῥαΐτος γοδίπῖ Τππηπα οἱ 
πιοναί δαπέ: απὶ πιαπάπσας 
Ἠππο ῬαΠοΠη, γ]ναι ἵπ αθίογΠτη. 
5 Ἠαοο ἀῑκῖε ἵπ Αγπασοσα ἀο- 
σοης 1π Οαρµατπααπι, οὐ Μα] 
εχϱο αιάἰοηπίο εκ ἀῑδοιρι]β 
οἵας ἀῑκεταπί, Ώυτας οδί Πίο 

5». ἡμιν] απίο οὗτος Ο. 1. ΟΥίᾳ. Ἱν. | 
Ῥο5ί δουναι Ὁ. (την σαρκα δουναι ἡμιν 

60.5 Απι.) 

-- δουναι] Ῥοδί την σαρκα κ. γα]ς. 

α.ο.ε. | Οοπίτα, Οτίᾳ. ἵν. 

--- σαρκα] αάᾷ. αυτου ὮΤ. Ὑπ]ο. α.ῦ.ο, 

επι. Ἀνγτχ. Οτί, Ῥ5ε. ὃς Πε]. Μοππρῃ. 

μου. Αππι. δι. Ονίᾳ. Τπ1. Π. 9959. | 

Οοπία, ΟΡΤΙΔ. 1. 88. τε]. ῇ οι. 
Ογίᾳ. ϊν. 

68, ὁ Τησ.] οπι. ὁ Ἑ. ήαἱ. 

-- αμην 5επιε] 0Δ, | Οοπίτα, Ές.ο. Με]. 
1798, 

-- φαγητε Ογίφ. 1. 9445, ἵν. 1765, Εις. 
61/7. 910.285. 814. ΠΠ. 10476, | λα- 
βητε Ὦ. α. 

-- του] τοῦτοῦ ΙΑ. 

--- την σαρ.του υἷου του ανθρωπου ΟΥίῃ. 

1, ἵν. 1765. Ἐκ. (Ἠργ. ΠΠ. | µου την 
σαρκα Ε:ΤΥ (Μο. Ρας.) Πἱρρ.ΤΠΘοΡΗ. 

Υ.Β(108). εµου την σαρκα Ἐ.ΤΊ(Ν. 

Ἔοει.) | αάά. Μἶοπί Ῥαποπι γ]ίαο α. 

- πιητε Ογίφ.Ἱ. Ἐιδ. | πιετε Τ. 69. 
-- αυτου Οτίᾳ. Ἱ. ἵν. 116. Έως. (1ρΥ. 

ΠΠ. . µου Ἐν. ΟΥίᾳ. ἵν. 1430. (το αἷμα 
αυτου πιητε Ὦ. α.) 

-- ζωην] την ζωην Ροδί εν ἑαυτ. Ὦ. | 

Όοπίμα, Οτίᾳ. 1, ν.δ, Έως. 6/ργ. 

ΠΠ, 
ἕ-- ἑαυτοις] αυτοις Δ. 
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54,µου Εἱδ. Τα. πα. Ογίᾳ. Ἱ. 92445, Ἱ, 

818:(19). 1ν. 1765, ἵπ Ῥτου.(Μαἱ. νΙῇ. 8.) 

Ονίᾳ. Ιπι. ἩΠ. 995Ε 9345, 1, 837ε(19), 
8963. Ες.ο. Με]. 1Τ93. | αυτου Ὦ. ο. | 
(µου 19. ροεί την σαρκα ΔΣ.) 

--- σαρκαν Ὁ. 

--- εχει ζωην... 

959. 

---καγω ΒΟΡΤ.. 1. ακῦ. ΟΥνίᾳ. ἵν. ἵῃ 

Ἔπου. | Ίκαι εγω ο. ΤΔ. το], Οτίᾳ.]. 
(ης) 

-- τμ] Ῥτασοπι. εν 0ΤΔ. 69. ΚΜΥΛΤΙ/ 

γπ]ς. ὀ.οιιπ. Αππι Οπίᾳ. Ἱ. Ἱν. ἵπ 

Ῥτου. Ἐπδ. | Οοπαα, ΒΡ1.. 1. τε]. α. 

ει: 
ὤδ.γαρ ΟΥίᾳ. 1. 9449, Ἱν. 176. ἜἘκς.ο. 

ΜΕ]. 1805. | οπι. ΚΕ5. 0. Ονίφᾳ. Π1. τ9θς, 
ἨΠ], 95505, 

--αληθης δὶ ΒΟΤΙ,. 1. 69(19). ΙΕ3, 

Το. Μεπιρῃα. Τμευ. «. Οἶοπι.(59) 

190. ΟΥίρ. 1. 9445, Ἡ, ΤδΤε, 818(190). 
Ορἱᾳ. ἵν. αρ. Οταπη, 0α{. 1 095.51. Εις. | 
Ῥαληθως 5. Ὦ(19)Δ. 6929). Ὦ, τε]. 

(αίς.) Ἀγττ. οίἩ. Αππιι μέ υία. ΟΥίᾳ. 

η], ζ905, ΟΥίσ. Ιπί. 11. 9913, 9954, 9903, 
9045, ΠΠ, 9ὔ56, 

---καιτο....ποσις ΟΥγΙᾳ.1.(56ᾷ ποµα Ῥτο 

αἵμα) Π. ἵν. Έις. ΕΠ, | οπι. Ὦ. 
Όδ.το αἷμα] οἵη. το Δ. 
-- µενη ΠΜ. 

«µου το αἷμα γον. 56] οπῃ, 

56. Ππ.] αᾷᾷ. καθως εν εµοι ὁ πατηρ καγω 
εν τῳ πατρι. αμην αµην λεγω ὑμειν, 
εαν µη λαβητε το σωµα του υἱἷου του 
ανθρωπου ὡς τον αρτον της ζωης ουκ 

εχετε ζωην εν αυτῳ Ὦ. αάά. 91 ποζθ- 

Ῥοπέ Ἡοπιο οοτρας ΒΙΙ ἸΠοπηϊπῖ5 (1ο- 

ππαάπιοᾶπτη Ῥαποπη γΙίαο ΠαδοδΙέ γἱ- 

{απι Ίη 6ο α.([:) |. Οοηπίτα, τα]. πι. 
Ογιᾳ. 

57. απεστειλεν Ογίᾳ. 1. 944/. Ἐς.ο, Με. 
691, 8904. / απεσταλκεν Ὦ. 69. 

-- ζω ΟΥίφ.Ι. Ἐιδ.ίον. ΠΠ], 9955, 9574. 
11590. | οπι. Τ. 

--τρωγων Ονίᾳ. 1. Ἐν. ο. Με]. 8904. 
ΠΠ], 9578, | λαµβανων Ὦ. 

-- ζησει 90 ΤΙ, 38. (69.) Κ. Ονίᾳ.Ἱ. 

Ἔλς.ο. ΜΕ]. 890-4: (ζηση 69.) | ζησε- 

ται 5. Δ. 15. τε]. | ἕη Ο πένα. Ὀ 6. 

58. εξ ΒΟΤ. | Ίεκτου στ. Ὦ1.. τε]. Ογίᾳ. 
19453, {δ.ο,. Με]. 891, (ν1ᾶ. νου. 50 

51.) 
-- οἱ πατερες] ]α44. ὑμων ασ. ὮΤδΔ. 1 

99. θ9(σουτ.!.) τε]. Τις. Ἀγιν.Ονί,Ρεί, 

δ.ΗΠε]. Τποῦ. ἀοίμ. Αππι, 11. | αἀᾶ. 
ἡμων 693. Τ. }. ποπ αἀά. ΒΟΤΙ, 
Μοπιρῃα, Ο)ίᾳ. 1. 

-- και απεθ.] ΤΡΙΑΟΠΙ, το µαννα σ. Δ. 

50, ποῬί5 οἈΥΠΕΠΑ 811. ΟΙ. | 04. Ῥϊρεί πιο 



Ῥ]. 6». 
Τα]ᾳ. α. 0.ο. 
Βυττ. 0, Ῥ. Ἡ. 

Μεπαρὴ. [ΤΠεΡ]. 
αοἴι, Αστα, 201. 

δε πρότερον; 

ο « | 

ο, 5 Β]ορο Β 

η 

τούτου πολλοὶ 

στ 

1. τα]. (Τια{6.) πι. Ἀγιν.Ῥεἰ.δ.Ηε]. Βντ. 

Ἠϊαχ, οἱἩ. Ανπι. (απο οἱ πατ. Μ.) | 
οπι, Β. Ε1ἶγ.ῖπ οο]]. Β]ο. Μαι ΟΡΤΙ,. 98. 
ε. Ἐντ.Οχί, Μεπιρῃ. ΤΜοΡ. 39, | αἀά. 

1η ἀοβοτίο ᾖ. Ἀγτ.Πίετμπις. Ονίᾳ. 1. 

58. τρωγωγν] αάά. µου ΤΤ]. | οτι, ΟΤίᾳ. 1. 

--- ζησει Ἑ. Μαι ΟΤΤΙΔ. 1. 88. ΕαΡΝ 

ΑΤΓ Ονίφ.Ι. | Ἔζησεται 5. Ὦ. 69. Ἡ 

ΚΜΟΌΓ. 

69, ειπεν] ελαλησεν 1. 

--- συναγ.] Ῥταστη, τῃ ὮὉ. Αππι, 
-- Ἑαφαρναουμ ΒΟΡΤ. 98. | ΊΚαπερ- 

γαουμ ο. ι. τε]. |α44. σαββατῳ Ὁ. 

α.(/-) 
60. ακουσαντες] Ῥοδέ µαθ. αυτ. Ὦ. Βγτ. 

Οµί. οπι. ὀ.ε, | αἀά. Ἠου γοραπα ΘΥτ. 
Ἠῃεγ. 

--- ειπαν Ὦ. 

-- ὁ λογος απἲθ οὗτος ΒΟΡΤΙ, 1. 88. 

Ι.. ε. ἈσιτιΟί,δεῬοῦ. | Τροςί ς-. Δ. 69. 
Ἐ, τα]. (Τ1αί1.) Βγτ.Πε]. 

--- σκληρος] δυσπαραδεκτος Απιο(ΤΓο 
ΟΠήγδος(.) 

--- αυτου] Ῥοδέ ακονειν 69. 6. | Οοπίτα, 
Έως. ο. Μα]. 1803. 

61. ειδως] ιδων 03. Μεπιρῃ, 
--- ειδως δε] ὡς ουν εγνω Ὦ. | εγνω ουν 

69. (ὁ0{ε.) 
-- εν ἑαυτῳ ὅτι] ὅτι εν ἑαυτοις Ὦ. | οπι. 

εν ἑαυτ. Ἀγτ.ΟΣί, 

ο 4 2 

αὐτοῦ ἀκούειν; 

Σθ αὐτοῖο, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 
[τά 5” Ν 

ρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ο. ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 
5 ΔΝ . / Ν . « ΔΝ 

τὸ πνεῦμά ) ἐστιν το ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ 
οὐκ ὠφελεῖ͵ οὐδέν:. τὰ ῥήματα ἂ ο, Ὀλελάληκα΄ 
ὑμῖν, πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.χ . 
ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. 
ἀρχῆς ὁ Ἴησοῦς τίνες εἰσὶν. οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ 

ογ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. -- 
- ./ Εκκα α . Ν / 3 . / 

τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρὀς µε, 
Ν Ν 5 / ο ον 3 ο / 

ἐὰν μὴ ἢ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρὀς 
1. ον - - » -. 5 - / 

ἐκ τῶν μαθητών. αὐτοῦ ἀπῆλθον 
Δ » / » » . / 

εἰς τα ὀπίσω, καὶ οὐκέτι µετ αὐτοῦ περιεπάτουν. 
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς 

οὗ θέλετε ὑπάγειν; Ἱ αὐτῷ Σίμων Πέ- 
/ ΔΝ / 3 / ερ - 

τρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα: ῥήματα ζωῆς 
/ 3/ 

αἰωνίου ἔχειν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
τον ) α ε) ε ” ο 
εἰδως δε ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι 

γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν 
"ἐὰν οὖν θεω- 

58 5 ἀπεκρίθη ! 

Σαλλὰ΄” εἰσὶν 

ἤδει γὰρ ἐξ 

ὃ καὶ ἔλεγεν, Διὰ 

υ 

6ΥΠΙΟ: φπῖς ροΐθβέ οπη απ άἴτοῦ 
δι Βοἱοης απίεπι Τοβι5 αριιᾷ 5ο- 
πιο ἵρειπα απἷα παγπιατατεπό 
49 Ίου ἀῑδοῖρι]1 οἵτς, ἀῑχῖε εἴβ, 
Ἠος γος βοαπά [σαι δὲ (59, 1.) 
Βἱ 6Υρο νιάετ]ας ΒΗαπι Ποπ π]Β 
αφοοπάρηίοπι τδὶ οταί Ῥγιβὂ 
50 «10, 4.) Βρίϊτίτας ορ απὶ γἰγίβ- 
σαΐ, 68ΤΟ ποη Ῥιοᾶςδί «απῖς- 
απαπι: (1, 10.) γογῦη ᾳπαθ οϱο 
ουσίας εαπι γουῖς ρίζας εἰ 
γ]ία βαπί, δἳ Θεά 5απί απἶάαπα 
εκ νου απὶ ποῃπ ογθοάπηί, 
(3, 1) Βοϊοραί οπῖπι αἲ ΙπΙΠο 
Ίρις απὶ οβεοπί [ποπ] οτε- 
ἀθηία», ο απίς (γα Ιέαγαβ οδοί 
ουπι. 65 (9, 10.) Ὦς ἀϊσρναι, 
Ῥτορίετεα ἀῑκί νου] αῖα πο- 

/. πο Ῥοΐθδί γεπῖγθ αἆ πιο πὶςὶ 
εκ Ιιιος αἱ ἀἁαίαπι α Ῥαΐτο Τηοο. 

55 κ Ίου παπα] ἀῑποιρα]ογαπι 
οἵας αρίοταπί τοίτο, οἱ ΊάΠι ποπ. 
ουπ] 11ο απαπρα]αθαπς, σσ Όικίε 
6υσο Ἱεξας αἆ ἀποάεσίπι, Ναπι- 
αιίά εί νο να] αὐίχοδ 58 
(1, 19) Ἡοβροπα1ΐ ευρο οἳ Βίπιοῃ. 
Ῥουας, Ὠοπαῖπε, αἆ απεπι 1ρῖ- 
πας γοιῦα νίίαο αείετηαθ Ἰα- 
68, Ὁ ο, πο οτοΙάἵπιας οξ 

66 

ε - ’ να) η 
καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαµεν καὶ ἐγνώ- 

61. ειπεν ] Ῥταεπι. και 69. Θυ1.Ε56. 
69.θεωρειτε ΗΓΑ ΤΙ. 

--- του ανθρ.] τον ανθρ. ΚΤΤ. 

--- ὅπου Ἐκς.ο, Με]. 1785, 1803. Λε]. αρ. 
Ἐπς. 15, 1793. | οὗ Ὦ. | που Δ. 

68. ουδεν ἜΕις.ο. Με]. 1785. 1803, Λ{εἶ. αρ. 

ΈπΒ, 515, 1793, | ουδενα 69. 

--- λελαληκα ΒΟΡΤΙ, 1. 98. 69. ΚΟ. 

Ἱιαα. Άγιον. Οτί, Ἐδί. ὃς Ἠε]. Μεπιρῃ. 

αοΐἩ. Αππι, «ή. Οτίᾳ. Ιπί. Π. 1990. 

Ἀδ4ξ, Τετί. 4ε τες. σαχ. 857. Ἐς. ο. Με]. 
1784, 1805, (ελαληκα Ογίφ. Π, 6143.) | 

λαλω ς. Δ. τε]. 

-- και] οπι. ὮἨ. ἆ. 

64. αλλα ΡΙ.. | Ταλλ’ ς. Β0Τ. τε]. 
--- εισιν εξ ὑμ. τινες ΒΟ1.. τε]. ο. | εξ ὑμ. 

εισ.τιν. Ὦ. α.δ.ε. | εισ. τιν. εξ ὑμ. ΤΕ. 
γπ]ς. Γῇ. 

--- τινες εισ. οἱ µη πιστ. και] οι. Βγτ. 

οτι, 
-- ὁ Τησ.] οπι. ὁ 1, 
-- μη] οπι. α. πι. Γογ. Το. (οπη. τινες 

«..«πιστ. και 6.) 

--- ὁ παραδ.] οπι. ὁ Δ. 

-- παραδωσων] παραδιδους Ὦ. (απ 916- 
ἁπεατῖ ο5δεΏ{ ἵῃ εαπα ο.) 

65. ότι] οπι. Μ. α. 

-- με] εµε Ο. 
-- αυτφ] α.ᾷ. ανωθεν ο.[)-. 

--- πατρος] Γαάἀ.μου σ. 0:Δ. 1. 98. τε]. 

δα 

να]. 

Ατῆι. 

οτι, 
155. 

66. τουτου] αάᾶ. ουν Ὦ. 69. ὅ.οιί.ῖ. 

--- εκ ΒΠίθ των ΒΤ. 1. 98. . α.δ.ει]. | 
Χοπ. ς. ΟΡ. τε]. Υμ]ς. ο. 

--- απηλθον Ῥοδί µαθ. αυτ. ΒΟΡΤΙ.. 1. 

95, 69. Μ. Τί. Ὀσττ.Οτῖ,δεῬεί, Ατπη. 

4001. | ΣΡοβέ πολλοι 5. ΔΕ. το]. γτ, 
Ἠσ]. Μοπιρῃ. ο{Η. 

--- περιπατουν Τ. 
67.ουν πμ]. ο.ει{ι[. Ἀγτ.Ησ]. | οπα, 

α. Ἀντ.οτ, Αππι, (Εὲ ἀῑκιι Βντ.Εεί. 

311.) | δε Ὦ. ὂ. 
-- τοις] τους ἩΗ. 

-- δωδεκα] αἀά. µαθηταις 69. Ὁ. ο.ει[. 
Άτπι, 

68. απεκριθη] Ταάᾷ. ουν 5. ΔΕ, τε], 

Ὑπ]ς. Ἀγτ.Ηε]. (6οἱμ.) απίεπι ὃ. | 

οπ, ΒΟ1,. 1. 98. 69. αΚΌΛ. α.ο.ει]. 

Ῥγιτ.Οτί,δεῬεί, Μεππρῃ. Ατπι, (9ρτ. 

198. | ειπεν δε Ὦ. (εί τεερ. «411.) 

--- απελευσωµεθα Ῥ. | Οοπαα, Ονίᾳ. 11, 
99903, 

69.και εγνωκαμεν] οτη. ΕΤ. | και εγνω- 

μεν Δ. | αάά. σε Ὁ. 

οι. Ἀγιτ. Ρε. δε Ἠε]. («οίμ. 

| οπι. ΒΟ3ΡΤΙ, α. ιβ, ντ. 

Ῥντ.Ηϊετ. Μεπιρῃ, «31, (17. 

60. εξ αιίβ Ροΐεςδύ Οἵ, | 64. οὖι. ΏοηἨ. «4πιι 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ὁ 3 ἅγιος" τοῦ θεοῦ ἔρ ο ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελε- 

Ἶ 

ΥΙ. Το. 

οοσποτίπιας απτία {απ ε5 ΟἨγ]ςία8 
β]πς ἀοι. Το (5, 10.) Ἡρεροπά1ς 
οἱς Τορι5, Νοππο 6Ρο Υο5 πο 

Ὃ ον καμεν τι σὺ εἲ 
1. 88. 69. 

ΕΕΞΗΚΝΡΌΤΥΙΑ. 

1 ἔμελλεν. 
δεκα. 

ντΙ. ϱ1 19 Καὶ ᾖ 
δχ 

6,5:18. πατεῖν, ῦτι 

τς 

4, ζητεῖ αὐτὸ 

τῷ κόσµφ. 

εἰς αυτον. 
ά 

δπ ο 

/ ΔΝ / 

: παραδιδὀναι αὐτὸν 

ἑαμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολος ἐστίν: 
δὲ τὸν ᾿Ἰούδαν Σίμωνος ἵ Ἰσκαριώτου". 

εἷς ! 

μετὰ ταῦτα περιεπάτει [ο ] Ἰησοῦς" 
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤθελεν ἐ ἐν τῇ Ιουδαία περι- 

' ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 
« ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων ἡ σκηνοπηγία. 

ὃ εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι 
ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶὶ οἱ 
µαθηταί σου ο κορησον τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς; 
| οὐδεὶς γάρ ἔτι ἐν κρυπτφ' ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν 
παῤῥησίᾳ εἶναι" εἰ ταῦτα ποιεῖο, φανέρωσον σεαυτὸν 

ὅ οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον 
Ὄ λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς 

ἐμὸς ὃ οὕπω πάρεστιν' ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος 

ϱ Ν 

οὗτος γαρ 
” ο / 

ἐκ τῶν δώ- 

ἀοσῖπῃ ε]εσὶ2 οἱ οκ νοῦῖδ πΠΙΙ5 
ἀἴαρο]ας αδι. 7 Ώίσεσραί απίοπι 
Ἱαάαπι Θἰπιοπῖς Ῥβοατίοιῖς: Ἠῖο 
απῖπι εγαξ (γααἰίατας 6πῃ, ου. 
ο85ού ππις οχ ἀποάςοίπι, 

Ἰ ἔλεγεν 

1 Ῥο5ί Ἠαος απιρα]αδαί Τθβας 
1η (αΠ]ασαΤΗ: ΠΟΠ 6ΠίΤΏ Υο]ο- 
Ῥαΐ 1π Ἱπάποαπα απιῦπ]ατα, απ] 
απαστεραπέ εππα Ταάασί Ιπίο- 
Πσεχο, 3 Εναί απίθπη ἵπ Ῥτοχί- 
Ώ]Ο ἀἱ6Β {ερίτς Γπάαθοταπα 506- 
πορορία, ὃ Ῥικοναπί απίοπι αά 
επ Γγαίχγος εἶπςδ, Τταηςί Ἠῖπο 
εί γαᾶς ἵπ Ἰαάαεαπι, πί οἱ 4ἱς- 
οἱρα]ί ἐπὶ νιάθαπύ ορετα ἴπια 
απαο {αοῖδ: 3 πεπιο οηίπα Ιπ ος- 
οπ]ίο αἰἰᾳπ]ᾶ Γαοῖς εί απαοτῖς 
Ίρ5ο 1π Ρα]απῃ 6586: δὶ Ἠπες 
Ταοἵς, τπαπ][οδία {ο {ρβαπα ΤΙΠ-- 
4ο. 5 Νεφπε οηίπι {γαΐτος εἶας 
ογαάεβαπί 1π επ. ὅ Π]οῖί ετσο 
αἱδ Ίερας, Γοππρας τποπη ΠΟΠ- 
ἆ σπα γοηῖέ, (επιραβ απίεπα γεδ- 

69. ει] Ταζ. ὁ χριστος 5. Ο) μέυἰζ.Δ. τε]. 

(1ιας.) Ἀγτγ,Ῥεί.δεΗσ]. επιρμ. Του. 

ἄοίἩ. Αντι. «301. Τοί. αν. Ῥτ. 91. | 

οπι. ΡΟ, ὁ. Ἀντ.οτι, 6917. 

-- ὁ ἁἅγις Β0"Ρ1, Μεπιρῃ. 

}ὸ υἱος 5. Ο09Δ. τε]. Τα. Βγ1τ.ΟτΕ. 
Ἐει,ὃς Πε]. ἄοΐμ, Αππι. 1). «, 

πέν, α. Παβοί, (6 εαποίιις εί Β11μ5.”) 

-- του θεου] Ταᾶἀ. του ζωντος σ. (Δ.) 
13ηπιᾳ. 69. τε]. [{). Ἀνττ.Ῥ5υ,δ.Ησ]. ἄοιΠ. 

(1/7. (οπι. του Δ.) | οπ. ΒΟ0)1, 13. 
98. ας. α.ὐ.σ.ει].ᾳ. Ἀγτ.Ονί, Μεπιρῃ. 
μου. Αππι. 1. 

70. αυτοις] οπη. Ὦ. ὅ.οις. Νεπιρῃ. | αυτῳ 

65. . 

--- ὁ Ίήησους Β0ΡΤ,. 1. 98. 69. ΚΤΠ. Τις, 

τε]. | οπι. ΔΕΕάΗΜΒΡΥΓΛ. | αζά. λε- 

γων Ὦ. (α.ῇ[) (Μεπιρῃ. Τμευ.) (2011.) 
--- εγω] αγω ϐ9. 
--- ὑμας] οπι. Λ. 

--- τους ὃωδεκα] ΟΙΠΠΕΡ ὮΥγ.ΟΣΙ. τους ιβ 
Ῥ. 

--- εξελεξαμην] απἰο ὑμ. τ. δωδ. α. ντ. 
Ῥεί. | Όοπμα, Έα. ἵη 8. 6825, (εξε- 
λεξα ΔΑ.) 

-- εξ ὕμων] Ῥορί εἷς Ὦ. (ὐ.)ο.(ε)/ | 
Οοπίτα, Ὑπ]ς. α,β. ΠΠ, 547», 

71.τον Β01.. το]. | οπι. Ὦ. 1. Κ. 

--- Ἱσκαριωτου ΒΟ1.. 58. . πι. (Ἀνν. 

Ου) ΜοπρΗ. Τμεῦ. |. ΤἹσκαριωτην 
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Τμοῦ. | 

σ. Δ. 1. τε]. Ὑπ]ο. ΟΙ. άοἴμ. | Σκαριωθ 

Ῥ. α.ῦ.(ο.)(ε.)ῇ(0.) Ἁγντ.Ῥεί(δεΗε]. 

ἐκε.) Αππῃ. ] απο Καριωτου 69. Βντ. 
Ἠε]μηρ. (εί ἀγαεςὸ.) 

71. εµελλεν Β.Ρειμ. Μαϊ Τι. 1. 69. ΚὉ. 

(εµελεν Β.ΒΙἶψ.) | Ἰημελλεν σς. Ὦδδ. 
98. τε]. 

--- παραδιδοναι πΏῖο αυτον ΒΟΡΙ, 69. 
πρ. ὅ.σ.εσ. Αππι, | Γροδίύ 5. Δ. 1. 
989, το]. α.([].) 

- ες] Ταᾶάά. ων ς.. 0Δ. 1. 98. 69. τε]. 

1μαίέ. Θγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Τ]1εῬ. οἴμ. 
Ανπῃη,[οπι. Β0"Τ,, Ἀγτν. Οτι δες, 1. 

1. και Β03. τε]. Ῥγχ.Ηο]. Μοπιρῃ, τα]. | 

οπι, 6 Β. Τα. Ἁγιτ,Οτέ.δεΡΕί, ΤΙεΡ. 

(ροδέ μαες απίεπι γπμ]σ, Οἶ, ϱ.) 

--μετα ταυτα αΠίθ περιεπ. ὁ Τησ. ΒΟΡ 

1ιΧ. 1. 98. 69. αΚ. Τί. Ἀγιν.Οτέ.δς 

Ῥει. Μοπιρμ. ΤμεῬ. Αππά. 31. | 
ΦΡοβί ς.. (Δ.) τα]. Βγτ.Ηε]. οἱ]. (µε- 

ταυτα Δ.) | οπι. Τ. 
---πέριπατη ΑΧ. 

--- ὁ Τησ.] οπι. ὁ Β. Β1]ψ.Ἰ{αἰ, 
---Ίθελεν] -λον Δ. 

9. σκενοπΊγεια Ὦ. σκήνοπαγια Δ. 

9. Τουδαιαν ] Γαλιλαιαν Ώγ. 

---“θεωρησουσιν ΒΛ 1. ηζαἰ(εᾷ.5.)ΡΤΙΔΜ. 

| Ἰ-σωσιν 5. Β2Χ. 889. τε]. 

--σου Ροδί τα εργα ΙΧ. τε], Υπμ]ς. 

Ῥγγ.Ηε]. Μεπιρῃ, ἀοἴμ. (απίο Ὦ.) | 

οπ. Ὦ. 1. αὉ. α.δ.οειβ-ῖ, Ἁγττ.Οτί,δς 
Έει. ΤΠεΡ. 

9. ἁ] αἀά. συ 1. α. 

4. τι ἈΠίθ εν κρυπτῳ ΒΙΙΧΕ. (5. (ή:) 

ΘΥΤΣ. ΟΥ6. ὃς Ῥοε. (Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ.) | 

άροςί 5». Ὦδδ. 1. 98. 69. το]. Υπ]. α, 

α,:/:1ᾳ. Ῥγτ.ΗΠσ]. αοίμ. Αντι, | οπη. «4001. 

---αυτος Ὦ)πιαπ.γεο. 11Ν.Δ. 1. 58. τε]. Υ α1ς. 

α.ο,Γῇ-ο. ἉγιτιῬεί,δεΗς]. | αυτο ΒΗ03. 

Μεπιρῃ, Τ]1ες. [ αυτον ΣΤ. (-τοις" 

«εἰασλ.) |αυτ.] Ῥοβί εν παρρησιᾳ Ὦ., 
69. (οπι. δ.ο. Ῥγτιοτέ, «40Η1:) 

--παρησιᾳ Β 311. Μαι (ος .».) 

δ. ουδε] ου 69. 
---Επιστευον] -τευσαν Ὦ1,. 

--- αυτον] πἀά. τοτε Ὦγ. (α.δ.οιει{ι[-(.) 

(Βντ,οτί͵) 

θ.ουν Ἰαίτ. Ἀγτ. Πο]. | οπ, Ώάρ. ε. 
Ῥγτγ.ΟΥέ,δερεί, Ατπη. 

---εστιν Ὦ ΤΤ.,το].| παρεστιν Β. (ν1ᾶ. απίς.) 
7. µισειν ὑμας εµε δε] οτι, Ἡ. 

---µαρτυρω] Ῥοδί περι αυτου 88. | -ρον 
Τ(άεονρ.). 

8. ὑμεις] Ρτασπι. και Τ,, 

---ἑορτην 15.] Ταᾷ4. ταυτην -. Δ. 88. 

χο]. Υπ]ς. /σ. τε]. | οπι. ΒΓΤΙΙΣ. 1. 
Τ.. α.δ.οιει[]. ΤΠεΡ.Ηπί. 

ΤΙ. Ἰβοατιοίοπα (Οἱ. 
1. Ἠαθο ααέετα Οἵ, | 4. πθπαο ᾳπἱρρο Οἵ. | ααιά 

σι. | 6. αάνεπίε Οἱ. 



ΥΠΙ. 16. 
να]ρ.α. 0. ο, 
Βντγ. 6. Ρ. Ἡ. 
ἸΠοπιρῃ. ΤΠοεῦ. 
ο{Ἡ. Ασπι. 411. 
Ρς, 15:18. 

9, εἰπὼν αὐτὸς ρωται. 

λαία. 

22 Ἰ" Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ | εἰς τὴν 
ι ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς -ἀνέβη”, οὗ φανερῶς Γάλλὰ΄ 

ὡς ἐν κρυπτῷ. 1 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν 
τῇ ἑορτῃ καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐ ἐστιν ἐκεῖνος: 
γυσμὸς Γπερὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς' ἐν τοῖς 
μὲν ἔλεγον ὅτι Αγαθός εστω’ ἄλλοι δὲ 
ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. 

20 ''""Ἠδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ! Ἴη- 
; ἐθαύμαζον 

Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράµµατα 
σοι 

οὖν 

19. [δὲ] 

ω . Ν 

σοῦς εἰν τὸ 
ολες [ή 

οὖν 
5 ον / 

οἶδεν μὴ µεµαθηκώς; 

Β. εγω δε.... ἑορτ. ταυτην] οτη. 98. 
---ουκ ΏΙΚΜ. Ὑπ]σ. α.ὐ.οιει[]. Ἀντ.οτί, 

Μεπιρῃ. Αντι, ἆδί1. “ Νεσαί ἠαίῦς 

εἰ Ῥτορίπαιιϊϐ ἴχο 5ο αἆ βεεπορορίαπι; 

οί Ῥορίεα 5οπρίιπα δέ, Γ{ απἴεπι α5οθῃ- 

ἀσταπί ᾖαίτος 6]ι5, (απο ϱ{ 1ρ8ο ἃδοεῃ- 

αἷς α βοἰοπιπ]{αίαπα, ΠΟΠ πιαηϊ[θείο 5ε 

ααδῖ ἵπ αΏεοοπά1ίο. ΠίπγαπΙ 56 ηοσα- 

νῖε, οὐ [εοῖῦ ᾳιιοά Ῥηῖας ποσανογαῦ. Ἱμα- 

ναί Ροτρη]ηγίις Ἱποοπδίαπίίας ασ τηπία- 

Ποπίς αοοιδαί.”.  ΠΗίσγ. ο. Ῥε]ασ. 1, 17 

(αἱ. Τ47, 8, ο. Ὑαἰ]ατεῖ). ἐν ᾗ ἑορτῇ 
ἔλεγεν ὅτι Οὐ καταβαίνω Γοὺκ ἀναβ. 

Ἱερ.] εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην. οὐ γὰρ 

ἐψεύδετο, μὴ γένοιτο κτλ. Ερίρῃ. Πὸ. 
Ἡ, 1. (1. 447). 

... πῶς οὖν, φησίν, ἀνέβη, εἰπών, Οὐκ 

ἀναβαίνω; οὐκ εἶπεν καθάπαξ, οὐκ 

ἀναβαίνω" ἀλλά, νῦν, εἶπεν, τουτέστι 

μεθ’ ὑμῶν. ΟἨτηβοςί. γΗΙ. 98505. | Τουπω 

ς. ΒΤΙΙΧΔ. 1. τε]. /σ. γιν.ΡΕί.δς 

Ἠσε].(ειπας. ἀγαεςὸ.) ΤμεῬ. οἴμ. 

---εις την ἑορτ. ταυτ.] οπι. 69. 

---ὁ εµος καιρος ΒΡΤΙΙΧ. 1. 88. 69. Ἡ. 

πας. α,Γιῇ. | Πὸ καιρ. ὁ εµ. 5. ΔΕ. 
τε]. α.δ.ο. 

9. ταυτα] ἸΤα44. δε 5. ἘΒΤΙ.. τει. { 
Ῥντ.Ης]. τα]. | οπι. Ὁ. 1. 58. Ι.. (Ταἰ:,) 
Βγτγ.Οτί,δεῬεί. Ατπι. 

---αυτοις ΒΕ"Τ(αρ.(εοτῃ.)Δ. 85 είο. 69. 

μμ αν» ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω ἄρτι 

πάντοτέ ἐστιν ἔτοιμος. 
μισεῖν ὑμᾶν, ἐμὲ δὲ μισεί, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
αὐτοῦ ὔτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 

ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν 

τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι 

ς / 

ἱερον, 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ 

ΤΡ οὐ δύναται 

καὶ ἐδίδασκεν. 

ὅ ἀπεκρίθη 

[. / 

ο απ. 

ἓν ἐγὼ ἵ οὐκ" ἀναβαίνω εἰς 
4 ο ασ ν νο /ὁ / / 

0 ἐµος καιρος οὐυπω πεπλη- 
9 - αι ον » ο 5/ Β ο [ 
ταῦτα  εἴπων αὐτοῖς έµεινεν ἐν τῃ Ταλι- 

“/ ε 

Οχλοις. οἱ 
ἔλεγον, Οὔ, 

15 οὐδεὶς μέντοι παῤῥησίᾳ 

{παπα ΒοπΊρος ο ῬαΤΑΙΙΙΠΙ. 
ΤΝοτ Ῥοίοδί ππππᾶας οὔββο 
Υο8, 1Πθ απίοπι οί, απἷα ορο 
(οβπιοπίππι Ῥογμίῦοο 4ος Ί]ο 
απἷα ορογα οἵαβ πηαία βΠΐ, 
ὃ Ύος αδοσπᾶ1ίο αἆ ἀῑσπι {28- 
έππι Ἠππο: 65Ο ΠΟΠ αβδοθπάο 
πᾱ ἀῑσπι {οβίππα Ιβίαπα, απία 
ΠΙΘΙΤΑ (6ππρΙΒ ΠΟΠάΠΤΗ ΙΠΙρ]θ- 
{απη ο8ί, Ὁ Ἠαεο οµπα ἀῑκίβαεί, 
1ρ56 ππαη»ῖ( ἵῃ ἄαΠ]ασα, 

ὑμεῖν 

11/1 απίοπι αποοπάεγαηί{ {1Α- 
{105 οἵις, ἔαπο ο 1ρ86 αβορπα1έ 
αἆ ἀῑσπα Γοβίαπα, ΠΟΠ. πιαπ]{οβίθ 
5οᾷ αααδί ἵπ οσσπ]ίο, ΙΙ Τπάποϊ 
ογσο απαθγεραπί απ ἵπ ἀἱθ 
{ορίο εἰ ἀῑσσραπί, ἳ ῖ ορ Π]αῦ 
13 Ἡ{ πππσηας πηπ]έας ἆο ϱ0 
ογαῦ ἵπ χνα, Οπίάασπι οΠΙΠΠ 
ἀἰοθραπί απία Ῥοπιβ ο8έ, αἰῖ 
απίοτα ἀἰεσοῦαπί, Ἀοπ, 5οᾷ 56- 
ἀποῖς ατα: 15 ΠσΠΙΟ {αΠΙΘΠ 
Ῥα]απα Ἰοᾳτιουαίαχ 49 11ο ΡΓορ- 
η πηθίαπα ΠαάαοογΗΠΙ. 

4 Ταπι απίοπι ἀἱο Γβ6ίο Π1θ6- 
ἀἰαπίο αδοσπα1ί 16β5 ΊΠ ἴοπι- 

Ῥίαπι οἱ ἀἄοσοῦαί. 15 Εξ πιῖγη- 
Ῥαπίαις Ταᾷαοί ἀῑσσπίος, ΘΩπο- 
πιοᾷο Ἠ]ο Ηίογας 5οῖξ οππαῃ ΠΟΠ. 

αὐτοῖς ἀῑάϊεσι 15 Ώοβροπά1: οἱς Το- 

χε], 1 (5α0.). Ῥγν,Πσα]. οί. ἆθ. | 
αυτος Ὦ Τ(αρ. Βεᾖ.)ΤιΧ. 1. ΠΚ. Νας. 

(0.) Μεπιρῃ. περ, Αππι, | 115 Ίρεο α. 

Γεεις ο. | οπι. 6. ΘΥΙΤ.ΟΤί,δεΕ εί. 

9. εν τῷ Γαλιλαιᾳ ΒΤ. τε]. | εις την Τα- 

λιλαιαν Τ).| (1η ἑπάπσα α.) |(ἐμεινὲν Ε.) 

10. εις την ἕορτην αΠίθ τοτε κ. αυτ. ανεβ. 

ΒΤΙ,Σ. 95. Ἱ. Θυν.Ρεί. γχ.ΗΙ6γ. 

Μοπιρη. Τμοῦ, ΑΡ. | Τγροδί 5. Ὦδ. 

τα]. Ὑπ]ς. ὁ.σοοι]ῇ. Ἀντν.Οτί,δΗς]. 
ἄοΐμ. Ατπι, | (0ἱ5 α.) 

σ-- φανερως] Φανερωσας 98. 

--- αλλα ΒΤ. | αλλ’ σ. ΒΙ/Χ. τα]. 
--ὡς Υπ. ο. Άγιον Ἐδι, ὃς Ης]. 

Μοππρῃ. τε]. | οι. Ὦ. α.ὐ.ε. Ῥγτ.οτῦ. 

Τ]μες. 
-- εν] αἀά. τῳ ΑΤ. 

11. εξεζητουν ΔΑ. 

--- εν τῃ ἑορτῃ ] οτη. 69. Λ.|Ίπ{οπιρ]ο Τ168, 
19. πολυς Ροδί περι αυτ.ην ΒΤΙ{Χ). ὂ. 

(πολλοις Χ.) | ην περι αυτ. πολυς 88. 
Γάαπίο ς. Δ. 1. τε]. Ὑπἱρ. σ. τε]. | 

ην περι αυτ. ΟΠΙ. πολυς Ὦ. α.σιοι[]. 

Αππι. (ΟΠΠ. περι αυτ. (ο{1.) 

-- τοις οχλοις Ῥγν.Πο]. ΤΙεΡ. το]. | τῳ 

οχλῳ ὮῬ. 38. αμ. Ἀγιτ.οτί,δ Ῥ6ί. 
Κοίμ. Μεπιρῃ. 

-- αλλοι δε ΒΤΧ. 1. 955. 69. Υα]ς. (α.)ο. 

0. τα]. | οι. δε ΏΓΔΕΕαΗΠΝΚΜΡΟ 
ΥΓΑ. 0.8, άοίΠ. Δππι. 

19. ελεγον 95.] οτι. 69. 

---ου ὮΙ. τε]. | ουχι ΤΕ. (ποπ εξ Ῥο- 

πας Ὦγτ.Οτί.) | ότι 1. (οπΙ. 56. αλλα 

Ἠγικ!. 9) 

---τον οχλον ΟΥίᾳ. Π. 7943, | τους οχλους 

69. Υαἱς. /: 

19. παρησια ΡΑΧΤΓΡΤΑ. 

-- περι αυτου] οπι. Τ,, 

14. µεσουσης ΒΤΙ.. τε]. | µεσαζουσης Ὦ. 
1. 69. 

-- 1ησ.] Τρτασπι, ὁ 5. ΤΔΔ. τε]. | οπι. Ὦ 
τι κῦ. 

15. εθαυµαζον ουν ΒΡΤΤΙΧ. 1. 98. α.ο.α. 

θα. ἉγτΠο]αησ. Μεππιρῃ. μου. (πιῖ- 

ταὺ. απέοπι ὀ.) | Ἔκαι εθαυµαζον ο. 

Δ. τε]. ὙΥπ]σ. {. Ὀσιτ. Ον. Ε5ῦ. δε Ηο].ικί, 

τα]. (-ζαν Μ.) 

--- οὗτος ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 4681, | οὕτως Τ. 

16. απεκρ. ουν ὮΤΔ. 69. ΕΕάΗΚΜΡΌΥ 

ΤΗΛ. Ἀγν.Ἠοι. ΤΠεῦ. (αρ. (εοτσ.) 

οΐμ. (Ἡ απίοπα δι. “ 6ἳ τοδροπα1ϐ” 

ο. 311.) | Ἐοπι. ουν ς. ΤΙΣ. 1. 88. 
γπ]ς. α.ειῇ. γν.Εεῦ. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

(αρ. Ἠγοία.) Δππι. (ἀῑκίὲ εἶς ἆορας ντ. 

Οτι) 

--- αυτοις] Ροβί ειπεν 39. ο. -ᾱ0π. | 
οτι, Ν.Π. ὁ.6ιί. Ἀγτ.Ῥδι. οΗ1, 

Τ. ααοᾶᾷ οΡροία 6ἵ. | Β. οσο ααἴοπῃ ποπ 61. | 
15. πα] θαπα ϱὔ, |. ἀς 6ο ος εταῖ ἵπ ἑατύα, 6ἷ. 
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821. 
1ΧΔ, 

1. 98. 69. 
πμ σα 

ας, 9:49. 
10:40, 

91, 22. θαυμάζετε. 
διὰ τοῦτο 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 
{ τ - . ιο ε ” .. Ν 3 / 3 ’ 

ησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμῆ διδαχὴ οὐκ ἐστιν ἐμη, 
» λ - / / ο 5 / Ν /. 
ἄλλα τοῦ πέμψαντὸς µε" ἐάν τι Θθέλῃ τὸ θέληµα 

ε - - , Ν - ο / Β 

αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, ποτερον ἐκ 
-  ϱῥ Ἀ 3 ΔΑ ο τὸ) - . αθεε 5η 

τοῦ θεοῦ ἐστιν, ἡ ἐγω ἄπ ἐμαυτοῦ λαλῶ. ὁ α 
ε - . Ν /. Ν Σο / ο ς Ν ο 

ἑαυτοῦ λαλώῶν τὴν δόξζαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ὁ δὲ ζητῶν 
ν / , ορ ω 5 ν 

τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν, 
η) » 3/ 4 3 ο {4 

καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστι. '' οὐ ὶ Μωυσῆς 
4 3/. ὕ ισα λ / Ν ) ΔΝ ε ς . - 
ἔδωκεν' ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ 
Ν / / Ξ » - ο 5 / ε 

τὸν νόμον' τί µε ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; ἀπεκρίθη ὁ 
ἷά / 3/ αι - 

ὄχλος Ἰ, Ἱ Δαιμόνιον ἔχεις' τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι: 
2115 / 15 α Ν 5 ε - Δ ”/ 

απεκρίθη ' Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖςο Ἑν ἔργον 
” / ΔΝ / ΄ φ9 ΔΝ - 3 

ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε '' διὰ τοῦτο. | Μωυ- 
ο / - Ν / . ασ ω 

σῆς' δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτοµήν, (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ 

Υ. 17. 

επβ δἱ ἀῑπίε, Μεα ἀοομῖπα ΠΟΠ 
εδί πηθα, 5ο οἴτις απὶ πηϊς]έ π1ο. 
1τ ΘΙ απῖς γο]ασς γο]απίαίεπα 
οἷας {αο6γ6, εοσποβοεί 49 ἆοο- 
πα πίγαπῃ οκ ἆθο ΒΙΐ, απ 6Ρο 
8 πι 1ρ5ο Ίοαπαν. 8 Οἵ α 
8εΠΙεί 1ρ5ο Ἰοᾳπίασ, ρ]οτίαπα 
Ῥτορτίαπα απαστῖς: αι απίοπα 
απασπέ σ]οτῖαπι εἶαδ απ τη]ε]ό 
Ἠ]ατη, Ἠ]ς γεταςκ αρί, οἱ Ἱπ{αςί]- 
Πα Ίη 11ο ποπ ϱ5ί. 1 Νοππο 
ἼΜοβεβ ἀοάῑί νοῦῖς Ίορεπι2 οὐ 
ΏΘΠΙΟ εκ γοῬῖς {[αοῖῦς Ἱδροτῃ. 
30 Οπ1ἆ πιο αιιαθτ]1ς ΙΠπίεγβος- 
τε ἨἩεδροπάί[{ ἵπτρα οἱ ἀῑσίς, 
Ῥαοπιοπίαπι Ἠαῦαδ: απῖς {6 
αἰιαθτῖέ Ιπίεγβοετο» 3 Ἡεεροῃ- 
ας Ἱδεας εἰ ἀῑκίιι αἷς, παπα 
ορα5 Γ6αῖ, 6ἱ ΟΙΠΠ65 πηϊταπηϊη], 
33 Ῥτορίετοα Μοςες ἀθάΙε γοῬίβ 
οἴτοιπ]οΙςΙοπθπι, ποη απία εκ 
ἍἌ[οςο οδί 5οἆ εκ ραΐτίριις, 6 1π 

4 αν / 2 2 3 α / Ν 2 
Μωυσέως' ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων), καὶ ἐν 

΄ / 3/ Ν 
σαββατῳ περιτέµνετε ἄνθρωπον. Ἡ ς 

5’ ᾿ ὰ « 

λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββαάτῳω, ἵνα μὴ λυθῃ ὁ 
/ 4 / “ » Ν . ο α 3/ 

νομος Ἰ Μωυσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι Όλον ἄνθρωπον 
« ον / ε / Φ4. Ν / 3 

ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββατῳ: µη κρίνετε κατ᾿ ὀψιν, 
3 Δ λ / / 4 / / 

ἄλλα τὴν δικαίαν κρίσιν Ἰ κρίνετε. 

95. 3 Γὸ]” ἄνθρ. 

ὃ εἰ περιτομὴν 

εαβραίο οἴτοαπησϊά1βς ΠοπΏΙποπῃ, 
39] οἰἹτοιπποίδίοπεπι αοοῖρίς 
Ἠοππο 1π 5αββα{ο πό ποπ βο]να- 
έαχ Ίοκ Μοβϊ, πμ ΙπάΙσπαπαϊπῖ 
ασία. ούαπι Ποπιίπαπη 5ΑΠΙΠΙ 
Γοοί ἵῃπ εαυμαίο» 34 Νοε Ἱπ- 
ἀἴσατο 5οοππάαπι [αοῖοπι, 5οᾷ 
Ἰπδίαπα ἸΙπάϊοίαπι ἹΠπάϊσπίο, 
35 Ώϊοσραπί 6ἴρο απϊάαπι εκ 5» ς ὃ Ἔλεγον οὖν 

16. Τησ.] Τρταεπι. ὁ ς. Τ. τε]. | οπι. ὁ 
Β. 98. ο 

--- και] οτι. Ε3. 

-- πεμψ. με] α4ᾷ. πατρος 95. Οἶεπι. 970. 
17. θελει Ἐ. 

--- ποτερον] προτερον 

[αάά. ει Χ. 98. 

-- η] εις 69. 

-- εκ] εν Τάευτσ. 

-- του θεου ΒΤ. τε]. | οπι. του Ὦ. 
18.εν αυτῳ] Ῥοδί ουκ εστιν ΠΧ. ο[. 

Ῥστ.οτί, «401. επι, 977. 

19. Μωυσης ΒΡΤΊ,ΣΔ. 98. Τ. | ἕΜωσης 

5. 1. 69. Ἐ,. τε]. 

--- εδωκεν ΒΡΗ. | Ίδεδωκεν 5. ΤΤΙΧ. τε]. 
-- ὑμιν] ἡμιν 69. Η. 

-- εξ ὑμων] οπι. ᾱ. 

90. απεκριθη ὁ οχλος] απεκρ. αυτῳ ὁ οχλ. 

1. | απεκριθησαν οἱ Ίουδαιοι Ι.. Βγτ. 
Ἠο]πῃς. | 444. και ειπεν στ. δΔὩ. τε]. 

1να16. Ἀγττ, Ε ε{.ὃς Ης]. Γ6]. (Καιειπον αυτῳ 

Ἐ. 11.) | οπι. ΒΤΙΙ/Χ. 35. Μεπιρι. 
πες. | Ὠϊοπηί οἱ Ἱοπιῖπες ΘΥγ.ΟΤ6, 

-- εχης Ἱμ. 
21. απεκριθη Ἰησ. και ειπεν] αποκριθεις 

ὁ Τησ. ειπεν Λ. | ἀῑκιι εἶθ ζεδας Ὀντ. 
Οτι. Ασπι, 

--- Τησ.] Τρίαεπη. ὁ 5. ὮΤΊ.. τε]. | οπι, 

ἘΧΔ, 1. 98. 69. ΒΕΞΗΜΝΤ. 
--- αυτοις] οπι. Ὁ. 5.6, ΑΠ. 
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6950. Α2ΤΓ. 

91. παντες] ὑμεις Ὁ. 

99. δια τουτο] οοπ]. οπτη απίί. Χ. Τπεῦ.2 

(2ΒΜ. Π.Ε.) | σοπ]. εππη δεαα. ὮΤΤΙΔ.1. 

89. 69. ΕΒαΗΚΌΓΑ. Απιι ει. Ἀσττ.Οχέ. 

Έει.δΗε]. Μεπιρῃ. οι. 11. 

--- Μωυσης Β()ΤΊ,Χ. 98. 69. Ἱ.. (ροςέ 

ὑμιν Ὦ.) | Ί Μωσης 5. Δ. τε]. 
-- δεδωκεν ὮΤ. τε]. | εδωκεν ΤὮ. 
-- ουχ] ουκ Ὦ3 Μαἰ.(ο.».) 
-- του] οπι. Τ). 

--- Ἡζωυσεως ΒΏΤΙ,. 98. 69. | Ἰ Μωσεως 

ς.. ΔΙ. τε]. 

--- αλλ ΒΤ. τε]. | αλλα Ὦ. 
-- εν ὉΤ. τε]. Ὑπ]ς. α.οι]: τε]. Οτίᾳ. ΠΠ. 

4963, | οπ. Ἑ. ὅ.ε. 

---- περιτεµνετε ανθρωπον] περιτεµνεται 
ανθρωπος ἄ. 

99. ει] αἀά. ουν Ὦ. αι. Αππι. 

--- ανθρ.] Ῥί8επῃ. ὁ Ἑ. 58. | Οοπίτα, ὉΤ' 
1,. τε]. ἄοιμ. 

-- Μωυσεως ΒΡΤΊΙΣΔ. 58, 69. Ἐ.| Ί Μω- 
σεως σ. Ἡ. τε]. |αᾷά. πως Ὁ. (1) 

--- όλον] οπη. Χ. 

-- ὑγιη] -ην 1.. | Ῥοβί εποιησα 69. 

94. µη κρινετε] µη κρινατε 69. Υ. 

--- κρισ. κρινετε ΒΡΤΤ.. (1. 98.) | Τκρισ. 
κρινατε σ. ΧΔ. τε]. (Ο7ἱᾳ. 1. 6470) 

95.ουν Ἀγτ.Ηο]., Οτίᾳ. ἵν. 9825, | οπι, Τ3. 

(αάά..) Αππι, (οί ἀῑοεραπί Ῥγττ.οτί,δε 

Τει,) 

95.εκ Ογίᾳ. ἵν. | οπη. Τ. 
96. και απίο δε ΒΡΤ. τε]. ΟΤί. ἵγ. 9855 

Γοπι. ΙΧ. 69. α.ἲ. Μεπρῃ, (1. 
88.) 

--- λαλη Μ. (ρτασπι, βίαΐ δί, 9Υγ.Οτ{,) 

-- µη ποτε ΒΤ. το]. ΟΥἱᾳ. ἵν. 9819. 2825, 

{µη τι Ὁ. Τωαίε. 

-- αληθως απίο εγν. Οτίᾳ. ἵν.δΐ9. | οπη. 
35. Θντ.Ῥεί. ΤΠΕΡ.Ἠπι. «0, 

--- εγνωσαν] Ροξί οἱ αρχοντες Ὦ. Αττη. 
| Οοπίτα, ΟΥίᾳ. ἵν. δὲ. 

--- εστιν] οπι. Ὁ, | Ταάά. αληθως 5. Δ 

Ἠ. τα]. 7. Βγιτ.Εεί.δς Ηε]. οι, 9111, 

Γοπι. ΒΟΤΤΙΧ. 1. 69. Κ. (Ἰιας.) ντ. 

Οµ, ΜεπαρΙ, Τμ6Ῥ. Ασπι, Ο7ἱᾳ. 1ν. δἱ9. 
(, 98:) | οπ1, 56. ὁ ἙΒ.Βίο. 

97. ὁ δε] αά. ὁ δἱο Λ. 
-- ερχηται δἱ.5. ΒΡΤΔΞ τε]. Τμαµά. ΟΥίᾳ. 

11, 7880, Ίγ. 9815. 2855, |. ερχεται Εἰσ. 
ΧδΔ3. 69. Ε«Η. | ελθφ α. 

98. εκραξεν ΒΤ. τεὶ. Ῥνττ.Οπί,Ροῦ,δεΗς]. | 

εκραζεν Ὦ. μπε. | εκραξαν ἨΗ3. 

-- εν τῳ ἵερῳ διδ. ὁ Τησ. (Β)1ιΧ. 88. τε]. 

ο. Ἀγτ.Ηο]. ΜεπιρἩ. ΤΗεῦ. οί. (δι- 

ὃασκων] Ῥο5ί Ἰησ. Τ. οτι. [.) | ὁ Τησ. 

διδ. εν τῳ ἱερ. ὮὉ. (Ἀντ.Ρεί.) | ὁ Τησ. εν 

τ. ἱερ. διδ. 1. 69. Ὑπἱς. ΟΙ. ὁ.ειῖ. (ντ. 

18. ταϊθῖξ θα 6ἷ. 



ΥΠΙ. 99. 
Τα]σ. α. ὅ. ο, 
Βυ1τ, 0. Ρ.Ἡ. : 
Ποπιρ]ν, ΤΙΝ. τοῦσιν ἀποκτεῖναι; 

Εοἲῖι, Αυπι, 181, ση αν ρα” 
καὶ οὖδεν αὐτῷ λέγουσιν. 

ε 3 ος. ή ε 

οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν 
- / / 

τοῦτον οἴδαμεν πὀθεν ἐστίν' 
ο5 

γ 
τε 

ΔΝ 

οὐκ οἴδατε' ' ἐγὼ ! 
τρ . α. / 

Σο. 8120. οἵ Κἀκεῖνός µε ἀπέστειλεν. 
α 

90. ἐλήλυθεν 

ΚΑΤΑ ΙΟΩΑΝΗΝ. 
3 - ε - η αν ῃ Ν 

τινεο ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτὸς ἐστιν ον 
φς6 3/ Σε / - καὶ ἴδε παβῥησίαᾳ λαλεῖ, 

/ - / 

µή ποτε ἀληθώς ἔγνωσαν 
/ . ΔΝ 

Ι ὁ χριστός; Ι' ἀλλὰ 
« Ν Δ ο 

ὁ δὲ χριστὸς Όταν 
-/ » Ν ’ / 3 ήν 8ϱδ » 

ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πὀθεν ἐστίν. ἔκραξεν 
5 ” -ε - , ε 5» - 9 / κ » νλσ 

οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, ἵαμε 
Ἡ / / Ν ο μι - 2 

οἴδατε, καὶ οἴδατε πὀθεν εἰμί. καὶ απ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ 
/ . ι) . ΔΝ ας / ΔΝ ες - 

ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέµψας µε, ὃν ὑμεῖς 
5 / ο .) - 

οἶδα αὐτὸν, ὅτι παρ αὐτοῦ εἰμι, 
90 τ οσ./ - αι 

ἐζήτουν οὖν αὐτὸν 
/ Ν ς ον ε / ϱ Ψ αν Ν - ιά 

πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτον τὴν χεῖρα, ὅτι 
3/ ” / ε οὁ » ο 

οὕπω ἐληλύθει ἡ ὠρα αὐτοῦ. 
9 - λ ο ο. 

24 5: 1 Ἐκ τοῦ ο. δὲ πολλοὶ πο ον εἰς 
5 κ ή Ν/ 

αὐτον καὶ ἔλεγον ) ., Ὁ Χριστὸς ὅταν έλθηι, | μη 
πλείονα σημεῖα | ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν: ""Ίκου- 
σαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ 

Ἠιογορο]γπαϊβ, Ἄοππο Ίο οδε 
αποπῃ απασταπέ Ἰπίογῇοργο ὃ 
οί οσσο Ῥαϊαπι Ἰοφυίέας εὔ 
πΙμΙ] οἱ ἁῑοιπε: παπα γεγο 
εοβπογοταπί ρτ]ποῖρος απία Πίο 
ορί Οπςίαε. ᾗ Βεὰ Ἠππο 5οἶ- 
της πάς αἲιι ΟἨτῖδίας απῖοπα 
οπΙη γοπογίέ, Π6ΠΙΟ 8ος ππάθ 
αθ, 3 0,5.) ΟἸαπιαῦαί οΓρο 
ἄοσοτπς ἴπ ἵοπιρ]ο ἹΊεραβ οἳ ἆᾱἷ- 
σοᾳ5, Ὦέ πηθ 5ο]ῖς οἱ παπάς πα 
81815: δ{ α πιο 1Ρ5ο ποη γοπ], 
βοά οδὲ νοτι5 απ πηϊςίέ ππο, 
απθη γος ποβοϊς: 3, 65ο 5οἶο 
οσα, απία αὖ 1ρ5ο 5απα οἱ 1ρ5ο 
τηθ παϊαίς, ὃ0 σΤ, 1.) Ωπαρτοραπέ 
εΥΡο οππῃ αρρτοΠεπάίετο, ϱἱ Πθ- 
πιο πηϊβῖς 1η Πάπα ππαπα1ς, απία 
ποπά σπα γοποταί Ἠοτα οἵας. 

3 48, 10.) Ώο Παιρα απίσπι 
πι] οτθοάἸάσταπίε ἴπ αμπι, ο 
ἀϊσεαπί, ΟΗγΙβίτιδ οαπῃ γοποτῖέ, 
πιπηφι]ά Ῥ]ατα οἶσπα {[αοῖεῦ 
απάτη ᾳπαθ Πο [αορ ὅ Λι- 
ἀἰεταπί Ῥματϊσαεϊ ΠΙτβαΠ ΠΊΓ- 
παμταπίθπα ἆς 11ο Ἠαρο, (73,19) ϱὲ οῦ 

85. [ταῦτα], α 
π 
' σαῖΐοι. 

ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ᾖ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρι- 
΄ 

ὑπηρέτας, ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. Ὅ εἶπεν οὖν 

πηϊβογαπέ Ῥτϊποῖρος εί Ῥ]ματϊεαεϊ 
ε πΙΙΠΙίΤΟ5 τί αρρτομοπάετεπό 

εσῃ, ὃὃ (50, 10.) Ὠικῖτ ετσο Ἰε- 

Οτι) Ατπι. 231. ἄοσοπς ἵπ ἴοπιρ]ο 
Ίθειις πι. αι. | ὁ Τησ.] οπι, Δ. (οπι. 
ὁ Ῥ2Μαι.Τ.) 

98. και λεγων] και ελεγεν Ἱς. 
-- και οιδατε ΟΥνίᾳ. ΠΠ. Τ885,. 989εδίς, | 

οπι. Χ. {. Ονίᾳ.ῖν. 9814, 9823: (Η1, 
8985.) | και οιδα Ὑ. 

99. εγω] Ταᾶᾷ. δε σ. ὮΧ. 1. 95. ὅ.οι[]. 

Ἐγιν.Οτέ.Ρεί. δι Ἠο]Ἡ Μεπιρῃ. «οί. 
2841. (Εεὰ ορο ΠΠ], 8985) | οπι. ΒΤΤΙΔ. 

69. ἘαάΗΚΜΒΌΥΤΑΛ. Ὑπ]ςσ. α.ο. 

Βυτ.Πο].έαί. ΤεὈ. Απ Ογίσ. ἵγ.28159. 
Τετί. α”ν. Ῥνας. 99. 

-- οιδα αυτον αἆ Βπ.] εἰ αἱ ἀϊκετο 

απῖα ηοδοίο 6ΙΙΠΠ 6ΥΟ 5Ιπ]]]ς γοῬί πἹεπ- 

ἀαπ. οἱ 5οῖο θιπι απῖα 4) 1ρεο 81πι, 6 

1ρ5ο πιο πηϊεϊς. ἨἘέ εἰ ἀῑπετο απία ηπες- 
οἵο 6απι 610 δϊπι]]ή5 γοῦί5 πιεηᾶακ. 0ο. 

16. (µία. Το. ο.) νῖᾶ. «αρ. γΠ, 55. 
(µπ 161 ᾖ.6. εοᾶ. Ῥατρετίπο 10] Ίος 

5εμο]ῖοπ Ἰερῖτατ, εἰς τὸ ῥωμαϊκὸν εὐαγ- 

γέλιον τοῦτο εὗρον.) 
--- παρ Οτίφ.ἵν. | απ’ Χ. 

--- απεστειλεν ΟΥ. ἵν. | απεσταλκεν 
Ῥ. 

80. πιασαι] α.ά. και εξηλθεν εκ της χειρος 

αυτων 69. Λ(χωρας). Απτπι | Οοπίτα, 

ΟΥίᾳ. ἵν. 9985, 9985. 

-- επεβαλεν ΟΥίᾳ. ἵν. 9985, | επεβαλλεν 
Χείο, Ογἱᾳ. ἵγ. 9985, | εβαλεν Τ. α.ο. 

80. την χειρα Τποῦ. άοἴμ. «1. Οτίᾳ. 
Ἰν. δίς, (την χειραν 69.) | τας χειρας Ἱ. 

α. Τι. Ἁνττ.Οτί,δεὮευ. Μεπιρῃ, Αππι, 

ΜΒ. Ιγεπ. 906. 

-- ὅτι ουπω Ογίᾳ. ἵν.δίδ. | ουπω γαρ 69. 

1τεπ. 

--- εληλυθει Ῥ.Μαἰ.ὉΤ. τε]. Οτίᾳ. ἵν.δἱς. 
Γ-θεν Ἑ.Βψ.Βεᾖ.].. | -θη ΧΒαΗΓΛ. 

81. εκ του οχλου δε πολλοι επιστ. ΒΤΙΙΝ. 

(1.) 65.) (69.) (Κ.) Ἱωαμ. δι. (δε] 
Ῥο5ί εκ 55: ουν. 1. Τ.. Μεπιρῃ. οπι. 09.) 

| πολλοι δε εκ τουο χλ. επιστ. -. (1)) 

Δ. τε]. Ἀνιτ(ΟΥή.) Ευ. δεἨοΙ. (Μεπιρῃ. 
Τ1ου.) οίἩ. ΑΙπΠ. επιστ. Ῥο5ί δε Ὦ. 

(Μεπιρῃ. ΤΠΕεΡ.) 

--- ελεγαν Ὦ. 

--- ὁ χρισ.] Τρταεπι. ὅτι σ. Ἡ. το]. 975. 

Ἠσ]. | οπ, ΒΡΤΙΙΧΔ. 1. 55. 69. Ὁ. 

τα, γιτ.Οτί,δεῬεί,. Μοιπρῃ. Τμερ. 

αοιμ. Αιπῃ. 
- µη ΒΡΤΙΙΧ.Ι. 85. ΕΚ. | αμητι σ. 

Δ. τε]. 

- πλειονα] πλεονα Τὰ. 
-- σηµεια] Τα44. τουτων σ. ΔΕ. τε]. 

Ὀνττ.ΟΥΕ.Ρεί.δεΗο]. Μεπιρῃ. ΤµεΡ. Μπι. 

(6ου1.) (απίαο σημ. Μ. Ροδί ποιησει Λ.) 

[οπι, ΒΡΤΊ,Χ. 1. 95. 69. Τ. Ταίῦ. 

ΤΠοβ.(σεοτᾳ. Αγπι,. 2841. 

--- ποιησει] -ση Χ. 69 δογ. | ποιει . 
Ῥντγ.Οτέ.δεΡ5ί, 

9]. εποιησεν ΒΤ. τε]. ὐ.{. Βντ.Ης]. τε]. | 
ποιέ Ὦ. 69. Ὑμ]ς. α.ο.ο. Ἀγττ,Οχί,δς 
Ἐοί, Ανπι.εᾷ, 

99. ηκουσαν] Ῥϊαθτη. και 69. Ἀσιτ.ΟΣ6, 

Τει,δεΗε]. Δ9ίΠ. | αὖά. ουν Τ.Βεή. 

1. ΚΜΌ. αιῇ. ΤΠεῦ. | αάά. δε Ὦ. ο.ε. 

οί. Ασπι. | ποη αβοπί ΒΤ(σεοτο.Ἡι 
Χ. 98. τε]. Ὑπ]ς. ὐ. Μεπιρῃ. 

---ταυτα ΒΤ. τε]. Ὑπ]ς. 1. Ἀντ.ξεί, 

χα]. | οπ, ΓΙΑ. 1. α.ὐ.οιρ.ῖ. Ἀψτ.οτί, 

Αυτη. 
--- οἱ αρχ. και οἱ φαρ. ΒΡΤΙΙΧΝ. 1. 98. 69. 

ακῦὈ. Υαὶς. α,β. Βγτ.οτί Μεπιρῃ. 

ΤΠεΡ. Ατπι. δίΠ. | Τοὶ φαρ. κ. οἱ αρχ. 

ς.. ΔΕΗ, τε]. α. Βντ.Ης]. ἀοΐμ. |. ΠΠ οὐ 
Ῥηϊποίρεςδ. βασετάοίαπα Ἀγτ,Ῥεί. | οπ1. 

2.6. 
-- ὑπηρετας απίε ἵνα ἙῬ.Μαι.ΤΙΙΝ. 1. 

98. 60, ακῦ. γαρ. ο. Θντ.βεί, 

το]. | Ῥο5ύ απεστειλαν ΏΔΕΗΜΡΥΤΓΛ. 
α. Βυτ.Ηςε]. οἵἩ. | οπι. Βγγ.ΟΣ6, 

88. ουν] Γαἀά. αυτοις σ. Τ. 19. Υμ]ς.Οἰ. 
(α.)ᾳ. Του. 281. | οπ. ΒΡΙΙΧΔ. 88. 
60. ΕάΠΚΜΡΟΤΗΝΤΓΑ. Απι. α.δ.ει/. 
δε. Ἀνττ.Οτί,Εεί.διΗςε]. Μεπαρῃ. οίἩ. 
Άτπι. 

98. 1οβΙΒ ἵπ [επιρ]ο ἄοσεπε 6ἷ. | 55. οἵς 16- 
845 6ἵ 
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ΕΤ, 
1ΣΔ. 

1.98, 69. πα 
ΕΕΗΚΜΡΌΠΓι 

Λ. 
.ο 19 19ῦ. 
84, εὑρήσετέ 

"[με]’ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ο - Β3 η ς . 9 εηχ, 
ὁ ησοῦς, Ώτι | χρόνον μικρὸν' μεθ ὑμῶν εἰμί, 

4. / / 
καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. ζητήσετέ µε 

λ ς - / 

καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύ- 
3 - μ] 5 5 ες» - Ν « / 

νασθε ἐλθεῖν. "' εἶπον οὖν οἱ Ιουδαῖοι προς ἑαυτούς, 
. Ὡὶ / α ε - ” ε / 

Ποῦ οὗτος µέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρή- 
/ ΔΝ ΔΝ ΔΝ - ε / 

σοµεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων 
τν / ον ιο 

μελλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τους Ἑλληνας:; 
Ότίς ἐστιν ἶ ὁ λόγος οὗτος" ὂν εἶπεν, Ῥητήσετέ με 

ΥΠ. 94. 

515, Δάμπαο πιοβῖοππι ἔσππριαβ 
γοβίβοππη 8ΗΠΠ, οἱ γαᾷο αἆ θ1ΠΙ 
αιιῖ παϊφίε παρ. 3) (8 10) Ύππο- 
τοβῖ5 Της 6ἱ ΠΟΠ Ἰπγοπ]οι5, οἳ 

αρ ΦΗΠῃ 650 νΟΒ ποπ Ῥοΐθςίῖς 
νοπῖνε. ἵν Πἰκονιπί ουσο Τι- 
ἀασὶ αἆ 5ο 1Ρ908, Ωιιο ία 1έ- 
118 θδί, απῖα πο ΙΠΥΕΠΙΘΙΙΙΙΒ 
θπι 2 παπιφαἷᾶ ἵπ ἀἱδρεγείο- 
ηοπι σοπίαπῃ Ἱσπγας οξί οἱ ἆοο- 
ἑατας ρεπίοΒὸ 35 Ομ] θδὲ ία 
5ουπιο 4ποπι ἀῑκί, Οπασνής 
π1θ εί πο Ἰπγεπ]θίϊς, δἳ αλὈῖ 
5ΙΠπ1 οσο [νο] ποπ Ρροίθβίϊς 
γομίτοῦ. 

Τη πογϊςεῖπιο Απίοπι ἀῑο 
πιασπο Γοβϊν]ταιῖς εἴαῦαί Το5 
εί οἰαπιαῦαί ἀἴσοπα, Ωπῖ εἶεῖε, 
τοπίαί αἆ πιο οί Ρῖραί, 39 Ωμ 
ογο1έ πι πας, 5ος ἀῑχιί ποτῖρ- 
{πτα, Παπιῖπα ἆθ νοπίτο οἶιβ 
Ἠπεπί πθππθ γῖνας. Ὁ ος απ- 
ἔθιη ἀῑχ]ιί 4ο αρἰσῖία απεπῃ ασ- 
οορίατὶ οταπί ογοσπίος ἵπ οΠΙ: 
ποπάαπα οπῖπι εγαί δρ]γῖνας ἆα- 
{α5, απῖα Ίσδας ποπάππι Γο- 
ται σ]οτ]βσαίας. ο (937. Ἐκ 

96. εὑρήσετέ καὶ οὐχ εὑρήσετε καὶ Ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ 
[με] ͵ 

δύνασθε ἐλθεῖν ; 
κ - - / - 

25 Ὅ' Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα τῇ µεγάλη τῆς 
ε . « / εν - ιν / » .] φ 

εορτῆς εἱστήκει ὁ ]ησοῦς, καὶ ἔκραξεν λέγων, Εάν 
3ἡ βυν. Οε, τις διψά, ἐρχέσθω πρός μεῖ καὶ πινέτω: Ὁ ὁ πι- 
"Ζλραςῦ. στεύων εἰς ἐμέ καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ' ποταμοὶ ἐκ 

τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιω ὕδωτος ζῶντος. ὃν Τοῦτο 
ιν δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν 

ἹἽν οἱ Γπιστεύσαντες" εἰς αὐτόν" οὕπω γὰρ ἦνἹ πνεῦμα 

Τα α : δοξάσθη. 1 ἐκ γιον}, ὅτι ! ᾿Ἰησοῦς Ἰ οὕπω” ἐδοξάσθη: 

88. ὁ Τησ. ετι] ὅτι Τησ. Τ{άεοτᾳ. 

---χρονον αΠίΘ µικρ. ΒΤΙΙΝ. 69. ο | 
Τροβί «;. ΤΔΔ. 1. 98. τε]. (Τια(ε.) Τετι. 
βἄγ. Ἐτακ. 99. 

--- μεθ’ ὑμ. ειµι Του. | μενῶ μεθ ὑμ. Ὁ. 
94, ζητησετε] ζητειτε 69. 

-- ουκ Τ(σεοτο. 

--- εὑρησετε] αάά. µε ΒΤΧ. 1. τε]. 8ψι. 

Ονε.Εει.δς Πε]. Μεππρα. Τπερ. 1. | 
ος. ΤΑ. 98. 69. τα]. Ἰαίί. οιἩ. 
Αντι. 

-- και ὑπου....ελθειν] οπι. Ὁ. 

--- ειμι] Ροδί εγω 69. Υι]σ.ΟἹ, α.ζιοιε. 
Ῥγγ.Εεί. Μοπιρη. Τ]ες. Αντι, | Οοπίτα, 
Απιι ]. 

--- ελθειν] αἀᾶ, εκει Ἑ.(511. ἠ{αἰιοᾶ.1.) 

96. ἑαυτους] αυτους 69. | αλληλους α. 

--- οὗτος] Ροδί µελλει Γ.Ν. Όγιτ(Οτε.) 

δεῬεί. |. Οοπία, ΒΤΔΑ. 1. 98. τε]. Τμαί:, 
Ἀντ.Ης]. 

-- ἥμεις ΤΜΕΡ. | οπι, Ὦ. Τμαΐέ. Μεπιρ], 
--- εὑρησομεν] -σωμεν ΗΜΓΛ. 

-- μη] µη τι Ὁ. 
--- και διδ.] οπι. και Ἡ. (8εα. τους Ἑλλη- 

νας οπι. ΘΥΓ.ΟΓΕ.) 

6. ὁ λογ. οὗὑτ. ΒΡαγ.Ι,Χ. 1. 58. 69. ΕΝ 
(αἲξ γ]ά, τα», ἵπ σος.) Ι. Βντ,οτέ, | Γοὗτ. 
ὁ λογ. 5. ΔΕ(εοττ.Ι.) τε]. Τα. Ἀντν. 

Ῥεί,δ.Πς]. | οπι. οὗτος Ί.. 

--- ὁν] ὅτι Τ. 
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36. ζητησετε] ζητειτε 69. 

-- εὑρησετε] αάά. µε Β.Ρι]ψ.Μαἰιεᾶ.». 

ΤΧοίο, 1. ᾱ. Ἀνττ. Ον, Ρεί, δε Ἠο].[ 

Μοπαρῃ. ΤΠεΡ. «40Η. | οπι. ΙΔ. 98. 
69. τε]. Τα. οἵμ. Αππιι 

--- ειμι] Ῥο5ί εγω 69. α.ο.ειΓ. 

--- ὑμεις] οπι. 69. πι. 

-- π.] αἀά. οἱ. ΥΠ, ὅὓ---νΙΠ, 11. εοᾶ. 
22ὔ(εαοο. χ!]!). 

37.τῃ εσχ.....τῃ µεγ. (Τμαε.) Ἀγτ.Ης]. 

το]. | τῃ ἡμ τῃ µεγ.τῃ εσχ. Ώαγ. ο. 

Βγτ.Ρ5ἱ. (οπη. τῷ εσχ. Ἀγτ.Ονί. Μεπιρῃ.) 

-- εκραξεν ΒΤΊ.. τε]. Ἀντς.Οσέ,Εεί, δε Πε]. 

Ογίσ. ἵν. 1199. 198). | εκραζεν Ὦ. 1. 69. 
Τιαίι. Μεπιρῃ, Τμεῦ, 

-- προς µε (Β)ΤΙ.. τε]. συ. ΟΥίᾳ. Π. 6505. 

Ἴ08ε, Π1. 9611, 1ν. 1180. 1190. 1980. Ες. 

ἵπ Ἠ5, 4074. ἵπ Ῥε. 873, 9693, (πρ. εµε 

Β.) { οπι. Ὦ. ὐ.ε. 67. 106. 285. 

98. ῥευσουσιν Ονίᾳ Π. 7198, ἵπ Ῥχου. Μαϊ. 

45. Εια. ἵπ Ἐς. 4074, ἵπ Ῥ8, 1170, 1663, 
1740. 6185, | -σωσιν ΔΗΛ. 

99. οὗ ὮΤΙ,ΧΔ. 1. 98. 69. 4ΗΡΕΓ. | ὁ Ὦ 
ἘΚΜΟΥΛ. 

--- ἔμελλον ΒΡΤΧ. 1. 98. Βς. | ηµελ. Τ, 
Δ. 69. ΒαΗΚΜΌΥΤΑ. 

--- πιστευσαντες ὮΤ(εοτή.Τ. (πιστευ- 

σοντες ΤΡΒεΠ.) | Έπιστευοντες 5. ὮΣ 

Δ. το]. ΠΠ, 1695. 

-- ουπω] ὅπου ΑΧ, (6πον”. πι) 

89. πνευμα] Ῥτασπι.το Ὁ. | 6οπία, Ογίσ. 
Π], 6608, Ἱν. 9886, 4095, 4065, Ἔις, ἵπ 

Ίμο, 1609. 

-- ἁγιον ΒΡΙιΧΔ. 1. 98. 69. τε]. εἰ. 

ΒΥγ.Ηε]. «ἄοιμ. «ἆἄα. Οτίᾳ. πι. Π. 

9005. (το ἅγιον Ὦ”.) | οπι. ΤΙ. Υπ]ς. 

α.ὐ.οιΙ. Ῥγτ.Ῥεῦ. Μοπιρῃ, Τμερ. Ατπι, 

Ο,1ᾳ. Π]. Ἱν.έεγ. Ειδ. ἵπ Τωις, (1ΥρΥ. 964. 
|αάά, Ῥορίεα δεδοµενον Ῥ. Υπ]ς. α. 

(0.)ο.ο.Ι. Ἀγττ. εί. ὃς Ἠσ]. Ἀντ. ΗΙ6Υ. 

ΤμεῬ. Έως. ἵπ Ίμπο. | αἆά. επ᾽ αυτοις 

(-ους») Ὦ. 7. ἄοΐἩ. (3911.). | οπι. ΤΤ, 

ΧΔ, 1. 98. τα]. Γ Μεπιρῃ. ἀοἴμ. Ατπη. 

2. Οἱ. Πῖ. Ἰγ. εν.  Ονίφ. Ππί. ΠΠ. 

67. 
--- Ἰησους] Τρταεπι. ὁ σσ. 6. Ογίᾳ. ΠΠ. | 

οπι. Β.Μα1.ΡΤΙΧΔ. 1. 95. 69. ἘαΗΚ. 

ΜΟΌΓΑΛ. ΟΥγίᾳ. ἵν. ἰ6υ. 

--- ουπω ΒΕΓ. ΟΥγίσ. ἵν.ἐεγ. | ζουδεπω σς. 
Τ. τε]. Οτίᾳ. ΠΠ. { ουδεπωτε Τ,. (απῖα 
πο ἁπίις οδί Βρίγίδις 5αποίας απίο 16- 

5ατγοοίίοποπι Βγτ.Ης].πηρ.) 

40. εκ του οχλου ουν ΒΡ(Τ)ΗΝ.Ι. Υα]ς. 

α.δ.(ο.)(ε.)(0:) (ΜοππρΗ. ΤΠΕΡ.) (Αοπι.) 
[ουν] ου Τ. | (οἱ εκ του οχλου ΟΥίᾳ. 1ν. 

98. τηο τηϊφ]ε 6ἱ. | 94. ααπετίς πι. | ερο 
Βατ 6ἷ, | 85. 5οπιοῖρΒος 6. | 86. οπι. ΥΟΒ -ἀπι. 
[5τΤ. Βἱ ααἲὶς δἱήέ 6ἱ. { 38. ἀῑσῖε 6ἱ. | 99. που 

επῖπι πι, | εταῖ ϱ]οτίβσαίας Οἵ. 



ΥΠ. 50. 
Ῥα]ρ. α. (0.)ο. 
Βνιτ.(6.) Ρ. Ἡ. 
Ἰάεππρμ, ΤΗο}. 
οί. Ασπι, 11. 

πγ 
40." Γὅτι] Οὗτός ζ 

ο Ν 5 / ο / ο κ / / 
τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες "τών λογων 
3/. Ὡὶ / 3 3 - ε / 

έλεγον, Οὗτος ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης. 
ος ορ ὃς ΜΠν ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ χριστος: οἱ δε’ ἔλεγον, Μὴ 

γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται; 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
. / / 

τουτων 
1 ” 

ἄλλοι 

Ί]α ογσο (πχνα οπτη αιάἴβδεπί 
Ἰ08 ΒΕΓΠΙΟΠΟΡ οἵας, ἀῑσεραπί, 
Ἠ]ο αξι νοτο Ῥτορ]ιοία: 3] απ 
ἀϊσσναπί, Πίο ορ Ομτϊβίις: 
095,1.) απἰάαπα απίοπα ἀῑσευαπί, 
Ναππφπῖά α- ἀαμΐασα Ομτῖδίας ου ας Ἡ 
γοπΙεῦ Ἡ Νοππο βοτ]ρίαγα ἀῑσΙε 

2 4 9 ῇ 

ἲσς: / ἐ : : αΜῃς, 6-1. ἦ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος ο. α καὶ απία οκ βοπ]πο Ταγιά οἱ ἆο 
- Ῥεί]μ]οεπι οαδίο]ο, αδθί εταί 

ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυνείδ, ἵ ἔρχεται Ῥανίά, γοῖς Οεΐκεις» 4 
πὸ / πα 10.) Τϊκβοηείο Ἱέαφπο Γαοία οί ἵπι 
 ὃ χριστός» «σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλφ' εατύα Ῥνορίος οὕπα, ον 0519 

πε δι αὐτον. τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, Οπῖᾶαπι απίοπη οκ Ἰρεῖς γο]ο- 
κ η αός .ᾳ Ῥαπί αρρτεµοπάστο επτη, 5ος 

«φὐ αλλ οὐδεὶς ᾗ ἔβαλεν” ἐπ' αὐτὸν τὰς χείρα». ΏΘΠΙΟ πηὶξ]{ 51ροΥ Πάπα πΙαΠΙ. 

ἠγάγετε αὐτόν: 

4: θρωπος. ] 

49 4 

Σ ἐπάρατοί. εἰσιν. 

4 τπτ 260 3 Ἠλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 
καὶ Φαρισαίους" καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ 

36 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέ- 
το ο ” 3 ε Θ Ἑ 4μ 

ποτε Ἰ ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος, [ὡς οὗτος ο αν- 
ας / 5 3” ο) ε 
ἀπεκρίθησαν οὖν [αὐτοῖς] οἱ Φαρι- 

ο) Ν κ ς . / 

σαῖοι, ΝΙὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε: 
/ Ν Ἀ . / 

ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 
ο Ν ΄ Ν / 

ἀλλὰ" ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τον νοµον 
50 Μ / Ν ] / 

λέγει Νικόδημος προς αὔτους, 

8 / ε . 

µη τι εκ των 

35 (50, 10.) Ὑοπογαπί 61ο πιῖ- 
π]φίτί απ Ῥοπίίβοος εἰ Ε]αί- 
καθος: οἳ ἀῑκετιπί ος 1, 
Ωπατο ποπ. αἀάικίςας οι 
16 ἨΏεεροπάογιαπί παλη]ςετῖ, Ν1ΠΠ- 
απαπῃ δἷς ]οσυίας οδί Ποιηο 5ἷοιέ 
Ἠϊο Ίοπιο.  Ἱ Ἡοεροπάσγιιπέ 
οἵσο εἶν Ῥματϊκααϊ, Νιπιφπῖά 
εἰ γος 5οὐποιῖ οδ5 "ὃ Ναπι- 
απ]α ααιῖ5 οκ Ῥγποϊρίρα5 616- 
ἀῑάΙε ἵπ ειπα απἲ ος Ῥματίσαςἰςὃ 
39 σρᾷ ἵπτρα Ὠπεο Ύας ΠΟΠ 
πονΙό Ἱεροιῃ πιπ]οάιοί 5ιιηζ, 
50 Ὠ]οῖς ΝΙοοάεππις αἆ εο5, ἴ]]α 

9999.) | Ἕπολλοι ουν εκ του οχλου 5. 

Δ. 98. τε]. /(0.) Βνττ.Εδί.δς Ησο]. 6οἱμ. 
(Εηι:) 

40.των λογων ΒΡΤΤΙΔ3.1. 59. ἘαΠΕΚ 
ΜΟΌΓ. Τα. Ἀγτ.Ῥοι. Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. 

οιµ, Ατπιι ΟΥίᾳ. ἵν. | τον λογον 5. 
Ἀδὲ. 69. ΒδΛ. Τμορ.Ἠπι. Ἀά. | 
ῬΤαςΠῃ. αυτου Ὦ. Θγχ.Ηε].ἰκί. | Ῥτασπῃ, 

τουτων α. 

--- τουτων ΒΏΌΤΙ.. 1. 58. (0.) ταις 

ΒΥτ,Ηο]μης. Ἀντ.Ηίοτ,. Μεπιρῃ. Τμες. 

αοΐᾖμ. Ατπι, (νά. Ώ εαρτα.) | τουτον 
Χ. ἘίΠ. | αυτου Κ. | Ὑοπῃ. «-. Δ. 69. 

Ἐ, τα]. Ἀγχ.Ῥεί. (Ογίφ. ἵνγ. αἀά. του 

Τησου.) 

--- οὗτος ῬβΕΠΙ. ὅτι ΒΗΏ. | οπι. ΤΙ.Χ.. τε]. 

Τιαίε. τε]. ΟΥίᾳ. Ἱν. 

41. αλλοι 19.] αάά. δε Τ(σεοτο. 1. 69. δ.ο,Γ. 

Ονίᾳ. ἵν. 9990, 
--- οὗτος] Ῥτασπι. ὅτι Τι. 69. σ. Ἑγ. 

Ἠς].Ἡ | Οοπίτα, ΒΤ.. τε]. Ονίᾳ. ἵν. 
--- οὗτος εστιν....ελεγον] οπι. ΜΑ3. ὃ. 

ΒΥτ.Η]ου. 

--- εστιν] αἀά. αληθως Ὁ. 
--- οἳ δε ΒΤΤΙΧ. 1. 5δ. Ὑπ]ς. α.εῇῇ. 

Ατπη, (2511.). ΟΥίᾳ. ἵν. | ᾖαλλοι δε ς». 
6. ΜεπηρΗ. ΤΗΕΡ. | αλλοι ὮΔ. 69. Ἐα 
ἨΚΡΌΓΛΑ. Ἀγιτ.Ρεί,δςΠςε]. οἰΠ. 

-- ελεγαν Ὦ3. 

495.ουχ ΒΤΊ.. Οτίᾳ. ἵν. 9995, (ουκ Β3 ΕΙ. 
Ηαιιοά.».) | 1ουχι 5. ὉΧ. τε]. 

49. ειπεν ΟΥγἱᾳ. ϊἵν. | λεγει Ὁ. Τμαίέ. 
-- του] οπι. Ὁ. 1. 69. Ὁ. Οτίᾳ. ἵν. 

--- Βηθλεμ Τ3. 
--- ερχεται ἈΠίο ὁ Άριστο ΒΤΙ,. 88. 

Ὑπ]ς. ο,ῇ-ᾳ. Ἀντρει. Αππιι «41. | 

1Ροςί ς.. (Γ)ΧΔ. . τε]. α.ὂ.{: Ἀγτ.Ης]. 
Τ]ευ. ἄοΐμ. Ογίᾳ. Ἱν. (νι. νου. 41.) 

[ΜεπιρΗ.] | απίο όπου Ὦ. (οπι. ὁ χρ. 

ει) 

48. εγενετο απίο ε.τ. οχλ. ΒΡΤΤΙΧ. 88. 

Ίπΐς. Ἀγττ.βεί.δεΗΠε]. Μεπιρῃ. Τ]μοῬ. 

(Απ) (Ογίσ. ἵν. 9995, γεγενηται). | 
άγροδέ ς». Δ. 1. τε]. ἄοἰμ. [41.1 

-- εν τῳ οχλῳ ΟΥίᾳ. ἵν. | εις τον οχλον 

Ῥ 
44. εβαλεν ΒΤΤ.. (Τιαίς.) | Τεπεβαλεν ς.. 

ΤΝ. τα], 6.. (νά. Υετ. 90.) 

--- αυτον] αυτῳ Ὁ. 

45. ειπον] ελεγον Τ. Βε] (οί (.σοτ.) 
--- εκεινοι] οπι. ΝΌ. ε-. (5αεεγάοίεΒ 

Βγτ.Ε5ἱ.) 

--- Ίγαγετε ΒΙ.. τε]. | -γατε Ὦ. | -γεντε 
Ἐάεοτη. 

46. απεκριθησαν] αἆᾶ. δε Ὦ. | Οοπίτα, 
Ογίᾳ. ἵν. 9995, 

-- ὑπηρεται] αἀὰ. προς τους αρχιερεις 

και φαρισαιους 68. | Οοηίτα, Οτίᾳ. ἵν. 

2995, 

--- ελαλησεν οὕτως ανθρωπος ΒΤΙΙΧ. 

85. (ΜεπιρΗ.) (ΤΠεΡ,) ΟΥίᾳ. ἵν. | 1 οὗτ. 
ελαλ. ανθρ. 5. Δ. 1. τε]. Ὑαἱρ. (οι/.ῇ:) 

Ῥγττ.Ρεί,.δεΗε]. οἱΠ. «, (οπι. οὗ- 

τως Αππη.) | οὗτ. ανθρ. ελαλ. Ὦ. (αν) 

Γ ποπ1ο ππαπαπῃ 5ἷο Ἰοσμίέτς οδί ο. 

46. ΠΠ.] ὡς οὗτος ὁ ανθρωπος ΧΔ. 1. 98. 

(69.) τε]. Ὑπαὶς. ε. Άγιον (Εεί.)δΗς]. 

(5σε. πο (Τπεῦ.) ἄοιμ. Ατπι. 3ιΠ. 

(οπι. ὁ 69.) λαλει Ροδί οὗτος Βγτ.Ε5ῦ. 

ΒΥΤ.ΗΙαν. | ὡς οὗτος λαλει 1). ο([) 
(αποπιοάο εἰ Ἠϊο α.) (οὕτως Γ.) | οπι. 

ῬΤΙ,. Τον. Μεπιρῃ. (ΟΥίᾳ. ἵν. ποῃ Ἠα- 

6.) 

47.ουν ΒΤΙΙΣΔ. 69. τε]. Ὑπὶς. /ᾳ. 

Ῥγτ.Ηε]. | οπι. Ὦ. 1. 98. α.ο.ει[]. Ἀγν. 
Ῥει. ΤΠεῦ. Αππι. ΓΜεπΙΡΗ. (οίμ. 

2011.] 

--- αυτοις Ὦ ΤΙ.. τε]. γ. | οπι. Β. 69. . 
1. Ατπη, 

-- πεπλανησθε ΟΥίφ. Ἱν. 9995. | πελα- 

νασθαι Ι.. 

48.εκ ΟΡἱᾳ. ἵν. 9995. | οπι. 69. Κ. 
--- επιστευσεν ΟΥίᾳ. ἵν. | πιστευει Ὦ. 

-- η Οτίρ.ῖν. | ει Τ. 

49. αλλα ΒΡΤ(εοτη.1.. 38. | ᾖαλλ ς.. 
Χ. το]. (ΟΥγίᾳ. ἵν. 2995. αλλ’ η). 

--- οὗτος Ογἱᾳ. ἵν. 3995. | οπη. 69. 

--- επαρατοι ΒΤ. 1. 85. ΟΥγί0. ἵν. | Τεπι- 
καταρατοι 5. ΤΙΝ. τε]. 

40. οι. ἔπχρα πι. | 41. τεπῖς Οµτῖκέας (. 
44. 8αρεσ επ ΟἹ. | 45. αἀάικῖςεῖς Ί]απι ο. 
48. οκ Ῥτϊποϊρίσιας ααίς 6ἵ. | σ0. ἀῑκιι 6ἳ. 
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Β7Ἠ, 
1ΧΔ, 

1. 98. 69. 
Ρ(ΗΕΜΡΒΘΌΓΛ. 

να]ρ. α. ο. 
8711. Ρ. Ἡ. 5 

Ἱεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 
αοίμ. Ασπι, ΔΕΠ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
εκ Ν { Ν ο. κ . / “ ο Ἀ ἓ) νο 
ὁ ἐλθὼν ! πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷν ὢν ἐξ αὐτῶν, 
51 λ ς / « . / ΔΝ 3/ »λ Ν 5 

Μὴῆ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μη οκ ποδπα Ἰπᾶῖσαι Ἰοπήποπι 
3 ιά - ι] σα. {/ ν / - 

ἀκούσῃη Ἱπρὠτον παρ αὐτοῦ, καὶ γνῴ τί ποιεῖ; 
9 5 / [ον η Ν Ἀ. . 
ἀπεκρίθησαν καὶ ἶ εἶπαν' αὐτῷ, Μη καὶ συ ἐκ τῆς Φροπάρτυαί οἳ 

50. προς αυτον] Τρταεπι. νυκτος σ. 1. 

690. ἘαΗΜΡΓΑ. | αἀά. νυκτος ὮΧΔ. 

95. ΚΟ. ὙΥπ]σ. οι/.Ι. Ἀγοτ.Ρευ.δΗς]. 

(Μεπιρῃ,) ἄοίμ. Αππι, (911:) γ]ά.1οἩ. 

Π], 9. [οπι. ΒΤΙ,. α. Ἀγτ.ΗΠῖεν. ΤΗεὺ. 

--- προτερον απίς εἷς ων ὮΤ. το προτε- 

ρον Τι. 1. 98 εἶο, 69. (α.)ο.ει. Ἀγν. 

Ἠοι Ἀγτ.Ηίε. ΤΠεΡ.ΑΙπί. Άτπ. 

(Λι1) | το πρωτον Ὦ. | Ἠοπι. ς. 
ΔΕ, τε]. Ὑπα]ς. {. Ἀγτ.Ῥες. ἄοιη. 

--- εἷς ων εξ αυτ.] απο ὁ ελθων Ὦ. Ἀντ. 
Ῥεϊ. | οτι. 6. 

--- ων] οτι. Τι, Ὀγτ. ει. 

61. ακουσ Ογίᾳ. Ἱν. 9998, Εδ, ἵπ ῬΕ. 
9503. | -σει Ῥ. | {απΐοι κρινη ΧΗ.) 

--- πρωτον αΠίθ παρ αυτου ΒΡΤΙ.. 98. 

(α.)ο. Ἀγττ.βδί.δεΗσ]. Μοπιρῃ. ΤΠεΣ. 

Αντ, (2101.) ΟΣίφ. ἵν. | Ῥο5ί 1. 69, Ἰ. 
δν Πίο ακουσῃ Χ. (Υιἱσ.Οι) «20. 

.οπι. 6. Ἐιδ. ἵπ Ῥε. Πιο. 158. ] 
Ίπαρ) αυτου προτερν ο. ΔΕ. τε]. 

Απιι (οἵίἡ.) 

--- γνῳτιποιει ΟΣἱ. ἵν. | επιγνωσθη τι 

εποιησεν Ὦ. ο. {πιοίγ. 

6. ειπαν ΒΕΤ. 88. Ι..|Τειπον 5. 1,Χ. τε]. 
--- συ] σοι Ὦ. 

---ει]η Ἀ. 

--- εραυνησον 31. ηζαι.(εᾖ.».) Τεοτο. 

{ Ἱερευνησον 5. Β ΓΙ. τε. ΟΥίᾳ. ἵν. 

9998, 

-- δε] πάά. τας γραφας Ὦ. (Ρο5ί εραυν. 

γας.ΟΙ. α.οιει[)Ι. Του.) |. οτι. Απι. 

16. ΟΡ. ἵν. 
--- εκτης Ταλ. απίθ προφ. ΒΤΙ,Χ. Υμ]ρ. 

ο. (Έ.) Οτίφ.Ἱν. | άροδί ς. Ὦ. 

το]. Απιι α.ο-ει. Ἀντν.Ε5ε.δΗο]. τε]. 

(οπι. της α. | οοπαα, ΟΤἱᾳ. 1ν.) 

--- εγειρεται Ὦ.Βοι.Μαἰ.Ὦ ΤΑ. (1 ἵπ ποία 

αἆ Βπ. ογαησεΠ!.) 955. Ιβπι.Ὀ. Ἰμαυς. 

Ἀντγ, Ῥεί,δεΗο].εκί. Τμευ. οἱἩ. Ασπῃ. 
11. (ΟΡἱᾳ. ἵν.) | Τεγηγερται 5. ΤιΧ. 

69. Βίαϊΐ.Λ. {(εγειγεραι 1. ΕαΗΜ.) 

Βγτ. Πσ].πισ. Μεπιρῃ. | ερχεται Ὁ. 
(εξερχεται, ουδε εγειρεται Ογίᾳ. 1ν.) 

τη, 69. υΠ, ---11. ποπ Ἰαθεπέ ΑΒΟΤΙΙΣ 

Δ. 885. (ΑΟ παπο Ἰήαπί, θεά ο βραθῖο 

Ἠαπο Ρογίεοραπα π [0118 απιὶβοῖς ΠΟΠ 
σαρῖ Ῥο55ο οεγέἰδδίπιε Πιιοί.) ΤΙΔ. θρα- 
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Βαπι ναοπαπη Ἠαροηί, (ἴπ ΑΧ Ροδί 
εγειρεται απίε δραίϊιπι υαομιήπ παλι’ 

ουν....λεγων ο ΠΠ. 19.) αι]. 3γτ.Εδί. 

Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρμ.ΜΡΘΒ.αΡ. ΠΠ Κίπ5, εὖ 
ἵπ οπυπῖῦιις αρ. Ῥομυνατί1ο. Τμεῦ. «οίἩ. 

Απγπι,Ζο].(αί ἵπ οοᾶᾱ. 6. απίϊαιιῖς.) 

Ογίφᾳ. απ γ. 5 ατο[ϊβοῖταρ οππ υἡ. 19 
εοπ/απα]έ (1. 9994,): ἶοπί 6ί (γήςος- 

{οπι5. ὮὈο Ἠαο ρεγῖεορᾶ Βἰ]οπί 5οι1ρίο- 

τος απΗφιίοτθς οπιπε: Τεγίαπιδ 

πμ] ἆθ ἑα] οκοππρ]ο ἵπ 5αογῖς Ηεογῖς 

πογνῖέ. (νῖᾶ. δε Ῥιμαϊο. ο. 6. “Βὶ οδίεπ- 

αας ἆο απῖρας ραποσϊπΙϊς απεπηΡΙογαΠΙ 

Ῥγασσσρίογαπιαπο οαε]εκίίπῃ, 5Ο] Π1οθ- 

ομίαο οἱ ἵπ οα {ογπ]σα(]οπί 4ποιῖθ Ίππι- 
Άπι Ῥαθποπήαθ εκραπάας, αἆ Ἠαπο 

Ίαπα Ἡποαπα ἁἰππ]οαβῖς Ποδίτα 6ΟΠΡΤΕΒ-: 

εἷοι”).. Τη οοᾶᾱ. απηααϊβεϊπηῖς 1πάεςκ 

οαρ]ία]ογαπα ποπ Ἠαθεί περὶ τῆς µοιχα- 

λίδος, αποᾶ ἵπ ΧΜ Ἱασίτασ, ἔαπαπατα 

κεφ... Ἐέ Ροδίᾳπαπα Πετοί Ιπίογρο]αΠο 

Ἰαοο, πάπιογα5 οαρίΜπ]ογαπῃ Ἠα]5 6ναπ- 

Ρ6ΗΙ αποίις5 οδί αἆ τθ’.: οππα δἳέ ἵῃ απίϊ- 

α]ςε]πα]β ποπ ηἰςὶ η’. 
Ἠεροεπί, 5ο αρίεγῖεοῖς ποίαπε ἘΜΛ 

(4 νογ. 9. σα. ΥΠ.) εἰ ποπππ]]1 ο τοςθή- 

Ποπίθαδ, (ΑΛ Ἠαοο Ἠαῦεῖ ἵπ τπαχς. τὰ 
ὀβελισμένα [τουμὴβ Ίπ Ίου ο. αδίετ- 
ἐφοῖ ποίαία] ἔν τισιν ἀντιγράφοις οὐ 

κεῖται, οὖδε ᾿Απολιναρίου' ἐν δὲ τοῖς 

ἀρχαίοις Γοπ]ας 5αεσι]1 2] ὅλα κεῖται" 

μνημονεύουσιν τῆς περικοπῆς ταύτης 

καὶ οἱ ἀπόστολοι [1.ο. Ποσυοπασία] 

πάντες ἐν αἷς ἐξέθεντο διατάξεσιν εἰς 

οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας.) 

Ο06]15 ποίαπύ ὃ αἱ πι] ο τουρη/]ο- 
τῖρς. 

Δά ΑΠ. οναπρο]1 66οσεαπῃ {π 1. Αππι. 

ΜΒΡΕ, Ῥ]ετίαιια. (5ίο ρυπείαία5 οδί 0ο. 1. 

σ.. τὸ περὶ τῆς µοιχαλίδος κεφάλαιον. 
ἐν τῶ κατὰ ἰωάννην ἐἑαγγελίω (9ἱ6)’ ὡς 

ἐν πλείοσιν ἀντιγράφοις' μὴ κείµενον' 
μὴ δὲ παρὰ τῶν θείων πρων' τῶν ἑρμη- 

νευσάντων μνημονευθὲν' Φηµι δὴ ἰἴω- 

άννου τοῦ χ. κ, κυρίλλου ἀλεξανδρε[: 

οὐδὲ μὴν ὑπὸ θεοδώ: µωψουεστ: καὶ 
τῶν λοιπ| παρέλειψα κτ τὸν τόπ| 
κεῖται δὲ οὕτως' μετ ὀλίγα τῆς ἀρχ. 

γΙΙ. 51. 

απἲ γοπίέ αἆ αππι ποοίθ, αῖ 
ππας ογαί οκ 1ρ8ῖ5, δι Ναπιαπίά 

ηϊκί αιᾶ]οτῖέ αΏ 1ρ5ο Ῥνίας ο 
οοσπογοπῖς αιὰ [αεῖαιρ ὄᾶἨε- 

ἀϊκοτιπί οεἶ, 
Ναπιαιίά οἱ απ «ἀα]ασας εδ 

Γαλιλαίας εἶ; Ἰ ἐραύνησον΄ καὶ ἴδε ὅτι ' ἐκ τῆς Τα- Ἀοιιαο οἳ γἷᾶο αμήα ρτορ]ιοῖα 
/ / / 3 9) / “ενα, δὺ--γἰ. 11.1 

λιλαίας προφήτης οὐκ ! ἐγείρεται . 
Α 6θΗ]ασα ποῃ δΗΥρς, 

τοῦ πε κε] ἑξῆς τοῦ ἐρεύνησον καὶ ἴδει 

ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ 

ἐγείρεται.) 

Δά Επ. πο, σαρ. ασῖ. ἵη 69. 

Ῥομί νου. 56 Ἠα]15 οβρ115 1Π απο οοᾶ. 

(5995.) 
ἔκτεθεται δὲ Γὸ Παπίας] καὶ ἀλλὴν 

ἱστορίαν περὶ γυναικός, ἐπὶ πολλαῖς 
ἁμαρτίαις διαβληθείσης ἐπὶ τοῦ κυρίου. 

ἣν τὸ καθ’ Ἑβραίους εὐαγγέλιον περι- 

έχει Εις. Η.Β. Π1, (197.). ὃ Απ Ἰαεο 

Ραογῖέ Ἠϊδίοσία απαο 4 πππ]ίοτο αἀα]ίεγα 

Τη γοχίι τεσρρίο 6Υ, Β. 1ο. οχδία6.... 
Παπά ἵαπιοῃ Ἱπορτίαπι οδέ....5δεᾶ ονι- 

ἀοπίου οοπηδία!, εὐϊαπηθί 5πβροοία Ἠαες 

ογαηΡε]ῖ Ῥοτίοορο εαἆεπι 6556 ο6Ώς5εᾶ- 

µαχ αἴαιο Πϊείογία Ῥαρίαπα ποπάμπι εαπι 

οοᾶϊἱοὶ Ν. Ἔ. {επιροτο «Ειιδεδῖὶ ἰπδεγίαπι 

(Γιἱοφε. Βου]. 1. 99. 

1 Παρεπί Ροεγίοοραπι (απαπαπα Ἠπ]18 
εναησο]Π Ῥαχίοπα ς-. Τ (5εἆ {οχίπς ο]ας 

οθίεσῖς γα]άο ἀῑδεϊπιιΙς) ΕΞΗΚΌΓ. (ες 

8 Ε Ἠ]αί πβᾳτιο αἆ νογ. 10, Τ 4ε[ ἵπ γεν. 

9.) γαρ. ὀμ(αἲ ντᾷ.).ο.ε.1,[-σ. Μεπιρῃ. 

1η ο4. 1] απς. Αυτη. Ό5ο, δὲ ἵῃ σοᾶᾱ. ὅ 

τοορπΙβδΙπα]ς, «11. (Ααππιοπῖ, οἳ ΝἱσοπΙ 

Πᾷες Βἶέ, Ἠαπο Ῥοτίοοραπι ἀε]εγεταπί.) 

Ἠαρεί Θγτ.ΗΙοχ. νΠ. δ5---γΙ, 9 «ἴη 

Ἀπο Ῥοτίσορος τοοϊαπάαο ἀῑο Ῥεπίο- 

οοδίθς:”. Δάπ]ίοταο απίοπα Ἠϊδίοτῖα, 

γη, ὃ---11. εἰπσπα]ατεπι ἆαί Ῥοτίοοροῃ, 

τοο]απάατα ἀἱθδ {δβίο Β. Ῥε]ασίαρ 8. 
Οσἵοῦχ.” (Αά1αγ. Ρ. 190.) 

0ο. Ῥντ. οἶῖπι Ῥεπος Ἰξεσίαπα (αὓ 
Ί]ο Ἰωιάογῖσο Ὦο Ὠϊεα ἆοπο ἀαίτβ) 

Ἠαῦοαί Ἠαπο Ρογίοοραπα, 5οᾷ οππι ποία 

Ἠ]απα ποπ 6558 τοτεῖοπίς Ῥεδολ]ίο ρατ- 

ἴσπι. Ἑαπάσπα Υοιδίοποπι τορεγίθατ 1π 

0οᾶ. ῬΒατεαυαςϊ (αρ. ΓΠΙ6), οὐ ἵπ Ἱπο 

Ῥατίεῖπο αρ. ΛάΙος, (67). Ὦο αποίοτο 

Ἠπ]ας γοτοπῖς ποπ Πᾳποῦ. 

ο αἰίετᾶ γειδίοπο Ῥγτᾶ, Υἱᾷ. ΑΑεθ- 

πιαπὶ ΒΙΡΠοίΗ, ΟπΙοπί, 1, 68, οσ]ας 1πῖ- 
παπα οδὲ “ὁ Ἐέ Γαοιπη οδί αππάαπα ἀῑε, 

απαπῃ ἆ6δας ἀοσετεῖ, οὈα]εταπέ οἵ Βοτί- 
Ῥαο οί Ῥματίκαοϊ παπ]σγοπα απαπάαπι 

δ1. Ῥτῖας αια]οτί6 αὉ 1ρεδο Οἵ. | 63. βοταίατθ 
βοπρίαταβ 6. | α 6]. ρτορηοία ὤ. 



ᾳππο οκ αὐι]ίογο οοποθρῖςδο ἆθριο- 

Άοπδα Πιογαθ.”. Ψἱά. οἱ Ῥ]ρ]οιϊν, Οτῖοπ. 

Ἡ, 1Τ0 αδί Ίασο οἸααδα]α ]οσίές Τρ8ο 

γοτο Ιπο]ἰπαίδ, απήαδοα]πδᾳπο ΘοΓΠι 

Ῥεσσαία, π (ουγὰ εοπρεῖέ, οὐ 11 το]ῖοιὰ 

οἳ αβίοριηί, «σοδις απίοπι ἀῑκίε, Υαάς 

εἰ πο] απιρ]ιις Ῥοσσατο..  Ἠαεο γοιξα 

55ο ἀἰσππίαχ ο οοᾷ]σο αποάαπα Α]οχα- 

ἀτίπο, 

ΠΗἐεγοπ. “Τη οναπρο]1ο βοοπΠ(Ιπῃ ο- 

Ἰαηποπῃ ἵπ πα] οἱ γαοσῖς οἱ Τμαϊπ]ς 

οοἁἹοῖθας Ἱπγοπῖέις 4ο πάιι]τογᾶ ππα]ογο 

απαο αοοαδαία οδί αριᾶ ὈῬοπηπαπι 

Λάγ. Ῥε]ας. Π. 17 (ἴοπη. 1. 48). «ἀπ. 

α Τία πὲ ποππῖ πποᾶῖσαο Βάοἱ γοὶ Ῥο- 

επς Ἱπ]πηοϊ γογαο βάοἵ ογοᾷο παθίεηίθ8 

Ῥεσσαπᾶ1 Ἱπιραπίίαίοπι ἀαγὶ πιαοίρας 

βπἱς, 1]]αά απιοᾶ ἆο αζπ]ίονας ἱπάπ]ροῃ- 

Μ1ᾷ8. Ὠοπηίπιις Γοοῖέ, αα[ογγοπὺ 4ο οος1οῖ- 

δα8. εαἶφ.”.. ο οοπ], αἀπ]θ, Π. ΥἩ, (6). 

Τοπι. γη], 1751 (14. Βαβεαπ!). 

ἑτέραν δὲ τινα ἡμαρτηκυῖαν ἔστησαν 

οἱ πρεσβύτεροι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ 

ἐπ᾽ αὐτῷ θέµενοι τὴν κρίσιν ἐξηλθον" 
ὁ δὲ καρδιογνώστης κύριος πυθόµενος 

αὐτῆς εἰ κατέκριναν αὐτὴν οἱ πρεσβύ- 

τεροι, καὶ εἰπούσης ὅτι Οὔ, ἔφη πρὺς 

αὐτήν, Ύπαγε οὖν, οὐδὲ ἐγώ σε κατα- 

κρίνω, «οπεί. Αρονί. Π. 94. 4. απ εκ 

Έθναη. 5ο, Ηεῦγαθος2 Τη δηπορςὶ δασγ. 
δοτῖρί. (οα]α5 5ποσι]12) πιπο αλα πϊά ἆς 

Ἠαο Ροτίσορο Ἰοσίίαχ; 5ο αὖ Ιπίετροία- 

{ογο πό γ]άείαν. 

ἨΡύπς, αποᾷ 5οἶο, ἄπαθοογαπα Ἔ- 

(πεί (9869. χἴδ.) Ἠαπο Ῥρογίσοραπι ία 

πηριηοχαί χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι τὰ ἑν- 

τεῦθεν ἄχρι τοῦ Πάλιν οὖν ἐλάλησεν 

αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς λέγων, ᾿Εγώ εἰμι τὸ 

φῶο τοῦ κόσμου, παρὰ τοῖς ἀκριβέσιν 

ἀντιγράφοις ἢ οὐχ εὕρηται ἢ ὠβελισταυ 

διὸ φαίνονται παρέγγραπτα καὶ προσ- 

θήκη" καὶ τούτου τεκµήριον, τὸ μηδὲ 

τὸν Χρυσόστομον ὕλως μνημονεῦσαι. 

11. 996. 
ΓΕ ουβίίαπ Ίπ Τοσμοπαχῖ] τοοορία, οδί 

Ίαθο Ροχίσοορο οκ αποἑοχ]ίαίο (οπδεϊέαίο- 

πιπι «Αροείοίογωπι: γἱά. 5πρία Ύπαθ 

ποϊαπίαχ 1π ππαχς. 0ο. Λ. (Οοάΐσος 

ποπηΗΙ Ἠαδεπί Ἱπ 5ο]ο]ῖο ἀπόγραφοι 

1Π Ίοεο ἀπόστολοι).] 

Ῥ. 
1.3095. 

ΕΞΙΕΙΣΗΕΚΝ:.5Ι.Ὁ(ΟΛ”Σ, 

Τεστυςξ Οος. Ὦ. 

58 και επορευθησαν ἑκαστος εις τον οι- 

1 Τησους δε επορευθη εις το 

ορος των ελαιων. "ορθρου δε παλιν πα- 
ῥΡαγεινεται εις το εερο», και πας ὁ λαος 

Ίρχετο προς αυτον’ ᾗ αγουσιν δε οἱ γραµ- 

µατεις και οἳ φαρισαιοι επι ἅμαρτειᾳ γυ- 
ναικα ειληµµενην' και στήσαντες αυτην 
εν µεσῳ 3 λεγουσιν αυτῳ, εκπειραζοντες 

αυτον οἱ ἱερεις ἵνα εχωσιν κατηγορειαν 

αυτου, Διδασκαλε, αὗτη ἡ γυνη κατει- 

ληπται επαυτοφωρῳ μοιχευοµενη, ὃ Μωυ- 

κον αυτου. 

που, ὅ8.] οπι. [. 

τ-- Επορευθησαν Ὦ. 1. ΜΡΓ. Ὀγτ.ΗΙον. 
Άππη, | Ίεπορευθη ϱ. Ἑ. τα], | απηλ- 
θεν 69. Ὁ. | απηλθον Λ. 

τ-- εκαστος] αἀά. ες Ἡς Ἀγτ, 05». 

--- τον οικον] τον τοπον Ἱ. Μεπιρῃ. 

Ατπῃ. | τα ιδια ϐ89. 

1. Ίησους δε Ἰμαί. Ἀγτ.α. Ὠοπιῖπας 

Ίοξας απίοπι Θγγ.Η]ος, | και ὁ Τησ. 69. 
ΓΑ οπι. ὁ). 

---επορευθη] -ετο Ἑ. 

--ελαιων] αάά. µονος ἩἘ. 

9, ορθρου δε] και ὅτε Τ. 

---παλιν] αἀά. βαθεως Ὁ. 

---παρεγενετο 1. τε]. | παραγεινεται Ὦ. | 
ηλθεν θ9ᾳίο. Ὁλ. ντ. | αἀά. ὁ 

Ίησους Ὁ. 4 

---και πας.... εδιδ. αυτους] οπ). 69. 

-- ὁ λαος] ὁ οχλος α8ῦ. | οπι. Τ. 

60Η. 6ΔΕ. ΥΠ. 58---ΥΠΠΠ. 11. 

Τεστύβ ΡΤΕΡΗΑΝΙ Ἐ ΟΟ0ΡΙΟΙΡΤΒ 
ἘΜΕΝΡΑΤΤΒ. 

125 καὶ ἵ ἐπορεύθησαν΄' ἕκαστος εἰς τὸν 
12 . β Β , 
Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς 

τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν' 3 ὄρθρου δὲ πάλιν 

} οἶκον αὐτοῦ. 

παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς 

Τἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασ- 

κεν αὐτούς. 3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς γ γραμμ 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι Τ γυναῖκα Ιἐπὶ΄'' µοι- 
Τ χείᾳ κατειληµµένην, καὶ στήσαντες αὐ- 

Γτὴν Ἱ ἔν µέσῳ, " λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσ- 

Ίκαλε, αὕτη ἡ γυνἡ ἵ κατείληπται’ ἔπαυ- 

Ττοφώρῳ µοιχευοµένη. 5 ἓν δὲ τῷ νόμῳ 

ατ 

9. προς αυτον] οτι. ἘαΗΚ(πον Ὁ). 

---και καθ. εδιδ. αυτ. Ῥγτ. Πεν. | οσα. Ὦ. 
69 5πργα. (οπ1. καθ. Ατπι. οοςἆ.) 

8. αγουσιν δε] οπ. δε Ὁλδ. Αππι. | και 
προσηνεγκαν αυτῳ 69. Λ31ή7. 

--γραμματεις] αρχιερεις Ἱ. 

Άτπι, σα. 

---ϕαρισαιοι] Ταᾶἀ. προς αυτον 5. Ἐ. 

τα]. ο.(ῇ:) Μεπιρῃ. (Ανπῃ, ο.) (32Η1:) 

{οπι, Ὦ. 1. 690. ΜΌΓΑΛ. γι]ς. εἰ. 
ΒΥΤ.0Ὀ55. Απτη,οζᾱ. | απίο ἀοπιίπαπι 
ποδιπη ΘΥΥ.ΗΙΟΓ. 

---επι µοιχειᾳ 1. (69.) ΜΒΡΌΓΛ. (µοι- 

χειαν 69.) | Τεν µοιχεᾳ σ. ΕαΗΚ. 
. επι ἁμαρτειᾳ απίο γυναικα Ὦ. (νιᾶ. 

βΡαρίαπι εαρτα). | ἵπ ια]Ηὰ Ῥγτ.ΗΙεγ. 

---κατειλημμενην 1. 69. τε]. [ ειληµµενην 

Ὦ. | καταληφθεισα» ΕαΗΝ. 

9 Ἡ 

Μεπιρη. 

Τα]ρ. ο. ο. /. 
Βντ.ὈξἙβ. 8Υτ.Η16Υ. 
Μαπαρη. Ἠιλίης. 

Ατπιιορᾶά-τεο. 911. 

5ὖ Ἐε τογοτβὶ 5απί απαβπίδᾳμθ ἵπ ἆο- 
ΤΩΙΤΗ ΒΗΗΤΗ, 1 1θβα5 απίοπ Ῥογτοχ]έ ἴπ 

ΠΙΟΠΐοΠΙ ο]]γείῖ: 5 οὐ ἀϊισοι]ο Ιέεγαπα Υαπ]έ 

ἵπ (οπιρίαπα, 66 οπιπίθ Ῥορα]ας νοπίέ αά 
θµΠ1, οἱ «οάαπς ἀοοεβαί ϱο5. 3 Αἀάποαπε 

απίοπα 5ογ]θαο δεί Ῥμανίαοϊ πιπ]ίεγοπι 1π 

πα π]ίογίο ἀαρτεμοπξαπη, οἱ δἰπίποσαπέ οαπι 

1π πποά1ο 3 οἳ ἀῑκοτιαπί αἱ, Μαρϊδίου, Ἠαες 

πΙ]Ι6Υ πιοῖο ἀερτοπεησα οδί ἵῃ αἁπ]ίοτίο. 

5 Τη Ίεσο απίθοπι Μο5εβ ππαπάανΙῦ πορίβ 

9. εν] αἀά. τῳ 69. Λ. 

4. λεγουσιν] ειπον 69. ΠΛ. Τμαίέ. 
--αυτῳ] αἆ ο οδαπῃ ᾖ. Ιαἀάᾷ. πειραζον- 

τες ἘαΗΙΚ. Ανπιισάς. | αάά. εκπειρα- 

ζοντες αυτον οἱ ἱερεις ἵνα εχωσιν κατη- 

γορειαν αυτου Ὦ. 
-- αὗτη ἡ γυνη....μµοιχευοµενη] ταυτην 

εὑρομεν επαυτοφωρῳ µοιχευοµενην Ὁ. 

(ἨΗ1ι, οπ. επ᾽ αυτοφ.) 

--- αὑτη] Ῥοδί ἡ γυνη Μ. 

---κατειληπται Τ. 1. | ειληπται 69. ΜΑ. 

| Σκατειληφθη «(εἰο). Ῥν. | κατεληφθη 
(εα. ΜΙΙ.) Έα ΗΚ. 

---επαυτοφωρῳφ] -ϕορῳ 69ο. ἘαΗΠΜ 

Δ. | -φορως ΑΞΊΥ. επ’ αυτ. µοιχ.] 
εὐπ]ίο ασοπς ΒΥΥ.ΗΙ6. 

6. εν δετῳ νοµῳ....ΕΝΕΤειλατο] Μωυσης 
δε εν τῳ νοµῳ εκελευσεν Τ). 

41Τ 



σης δε εν τῳ νοµῳ εκελευσεν τας τοιαυτας 
λιθαζειν’ συ δε νυντι λεγεις; ὃ ὁ δεΤησους 

κατω κυψας τῳ ὃακτυλῳ κατεγραφεν εις 
την γην. 
ανεκυψεν και ειπεν αυτοις, Ὁ αναµαρτήη- 

τος ὑμων πρωτος επ᾽ αυτην βαλετω λι- 

θον. Ἀκαι παλιν κατακυψας τῳ δακτυλῳ 

κατεγραφεν εις την γην. " ἑκαστος δε 
των Ἰουδαιων εξηρχετο αρξαµενοι απο 

των πρεσβυτερω», ὡὧστε παντας εξελβειν" 

και κατελειφθη µονος και ἡ γυνη εν µεσῳ 

ουσα. 19 ανακυψας δε ὁ Ίησους ειπεν τῃ 

1 ὡς δε επεµενον ερωτωντες, 

γυναικει, Του εισιν; ουδεις σε κατεκρεινεν; 

1] κακεινη ειπεν αυτῳ, Όυνδεις, κυριε. ὁ δε 

ειπεν, Όυδε εγω σε κατακρεινω. ὕπαγε, 

απο του νυν µηκετι ἁμαρτανε. 

1 ἡμῖν Μωυσῆς'' ἐνετείλατο τὰς τοιαύ- 

Ίτας Ἱλιθάζειν’' σὺ οὖν τὶ λέγεις: 

Τ Στοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα 

Τἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 

κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἕκατέγρα- 

Τφεν”' εἰς τὴν γῆν" Τ ὡς δὲ ἐπέμενον ἔρω- 

Ττῶντες αὐτόν, { ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν 

Τ {αὐτοῖς,' Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἵ 

Ἰλίθον ἐπ᾽ 1 αὐτὴν" βαλέτω. Ἀ καὶ πά- 

Τλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 
15 οἱ δὲ ἀκούσαντες Ί ἐξήρχοντο εἷς κα- 

Τθεῖς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 

Τ [ἕως τῶν ἐσχάτων"] καὶ κατελείφθη µό- 

Ίνος ὁ ᾿Τησοῦς καὶ ἡ γυνὴ ἐν µέσῳ ἵ οὗ- 

Ίσα. Ἡ ἀνακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς [καὶ 
Ἰ µηδένα θεασάµενος ὃ πλὴν τῆς γυναι- 

Ἰκὸς] εἶπεν αὐτῇ, ΤΤυναί,' ποῦ εἰσιν 

ΤΓἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου]: οὐδείς σε 
}κατέκρινεν; |) ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. 

1 Εἶπεν δὲ Τ ὁ ᾿Τησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατα- 

Τκρίνω" πορεύου καὶ μηκέτι ἁμάρτανε. 

ὁ δὲ ᾿Τησοῦς 

δΕ 

Ἠπήααπιοᾶϊ Ἱαρίάατα: απ ογσο απ]ά ἀῑοῖςὃ 

5 Ἠοςυ απίοπι ἀἰσεραπί Γεπιίαηίες 6ΠΤΗ, 6 

Ῥοδεοπέ αοσπσατο 6η. Ίεξας απίοπ ἵπ- 

οπαἩς 5ο ἀθοτεαπι ἀῑρῖίο βοτρεραί Ἰπ 

ἵεττα. Ἰ Οππη απίετη ρογςουθιγαγοπί Ιπίατ- 

τοσαπίος ουπι, ογεχῖέ 56 οἱ ἀῑκίί εἵς, Οι 

8ἱπο Ῥοεσαίο οδί Υορίταπι, Ῥείπιας ἵπ Ἰ]]απη 

Ἱαρίάσπι πας. ὃ Εί Ἱέθγαπα 5ε Ιπο]Ιπαης 

ποτ ρεῦαί Ίπ ἵθιτα. Ὁ Απάϊοπίος απίθπι 

ππις Ῥοδί ππαπι οχἰοραπέ Ἱποῖριεπίες α 

πεπ]οτῖρα5, οἱ τοπιαπε]έ 5ο]ας οἱ πιπ]]εχ Ίπ 

ΠΙθᾷΊο Βί8Π5. 19 Ἐτίσεης αιίεπῃ 5ε Ἱεεας 

ἀῑκίε αἳ, Μα]ΙαΥ, αὈῖ εαπ{ ἨΠΘΠΙΟ {6 ο0Π- 

ἄαπιπανΙι ἩἨ Ωπαφ ἀῑκί, Ἀαπιο, ἆο- 

πῖπα. Ὠϊκίέ απἴεπι Ίσδις, Ἄεο 6Ρο {8 

οοπάεπιπαῦο: γαάς εἰ απιρ]ας5 Ίαπι πο]ῖ 

Ῥεεσατθ. 

δ. Μωυσης ΡΚΜ. | Ἱ Μωσης ς.Ι. 69. τε]. 

|Ῥοδί ἡμιν 1. 69. (8)Δ. ο.ει/. (Βγτ.αΡ. 

ιο.) | Ἰαπίο 5. Ἐ. τε]. Ἰ(ἡμιν] 

Ῥο5έ ενετ. Ὁ. | οπι. Ὦ 5αρτα Η. Βντ.Ὀ 5». 

Βγγ.ΗΙεγ. Μεπιρῃ. (ἡμων απίο Μω. Ὦ.) 

--λιθαζειν Ὦ. 1. 69. ΜΡΙΓΛ. | Τλιθοβο- 

λεισθαι σ. Ἐ. τε]. (αἱ απ 1π εἀπ]ίοτῖο 

ἀαρτεμοπα]ίαχ Ἱαριάσίαν ο, []:) 

---συ ουν] συ δενυν Ὦ. απ απίοπι ο,[]. 
---τι λεγεις] αἀά. περι αυτης 69. ΜΡΌΛ. 

ο,{]. Ατπιι 001. 

6. τουτο δε....κατηγορειν αυτου] οτη. Τ). 

(ροςί το. 11. Μ.) 

---ἔλεγον] ειπαν Μ. | ειπον Ῥ. Ἀυτ.[5. 
---εχωσιν] εὕρωσι Ἱ. 

---κατηγορειν Ἱ. τε]. | κατηγοριαν κατ 

69. ΜΒΌΛ,. Ατπη. 
--τῳ δακτυλῳ] οπι. Λ. ΒΥτ.0.55. 

---κατεγραφεν ΏΕἄΗΜ. | Τεγραφεν 5. 
1. τε]. | εγραψεν 69. 

--Λπ.] α4ᾷ. µη προσποιουµενος ΒαΗΚ. 
7. ὡς] ὃς Ὁ. 

--ερωτ.] επερωτ. 1. Μ. 
--- αυτον] οπι. Ὦ. 

---ανεκυψεν και Ὦ. 1. ΜΕ. | ᾗανακυψας 
5. Ἐ,. τε]. | αναβλεψας 69. ΤΛ. Αππι, 

---αυτοις Ὁ. 1. 69. ΘΟΌΛ. Ἰμαΐτ. | προς 
αυτους 5. Ἐ. τε]. | οπι. Μ. 

---πρωτος] -τον ΕΗ. 
---λιθον] Τρίαετη, τον 5. Ἡ. τε]. | οπι. 

().) (1.) 69. ΤΑ. | (λιθον Ῥοβί βαλετω 

Ῥ. 1. τ.λιθ. ΙΙ Μ. Ῥορι βαλ. επ᾽ αυτ. 

Ὀψτ.ζζες. Θγν.Ηίεγ.) 

--επ᾽ αυτην Τ. 1. (69.) (Ε4ΗΕ)Μ(ΏΛ). 

επ αυτ 5. Ὁ. |ροδίβαλ. 69. Ὁλ. 

Βγτ.Ὀ.5ε. Αππι. 49Η. | απίο τον λιθ. 

ἘάΗΚΣ. Τις. 
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7. βαλετω] βαλλετω 1. ΕαάΗΚ. 

Β. κατω] ο]. Η”. 

--κατω κυψας] κατακυψας Ὁ. ]. 
τῳ δακτυλῳ Ὦ. [. 

---εγραφεν Ἱ. 69. τε]. | κατεγραφεν Ὦ. | 

εγραψεν Μ. 

---εις] επι Μ. 

[[αάα. 

-- ΠπΠ.] αἆά. ἑνος ἑκαστου αυτων τας 

ἁμαρτιας Ὁ. νι. Ἀγτ.αρ. Αβεοτηαπ], 
9, οἱ δε ακουσαντες] οπι. 69. Λ. Θγτ.ΗΙετ. 

} ακουσαντες δε 1. Αττη. | ἕκαστος δε 

τω» Ἰουδαιων Ὦ. | Τα44. και ὑπο της 

συνειδήσεως ελεγχομενοι 5. Ἑ. τε]. 

(Μεπιρῃ.Ἱ).) | οπι. Ὦ, 1. 69. ΜΙΛ. 

γπ]ς. ο.ε,[)-Ι. Ἀγτ.Ὀ5ε. Ἀντ.ΗΙεν. ΑπΠῆ, 
211. 

----εζηρχοντο 1. τε]. (ροδί εἷς καθ εἷς 

γα]ς. ε.) | εχηρχετο Ὦ. | και εξηλθον 
69. | και εἕηλθεν Λ. | ανεχωρησαν (ρο5ὲ 

εἷς καθ ες) Μ. 

---εἷς καθ’ εἰς 69. το]. | οπι. Τ). | εἰς ἑκα- 
στος αυτων 1. |αᾶά. αἆ ἄοπιαπα ϱβααπα 

Βγτ.ΗΙεγ. 

---αρξαμενοι] -νος 3. 

--ἕως των εσχατων 69. τε]. | οπι. 1. Ἐα 

ἨΠΚΜ. Υπῇς. ο.ἰ. Ὀγτ.Ὀ5».] ὦὧστε παντας 
εξελθειν Ὦ. (οπιπες τουθδεοτιπί ο-[].) 

--κατεληφθη ΙΛ. 

---μονος] οτι. 69. | Ῥο5έ Τησους (οπι. ὁ) 

Ὅ. ο. (μον. ὁ Τησ. και] µονη Ἀντ. 0.85.) 

---ὁ Ίησους ε.[]. | οσα. Ὦ. 1. πι. ο. Ἀγτ. 
85. 5πργα. ΒΥσ.ΗΙογ. 

--ουσα Ὦ. 69. ἘάΗΚΜΡΟΛ. [. ντ. 

Ὃψ». | Πἑστωσα «. 1. Ἐν». Υμ]ς. ο. Βγτ. 
Ἠ]αγ, 

10. ανακυψας] αναβλεψας 69. Λ. (οπι. 

Άππῃ. ανακ. δε ὁ Τησ.) 

10. και µηδενα θεασαµενος πλην της γυ- 

ναικος ἩἘ. τε]. | οπι. Ὁ. 1. ΜΕ. Υπ]ρ. 

ο. Ἀγτ.05. Ἀγτ. Πιο. Μεαπιρῃ, . 

Άτπι. | ειδεν αυτην και 69. ὉΛ. δι. 
-- αυτῃ 1. τε]. ὙΥπα]ς. ε(/:) Ῥντ.Ηϊετ. | 

τη γυναικῃ Ὦ. (ο.) Ἀγτ.Ὀ5ς. | οπι. 69. 

Ὀλ. 
--γυναι 1. 69. ΜΒΌΛ. (Κἡ γυνη 5.) 

πας. ο.ει[. Ἀγτ.ΗΊεν. | οπι. ΏΕΕ«Η 

Ἐ. Βντ.Ὀ5ς. 

-- εκεινοι οἱ κατηγοροι σου Ἡ. τε]. Ὑπ]ς. 

ΟΙ. Μεπιρμ.Ὕ/. «ίπ. | οπι. Ὁ. 1. ΜΛ. 
Απιι ο... ὮΥτ.09. Βγτ.Ηϊεγ. Ατπι. ] 
οπι. εκεινοι 69. ΗὈ. απ {ο Ῥετάμχε- 

ταπί ᾖ- 

11. ἡ δε ειπεν] κακεινη ειπεν αυτῳ Ὦ. 

--- ειπεν δε ὁ Ίησους 1. Ἑ. τε]. Ὑπὶς. 

(Βγτ.Ὀες.) | ὁ δε ειπεν Ὦ. | ὁ δε Τησ. ει- 

πεν αυτῃ Λ. | δε] }αἀά. αυτῃ -- ο-(6.) 

ο. Θγτ.Ηϊεν. 41. | οτη. Ὦ.1. ἘΕαΗ 
ΧΜ. Υα]ς. 1. Ῥγιτ. Ατπη. (και ὁ Ἰησ. 

ειπεν αυτῃ 69. ειπεν αυτῃ ὁ Τησ. Ὁ.) 

--- κατακρινω αἱ. αρ. ο.[. ργαεδ. 6. 
Γκριῶ ΕΕΑΠ. 

-- πορευου] ὑπαγε Ὦ. 

--- και] οπι, Ὦ γ. 69. [. Άτπι, 

-- µηκετι δίο Ὁ επι τε]. (ποι µη). | 
ῬΤΑΕΠΙ. απο του νυν Ὁ. 1. ΜΌ. (5στ. 

Όεε.) Ὀντ.ΗΙογ. Μαπαρμ. Ἠ. Ασπη. τμ. 

αππρηας Ίαπι πι. οκ Ἠου Ίαπι οι]. 

ΑΠΙΡΗΗ5 ο. 

--- 4 Βη.] αἀἀ. τουτο δε ειπαν πειραζον- 

τες αυτον ἵνα εχωσι κατηγοριαν κατ’ 
αυτου Μ(ε τον. 6). 

6. Ἠαοο απἴοπι «πι. | Τ. οαπα οτρο 6ἶ. | 9. οχὶ- 
Ῥαπίὲ 6Ο. | Ἱποϊρῖεης πι | δο]ας Ζεδας 6ἶ. | 10. 
αὐὶ δαπ6 ο μ1 {θ ποοαβαὈαπέ Οἵ. | 11. Ίάτα απορΗας 
οι. 



ΥΠΠΙ. 12-20. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
Ὁ . - Ι) ο. / 

ΥΤΠ. ϱτ 1 ὁ Πάλιν οὖν ἶ αὐτοῖς ἐλάλησεν [ὁ] Ἰησοῦς". 3 Τιοτιπι οἵβο ]οομίι ον οἷς 
Βττ. 2 , ο - ν κ ἃ / πα Ίοβιβ ἀἴσσῃς, Ίσο β8απι Ἱακ 
1ΧΔ. λέγων, Εγω εἰµι το φῶς του κοσμου ο ακολου- πιιμά!: απ εφ ασ πῃθ, ΠΟΠ 

1. 88. 69. ο τι / ᾽ να / ” ω / .λλ) απια]αδίς ἵπ ἑοπουτίς βοὰ Ἰια- 
ΕΕΟἨΚΜΑύΛ. θῶν η περα τη ο το Ἡ ο Ψοῦίε Ἰμσοιη γέπο, Ὠἰκοτιπέ 
Τα]ᾳ. α. ὐ. ο. ἔ ῶ Ὦ ης. Ἠίπον οὖν αυτώ οἱ Φαρι- «Ρο οἳ Ῥ]ατίεαεϊ, Τα ἆο {ο 
Βνττ. Ρ. Ἡ. ἕξει τν φῶς Φὰ ζωῆς ἔ, . ρ ἴρεο τοδπποπίαπα ρε] ῦος: 

Μοαππρη. ΤΠεΡ. σαῖου Σὺ περὶ αν ος μαρτυρεῖς' η κ ρπηρις σου οβπιοπΙατη Γααπα ΠΟΠ ο5ί Υθ- 
ολ. Ατπι, 411, ΛΑ (0 π χατη. Πεεροπαϊς Ίεδις οἱ 
60. οὐκ ἐστιν ἀληθή. προς η ησοῦς καὶ εἶπεν ἀῑκ]ε οἷς, Βί5Ι οσο ἑοδϊπιοπίπι 
Υοαρ. 19:46. 

14. ἡ µαρτ. µου ᾱ- 
ληθής ἐστιν 

ὑπάγω. 
/ 3 / 

κρίνω οὐδένα" 
Ν αι 

ἐμῆ { ἀληθινή 
Ν Ώοιέ. 17:6. 

ἀληθής ἐστιν. 

16 

καὶ ὁ  πέμψας με πατήρ. 
ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἤ μαρτυρία 

5 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρών περὶ ἐμαυτοῦ. 
Ἠλε- 

αὐτοῖς, Κάἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθήν ἐ ἐστιν 
ἦ μαρτυρία µου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον ον ποῦ 
ὑπάγω" ὑμεῖν δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ως ποῦ 

15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ 
κ λ / ς / ᾳ 

καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ 
ε α / ϱ) τμ) ” δή ο ν 

ἐστιν, Ότι μονος οὐκ εἰμί, αλλ εγω 
- / π - 

καὶ ἐν τῷ νόμφ δὲ τῷ 17 

καὶ μαρτυρεί περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας ος πατήρ. 

πξ γον οὖν αὐτῷ, 11οῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη | 
Ἰησοῦς, Οὗὖτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα . εἰ 

πη ἐμὲ δειτε, καὶ τὸν πατέρα μου 
τὰ ῥήματα ἐλάλησεν 

Σο, 7:99. ἐν τῷ ἱερῷ», 

ἂν ᾖδειτε. 
Τ 

ἐληλύθει ἡ ὧὥρα αὐτοῦ. 

ἐν τῷ γαζοφυλακίφ διδάσκων 
3/ 

ἆ καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω 

Ῥοχμίθθο ἆθ πηο 1ρ5ο, Υογαπα ορς 
τοβπιοπίππη. πποιπῃ, απία 56ο 
ππάο γοπὶ 6ἱ 41ο γαάο:  Υο8 
απίθια ποβδο]εῖς ππάο γοπίο απῖ 
απο ναᾶο. 1 Ὑο5 5οοππάπι 
οαἵΠθΙΗ ΙπάΙσα[]δ, οσο πο Ἱπ- 
ἀῑσο απθπιααπα:. ἰὃ οἱ ϱἱ Ιπά1σο 
6ρο, Ππάο απ ΠΘΙΠΗ ΥΘΓΗΠΗ 651, 
απία 5ο]15 πο 8απι, 5εἆ οσο οὔ 
Ὕπῖ πιο παϊφίς Ῥαΐετ. 7 ιν ἵπ 
Ίοσο νορίτα εοπρίαπι οδί αιία 
ἁπογατα Ποπαίηαπα ἑοξπιοπίαπα 
γθχαπι θδί. 1 Έρο εαπι απ 
{οβπιοπίαπα Ῥογβῖροο ἆθ ππθ 
Ίρδο, οἱ {οΗπιοπίαπα Ῥεγμίρεί 
4ο πιο απ πα πιο Ῥαΐογ. 
19 Ῥιοσθαπί οχσο εἴ, Ὁρι οδε 

{. Ῥαΐου (πας «ὤῇ,δ) Ἠεεροπά1έ 
Ίσβι», Ἀοφπο πιο δοἱμς πθφιο 
Ῥαΐοπα ππΘάτη: δἱ πιο 5οἰτειῖς, 
ΓοτβίίαἩ. εἰ Ῥαίτοπι ΠΠΘΙΙΗ 8ε]- 
χο. ο 6819) ἨΠαεο γοτῦα Ἰο- 
οπές οδί ἴπ σαπορΙιγ]αεῖο ἆο- 
οσπ5 1π {ΘΙΠΡΙΟ: οὗ ΠΕΠΙΟ αρ- 
Ῥτοπαϊς οι, απία. πθοάυπι 
γεπεταί Ίογα εἶτπδ. 

3 Ταῦτα 

19. αἲ Ιπῖί, Οαπα Ισ] οοπστεραϐί οβδοπί 

Βυγ.Βατεα]. ταῖς απίοπι οοπρτορα- 
ας Π]ί6 ὐ. (οπι, Ῥοδίεα αυτοις Φ.ε.) Ιο- 
ταπῃ απίσπι ο1πι οοπγοπἰδδοηί ο, 

--- αυτοις ελαλησεν ὁ Τησ, (Β)ΤΙ,Χ. θ95ίο, 

ΒΙ. (ὀ.)ο(ε.) (οπι. ὁ Β. Μαϊ.) | ελαλ. 
αυτ. ὁ Τησ. Ὦ. 1. 98. Υπἱσ. (α.)/ῇσ.ἰ. 

Ἀγτ.Ῥεῦ. Μεπιρῃ. Αππι, ἆδί1. | αυτ. ὁ 

Ίησ. ελαλ. ΔΕΕἄΗΚΜΛ. «οίμ.οπι. 
ουν). «εεας Ἰοοπίας οδί 15 Ἀγτ.Ης]. 

(Τπερ.) | {ὁ Τησ. αυτ. ελαλ. ς-. 

--- µοι ΒΤ. τει. Ογίᾳ. ἵν. 2994, | Τεμοι 
ασ. ΤΙ. τε]. 

-- περιπατησῃ ΒΤΙΙΧΤΙ. 95. Ἐακῦλ. 
Ογίᾳ. ἵν. |. Ἑ-τησει σ.. Ὦδ. 15. 909. Ἑ 

ἨΜΡΒς. 

-- αλλ Ογίᾳ.ῖν. | αλλα Ὦ. 
--- έξη Ἑ. | Οοπίαα, Οτίᾳ. 
18. ειπ. ουν αυτ. οἱ φαρ. Ογίᾳ. ἵν. 9834, | 

οἱ ουν φαρ. ειπ. αυτ. 1. 

-- αυτῳ ΟΥίρ. ἵν. 9893. | οπι. Λ. 

-- µαρτυρεις ΟΥίᾳ. ἵν. 9810. 2894, 
Λ. 

14. Τησ.] Ῥταοπη, ὁ Ὦ. 69. ΟΥγἱᾳ. 1ν. 2894. 
---- ἐμαυτου] -τω Λ. 
--- αληθης εστιν ἡ µαρ. µου ΤΙ. 1. 88. 

το]. Ὑμϊσ. α.ο.οι[. Άγ. Ἐ5ί. ὃς Ἠς]. 

Γ τρης 

Μοπηρμ. «ἄοιμ,. «01. Ονίᾳ. ἵν. 9823. 
285.. | ἡ µαρτ. µου αληθης εστιν Ῥ. 

δ. Πιερ. Αιπ. Ονίᾳ. 1ν. 9995. |. αλη- 

θεινη µου εστ. ἡ µαρτ. ὮὉ. 
14. ὑμεις δε....που ὑπαγω] οτι. Δ. 88 5ἷο. 

69. Μ. Ἁγν.Πίεν. Ογίᾳ. ἵν. 2821. 9995, | 
ΟΌοπία, ΜΒΕ. υγ. τε]. 

--δε] οπι.ΕΗΚ(ΤΙ ΤΡ εζ. 5εᾷ ποπ ἵῃ σο/.) α. 

--- έρχομαι] εχοµαι α. 
-- η που Β.ΜαιΡΤΣ.1. ΚΟΛ. Υα]ς. 

Γι. Ἀντ,Ηε]. Μεπρῃ. Τπευ. οί. 

Ατπι.οἆ. Λουαίίαπ. 108 (15). | Ίκαι 

που σ. ΤΕΕΗΡΒς. α.ὐ.ο.ε. Ὦγτ.Ε5ί. 

Αππι.ΜΡΡ. ΑΠ. Νουαείαπ. 108 (55). 

1δ.την ΟΥ. ἵν. 2833, 9995. | οπι. ΔΛ. 

16. δε εγω Πίο ΟΥίᾳ. ἵν. 9853. 9995. | απίο 
κρινω 69. α.(ὐ.) Μεπιρῃ, | οπι. δε Χ 

α. Υπ]ς. ύ.ο. οί. 

--- αληθινη ΒΡΤΤΙΧ. 55. ΟΥἰᾳ. ἵν. 2894. | 

ζαληθης 5. Δ. 1. 69. τα]. Ονίᾳ. 1ν. 9995. 

--- ὅτι µονος ουκ....ἠ µαρτ.αληθης εστιν 

(σος. 17.) Οτίᾳ. ἵν. δἱδ. | οτι. 69. Ε3. 
-- µονος] αάά. εγω Ὦ. | Οοπία, ΒΤΙ.. 

τε]. ΟΥίᾳ. 1ν.δῖ8. 

--- αλλ᾽ ΟΥίσ. ἵν.δἱδ. | αλλα Ἑ. 
---πατηρ ΟΥί0. ἳν.δί. Τον. αάν. Ένας. 

99. | οπι. Ὦ. | Ῥναεπι. ὁ . 

18.εµαυτου Ογίᾳ. ἵν. 98515. 8003. Ειδ. ο. 

Μας]. 9293, | εμου Ὁ. 
--µαρτυρη Τ. | Οοπίτα, Οτίρ.ἵν. Εις. 

ο, Μα]. 

19. Τησους] ΤῬίαεπι. ὁ 5. 805. 69. Ῥδ. 

Ο,ίᾳ. ἵν. 2813. | οπι. Β.Μαἰ.ϱΤΙΙΧΔ. 

1. ΕΕαΗΚΜΏΌΛ. |αάά.και ειπεν αυ- 

τοις Ὦ. ὖ.(6.) 

---ουτε τον Ογίᾳ. ἵν. 2813: 9825 )ἱ9. 

980:.0. 9813, 9860. 9875, 600., | ουδε 
τον Τ. Οτίσ. ἵν. 9851. 

--- δειτε Ὀῖς Οτίᾳ. ἵν. 98143:5: 9815, 2915. 
8005, { οιδατε 69 (19. -ατε 60ΥΥ.Ι. -ετεἈ). 
ΟΥίᾳ. ἵν. 2880. (ειδειτε Ρεῖτη. 69 567.) 

-- αν Ίδειτε ΒΤΙ(Χ). 1. 58. (Υμ]ᾳ.) ο. 

Άγπι, 341. Ογτᾳ. ἵν.2813:5- 28750, 9915. 

8005, (ειδητε Χ.) | 11δ.αν 5. Δ. τε]. 

Γοπι.αν Ὦ. ὐ.ει[. ΟΥίᾳ. ἵν. 258ὺ. 
--- τα] ΟΠ1. Δ. 

90. ελαλησεν] Τ444. ὁ Ίησους 5. ΧΔ. 

το]. 1σ. Οἱ. Αππιιοᾷ. | οπι. ΒΡΤΊΙΚ. 

Απι. α.δ.ο.ειῇ.Ι. Ὄγτν.Ε5ί.δεΗ ο]. Μεπιρῃ. 

Τ]ιοΡ. ἄοίμ. Ανπι, σοάα. πιω. «δι, 

Ογίᾳ. ἵν. 92880:5- (99355.) 

-- ελήλυθει ΟΥίᾳ.ἵν. 2880. | ηλθεν .. 

19. Ίππιοη νίίαο Οἱ. | 10. παϊθῖδ πιο 6ἷ. | 20. 
Ἰοσσία5 θρῦ Ζεδας 6. 



Β[ΟΙΤΠ. πθ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
1 γ 5 5 ’ . ο. Ε) Ν ε / 

ασ 258 Ῥίπεν οὖν πάλιν αὐτοῖ 3 Ῥγω ὑπάγω, 
ΔΝ 5 ών / ὧν » 

1. 98. 69, καὶ ζητήσετέ µε, καὶ ἐν Τη αἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθα- ΕΕΘΗΚΜΡΟΛ, - . ον κ να κοιν, ο 
5ο, 7:99, 864. νεῖσθε' Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 88, 50ᾳ 

ο ν 5 ε - / υ ω «ες κ, 

ελεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ΝΙη τι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν, 
[κά / ας .Λ. Ἀ ε / ε - » / » - 

Ότι λέγει, Όπου ἐγω ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 
Φο {9 “ 5 - ε - Ε - / » / 5. Ἀ 

καὶ ᾿έλεγεν αὐτοῖο, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ 

ἐκ τῶν ἄνω εἰμί. ὑμεῖς ἐκ ἶ τούτου τοῦ κόσμου” ἐστέ, 
ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. "' εἶπον οὖν 
ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν" ἐὰν 
γὰρ μὴ πιστεύσητε͵ ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις ὑμῶν. 3 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἷι; | 
εἶπεν αὐτοῖς [ ὁ] Ἰησοῦ, Ῥὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ 

ΟΥΗΠΙ.21. 

Σι (9, 10.) Ῥ]κΙέ ουρο Ἰἴοσαπα 
οἵς Ίοριι5, Ἐσο ναάο, οἳ 414 6Υ6- 
8 πῃα, οἱ 1π Ῥεοσαίο γεδίτο 
πιον]απη]πῖς 41ο «ΡΟ γαᾷο Υοβ 
που Ῥοΐοδῆς γεπίτο. 3 Ὠϊσο- 
Ῥαπί ο:σο ἸΤαάααί, Νησιά 
Ἰπίοτβο]οῦ βοπιοί Ίρβαπῃ, απία, 
ἀῑοῖί, Ωπο ερο γαᾶο γο ποπ 
Ῥοΐεδίῖς γαπίχε» 3 ντ ἀῑοσναί 
αἵδ, 98 4ο ἀοοῦδαπι οδῖ5, οϱο 
ἆο 5αρεγηῖδ 8ΙΤΗ: Υο8 4ος τηπη- 
4ο Ίου ο5[ῖβ, 6σΟ 11ος ΒΙΠΠ ἃθ 
Ίου ππαπάο, 3 Ὠϊκὶ εχρο γουῖβ 
αππία πιογ]οπηϊηή 1π ρεσθα8 γεδ- 
ἐπίβ: δἱ οπίπι ποη. ογθᾷΙἀθτ] 
απία. 6ρο 5πι, πιογοπ η 1η 
Ῥεσσαίο νθδίο. 3 Ὠϊεεραπε 
ογσο οαἳ, Τι αιῖς ο. ἨὨϊκίί οἵ 
Ίεεις, Ἐτιποιρίαπαι απία οὐ Ἰο- 
απου νους. 3 Μα]ια Ἠαβεο 4ο 

ὑμῖν. 

98. οὖν Γαὐτοῖς] 

Σο, 3:14. Ἰησοῦ 
19139. αι ση 

“πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνει»: 
ἀλλ’ ὁ πέµψας µε ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ 
αὐτοῦ, ταῦτα Σλαλώ” εἰς τὸν κόσμον. 
σαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς έλεγεν. 

2Τ 

«8 

οὐκ ἔγνω- 
εἶπεν οὖν 

΄ Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' μαναος ποιῶ 
οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν µε ὁ πατήρ ᾗ ταῦτα 

νοβ!5 Ἰοᾳῇ οἱ Ππάίσαγα: 5ο απῖ 
πηϊς]ς Ώ1θ γεχακ ο5ί, οἱ οσο απια 
απ]νί αὉ 6ο, Ἠπθο Ίοπος 1π 
πηππᾶο, ᾗ Ἐί ποπ «0ΡπΠονθ- 
ταπέ απία ραῦοπι οἱς ἀῑερθαί, 

ε Ὁὃ ικῖτ 61ο αἱ Ίοδις, Οσπι 
Ο οκαίαγος Β]απι Ποππίς, 

έππο οοσποξορίῖ5 απῖα 65Ο 1Η], 
6ὲ α πο 1Ρ5Ο {ποῖο πΙΗ], 5ο 
βἰοπέ ἀοειΠί πῃο ραΐοτ, Ίαος Ίο- 
απο. 3 Ἐί απ πιο τη]δ]ῖ 1Πθ- 

Τ 

99 λαλῶ. καὶ ὁ πέµψας µε, μετ ἐμοῦ ἐστιν' οὐκ 

ΦΙ. ειπεν] -πον Ἐ. 

-- αυτοις] Τα.44. ὁ Ίησουο «-. Δ. 1. 38. 

69. τε]. Ὑπ]ρ. α.(οι)/. (ΜοπιρΗ.) ευ, 

| οπι. ΒΕΤΙΙΣ. 0.ε. Οτίᾳ. ἵν. 9994, 
--- ζητήσετε Ο)Ρἱᾳ. ἵν. 9928, 9985.4-ε. 9044, 

9953-4. 8003-50. 4545, |. ζησετε 3. | ζη- 

τειτε 69. Απις α.ὐ,οι(ο.)]. (ΟΥίᾳ. ἵν. 

9063, ΜΡΒ, ζητητε). 

-- με] πάά, και ουχ εὕρησετε µε 1. ΒΥΧ. 

Ἠσ].» Μοεππρῃ. | Οοπία, Ογἱᾳ. ἵν. (ον. 

-- αποθανεισθε ΟΥίᾳ. ἵν.ίεγ. | αποθανη- 
σεσθε Ταρ.Βεᾖ. (οἴτα, «.εοτο.) 

-- ὁπου] Ριπετη. και Χ. 1. Ὁ. Βγτ.Ρεί, | 
Οοπίνα, Ογίῃ. ἵν. 2994, 8003. 

23. ελεγον ΟΥίᾳ. ἵν. 9965, | Ῥτασπ, και 69. 
ελεγαν 3, 

-- Τουδαιοι] ιδαιοι 69. 

-- αποκτενει ΟΓἱ. 1ν. 2965, 9974, 9990 δές, 
5000.0ῥἱ9, 8015:3: 8053, ] αποκτεννει 1ῃ. 

-- ἑαυτ. ΟΥίᾳ. 1ν. 9ἱ55, | αυτ. Ὀ". 69. Λ. 
ΟΥ1φ. 1ν. 80159, 

-- λεγει] πάᾶ. ὅτι Ὁ. Ἀγιν. Ρεί. δε Ἠς]. 

Αππ, | Οοπίτα, ΟΡίᾳ. ἵν. 9964, 9990, 
9000, 

25. ελεγεν ΒΗΡΤΊ,Ν. 69. Ὑπμ]ς. α.ὐ.οιο. 

1. Ῥντ.Πε]σηρ. Ογἱᾳ. ἵν. 8025, | Τειπεν 
5. Δ. 1. 58. τα]. 7. Ἀγιτ,Ρεί,δεΠς]. αἱ. 

--- εγω 15. Οπίρ. ἵν. ουαιίαῃ. 109. | πα. 
δε Ὦ ἄγ. ἆθι, (εἳ ορο Βγτ.Ρ»!.) 

420 

99. ὑμεις εκ του.... 

[οπι. Ν. 

--- τω ανω 69 δογ, 
--- τουτου 19. ΑΠΙΟ του κοσµου Ὦ. Β:1ψ.(ἴπι 

σο]].) ζαἱ. Ἑ. (Τμ ῦς) Ἀγν.ρεῖ, ΟΥίᾳ. ἵν. 

8095, Δουαί. | Τροβί ς. ΡΙ,Χ.1. 58. το]. 

Ὑπ]ς. Ὀγτ.Ησο]. ΟΥίᾳ. ἵν. 8025, 9058, 
---τουτου 95.] αΠίο του κοσµου Β.Βεᾖ. 

Ηαἰ(ος.».) 58. 69. Ἰωπίί. γτ.Ῥεί. Νο- 

ναί, | Οοπίπα, Ῥ.(Ἠαἰ.ες.1.)ΟΤΙ.. 1. τα]. 

ΟΥίᾳ. Τν. 809536 

34. εαν γαρ µη....ἁμαρτ. ὑμων ΟΥίᾳ.1γ. 
8065:0-4. 9070. | οτι. 38, 

-- πιστευσητε] αάᾷ. µοι Ὦ. 69. ο. «ἆ1Ηι. 

ΓΟοπίνα, Οἶοπι. 697. Ο)ίᾳ. ἵν. φιιαίον. 

95. ειπεν] ΤῬιβοΙΙ, και 5. ΤΔ. τε]. 

Βγτ.Ηο]. ο. «ἄθί. |. οι. ΒΙΙΧ. 1. 

898, 69. (Τα) Ἀγν.Ῥει. Μεπιρῃ, Του. 

ΔΙΠΙ, | ειπεν ουν 1 ἄγ. 
--- αυτοις] οπι. Ὁ. 

-- ὁ Τησ.] οτι. ὁ Ἑ. 

--- την αρχην ὁ τι και] Ῥποϊρίαπα απ 

οὐ πι Ριϊπαῖρ. απ εἰ Υπ]ο.Ο1. ο. 

Ππ]ήππα αποᾷ ᾱ. Ἱπρηπιίς απῖα ὅ. 

Ιπ1ΐ, απο οἱ ο. Ῥιϊπαῖρίαπα αιιοά οἱ 

0. ἈγτΗσο]. (οἱ.). Ῥνίππας οἱ «201. 

96. ὑμων] αὐά. και . 
-- και καγω Τ{εοτῃ. 

---λαλω ΒΡΤΙΙΧΔ, 1. 95. 09, ΚΌ. Τἱ8, 

εστε Ο)ἱᾳ.ῖν. Λουαι. Βγιγ,Ρεί,δεΗο]. οὐ], | Έλεγω σ. ΕΕ. 
το]. 

96.τον κοσμον] ῬΙ8σΊΠ, τουτον ἨὮ”. α.ὂι]. 
ὔ.ς |. Οοπίτα, πρ. ο.ε. Τεν. αν. Ἐν. 

29. 

27.ουκ εγν.] ΡΙ8ΕΙΗ. και Ὁ. Τί. Ἀντν, 

Ῥει,δεΠε]. Αππι, 491. | αἀά, ουν 69. Λ. 

-- αυτοις πι. α.(0.)ο.ει[[]:0. το]. | αυ- 

του Ὦ. (ποι 99.) Υπ]ς.Οι. 
--- ελεγεν] λεγει ὮΕ. ᾖ|44. τον θεον 

Ῥ. Ὑπ]ρ.Οἰ, (ὐ.)οιεβᾳ. | οπι. Απι 

πι, 
98. ειπ. ουν] Τα4ὰ. αυτοις 5. ὉΧ. τε]. 

γι]ς. ὄ.οιε[[].6. το]. (αυτοις παλιν Ὁ. 

Βγτ. οί. ΤΙεΡ.αρ.ἨΓοἶᾶς,) | οπη, ΒΤ.. 
1. α. 

--- ὑταν] Ῥταοπι. ὑτι Ἑ. 

--- πατηρ] Τα44. µου σ. Ώδ. 1. 88. το]. 

ο. Ἀγοτ,Εεί.δεΗο]. ἀοίμ, Αππι, | οπι, 

µου ΤΙΝ. 69. Υπ. α.διοιε[]. 

Μοπαρῃ, μες. 91. ἔις. ο, Μο]. 903. 
ΠΗΠ. 10154. 

--- λαλω] ποιω ϐ69"(οοῦν.!.) 

29.πεµψ. µε] αάά. πατηρ . | Οοπίτα, 

Ἔι. ο. ΝΤο]. 903. | (οπι, µε 69 562.) 

-- ουκ αφ.] Ρνασπα. και μΧ. 1. Υ αρ. ΟΙ, 

21. απαθής πιο πι | 95. αἰκιι 6. | 15. 
Ῥη]πο, απὶ οὐ 6. | 36. πιο παϊκῖς Οἱ. | 2Τ. ραΐποπα. 
οἶ ας ἀῑσοραῦ Όρια 6ἳ. 



ΥΙΙ. 99. 
α]ρ, α. ὖ. ο. ι δν, Ρ. Ἡ, ἀφῆκέν με μόνον » ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ 

Μορ. (Τλοῦ.) πάντοτε. Ὁ ῦαῦτα αὐτοῦ λαλοῦντο πολλοὶ ἐπί- θοξ. Αππα. Αν. ν 
στευσαν εἰς αὐτόν. 

- / 5 ε α Ν Ν 
29 5 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευ- 

/ 3 - « - . / 

κὀτας αὐτῷ Ιουδαίους, Εὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λὀγῳ 
τῷ ἐμφ, ἀληθῶς µαθηταί µου ἐστέ, '' καὶ γνώσεσθε 
τὴν ἀλήθειαν, Καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
90 ὁ / 4 Ν 3 γιά {ὁ / . 3 

απεκρίθησαν Ἰ πρὸς αὐτὸν, ὙΣπέρμα Αβραάμ ἐσμεν 
3 ΄ - Ν / 

Ἱ ΤΙοῦ. καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πὠποτεϊ. πῶς σὺ λέγεις 
ζ . - ε 

Ελεύθεροι γενήσεσθε; Ὁ' ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὸ] 
» - . Ν ευ Χ / Ε ο ο φ - ε α 

δα [ησοῦς, Αμὴην ἁἀμῆν λέγω ὑμῖν ὅτι ᾽ πᾶς ὁ ποιῶν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ή ς / . / Ε . ς / 

την ο δοῦλος ἐστιν Της ο 

δοῦλον οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ υἱἷὸς 
26 ἐὰν οὖν ὃν υἷὸς ὑμᾶν ἐλευθε- 

δΊ οἶδα ὅτι σπέρμα 
μένει εἰς τὸν αἰώνα. 
ρώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι έσεσθε. 
"Αβραάμ ἐστε" ἀλλὰ ζὨτεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ 

98. ἐγὼ ἃ λόγος ὁ -ἐμὸς οὗ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 

παρὰ τῷ πατρὶ ν λαλώ: καὶ ὑμεῖς οὖν ἵ ἃ ἠκούσατε,, 
3) ἀπεκρίθησαν καὶ παρὰ ἡ τοῦ πατρὸς' 

ὅσα ἐ ἐγὼ΄ 

” Ἱ ποιεῖτε. 

ἑώρακα 

οππα οξέ: ποπ το]φπξ 1ης 80- 
ΊἸαπα, Ὑαπία. οσο απο Ῥ]ασϊία 
βαΏί οἳ ΓαοἱΟ ΒΕΠΠΡΟΤ. Ὁν Ἠαος 
1]ο Ἰοᾳποπίο πα]! ετοβΙάεναπί 
Ίῃ ο υπ], 

3 Ῥϊεσναί εγσο Τορας αἆ 608 
απ ογεάιάσταπς οἱ Ταάα6ος, 
ΥΟ05 πιαηδοτ]ῖ5 ΤΠ ΒΟΥΠΙΟΠΘ ΊΠΘΟ, 
νογο ἀῑδοιρι]ϊ πιοῖ ος, 53 ο 
οοβποδεσ[ς γοτϊαίετη, οὐ γοτ]- 
τα5 ΠρογαδΙς νο. Ὁὃ ἨἩοθεροπάθ- 
ταηπέ ο, Ώοπιεπ ΑΡταβας ΣΗΠΙΗ8 
αἱ πεπα]ηῖ δονν{νΊπχς πΠΠ(παΠΗ: 
αποπιοίο ἴα ἀῑσί5, Τά0ετί εγίςὂ 
δι Ἱοδροπά1ς οἷς Ίσδις, Απιοπ. 
ΑΊΏοΠ. ἀῑσο γοῬῖ5δ απία οπιπ]Β 
ααϊ Γαοῖς Ῥεοσθίαπα 865 αδί 
Ῥοσσαίῖ: ὃ 6οτνιι5 απίοπι ποη 
πιαποί 1π ἆοπιο Ιπ αοίοΥΠΙτη, 
ΒΙΤάβ πιαποί 1Π αοίοτΠ πα: 35 8ἱ 
6γσο Π]ας5 γος Πθεχανοτ]{, γετο 
Ἠρονί ους. ὃἹ Βοίο αῖα ΠΠ 
Δυταµας ορ5δ: εοά αιαστίβ 
πηο Ιπίογβσστο, αἰ]α 66ΓΠΙΟ ΤηΘΙ18 
ηοπ οαρῖι Ίπ γορῖ. ὁὃ Ἠσο 
απο γἱάΙ αριιᾶ Ῥαΐγεπι Ίοᾳπος, 
οἱ Υος 4παο γἰάϊεάς αραιά Ῥα- 
σπα γοδίταπα {πο 3 Ίοε- 
προπάσταπί εἰ ἀῑκοταπί οἱ, 
Ῥαΐεχ ποσίος Αγταµαπι ερ, 

2 ὁ δὲ 

απο ή“ 9 ἔεν τε Ν να ο / 3 / 
εἴπαν αὐτῷ, Ὁ πατηρ ἡμῶν Αβραάμ ἐστιν. λέγει 

ὐ.σ.ειᾳ. Ἀγττ.Ἐδί.δ.Η ε1. ΜοπαρΗ. ΤΠΕΡ. 
Αδιι. ΠΠ. 10154. |. Όοπμα, ΒΡΤ, τε]. 
πι. α.ῇ. ἄοιμ. Εδ.ο, Με]. 

99. μονον] Ταᾷἀ. ὁ πατηρ σ. ΔΕ, τε]. /. 
Ῥγνγ.Ε ει. δ Ησ]. ἀοἴμ. (1. 98.) | οσα. Ὦ 

ΡΤΤΙΝ.1. 69. Ὑπ]ρ. α.ὐ.σ.ει[]:σ.ῖ. ΒΥτ. 
Ἠιον. Μειαρῃ. Τμευ. Ανπι. 91, Εις. 

ο. Μο]. ΠΠ, 1015. 

-- εγω Ίμς.ο. Μο]. ΕΠ. | οπι. Χ. 
81. ὁ Τησους ΟΥγίᾳ. ἵν. 3845. | οτη. Λ. 

--- µεινητε Ὦ). τα]. Ονίφ. Π. ὅδ8α, Ἱν. 

28451εγ. 8574. 1π Ῥτου. Μαϊ, 46. Έις. ἵη 
Ἐ8. 96. | µενητε ΤΔ. 

-- τῷ λογῳ τῳ εµμῳ ΟΥτίῃ. ΠΠ. Τν. ἠμαίεν. 

τῳ εµῳ λογῳ Ὦ. Ἐκ». ἵῃ Ε8, 
99, ελευθερωση ϐ69. 

Ό8.προς αυτο ΒΡΤΙΙΣ. 98. ει[-. | 
Ταυτῳ -. Δ. 1. τε]. Ὑπ]σ. α.δ./. (οπι. 

ο.) Ἰαᾷᾶ. οἱ Ίουδαιοι Χ. 98. 69. Λ. 

(α.)ύ.ο.ε, []. 3ΥΥ.Πε]. ΑππιιΜΘΡ, | αἀά. 

και ειπαν Ὦ. Ἱ(-πον). (ὐ.)(α)ε. (03) 

(Μεπιρ], Τμεῦ,) Απ (4911:) 

--- ουδενι δεδουλ. πωποτε Οτίφ. ἵν. 2755, 

[ου δεδουλ. ουδενι πωποτε Τ. 

-- πως] Ῥτασπι. και 69. 

--- ὅτι α.ει[. | οτι, 1. 69. Ὑπ]ς. ὅ.οι[. 
αοιμ. Αππις 

--- γενησεσθε] γενησθε Χ. 

94, ὁ Ἰησ.] οπι. ὁ ἙὮ. 

84, της ἁμαρτιας ΒΟ ΤΤ.. τε]. (Τμαἴ. οἱ πι.) 

γγ. 1Ίτεπ. 188. ΟΥτίᾳ. 11. 6855, ἵγ. 4944. 

ἵη Ῥτου. Μα1. 45.54. Ονίᾳ. ἴπί. Π. 1090, 

157ε, 2693, 4940. Ἱν. ὅτ9ῦ,. ϐἨηργ. 207. 

ἨΠ]. 957ᾳ, 9980, 4653, 4910. | οπι. Ὦ. ὅ. 
Οἶἵπ. 440. ΟΥίᾳ. ἵπ Ῥτου. 28. 

86. ὁ δε Οἶσπ. 440. | οὖδε Χ. 

-- µενη ΒΙΜΛ. 

-- εν τῷ οικιᾳ (επ. | εις την οικειαν 

Ῥ. 
--- ὁ υἷος µεν. εις τ. αιωνα (342. 907. | 

οπι. Χ. 98. Οἶο. 
- ὁ ΠΗ. 4919. | αᾶ. δε ὮΤ. Υπι]ς.Οἰ. 

α. Άντι. Ῥει,ι ὃς Ἠο].Τ Ανῆ,. (48901) 

6ρ7.907. (παπα βΠας ὐ.) 

-- µενει] αἀᾶ. εν τῷ οικιᾷ Δ. 
86.ουν Ὑπ]σ. ὅ.οι πι, | οπι. 69. α.ει[). 

1γεπ. 919. | δε επι. 440. 

--- ελευθερωσῳ ΒΟΤΤ.. τε]. | -σει ΏδΗ 
Μ. 

88. ἆ εγω 0. Μοππρῃ. ΟΥίᾳ. ἵν. 5153). 

9174, | εγω ὰ ΙΧ. {; Τεν. πάν. Ένακ. 
69. | ὁ εγω 1. | 

Τα ϐ,(οί πι.) 

99. | εγω δε ἆ 
Ἱεγω ὁ 5. ΤΔ. 885. τε]. 
χε]. 

-- πατρι] Ταᾶά. µου 5. ὮδΔ. 15. 905. 

695. τε], Υα]ςσ.ΟΙ. α.δ.σ-ο,[ιβαα. το]. 

Τετι. | οπι. ΒΟΤΙΙΧ. Απιι ο. «31. 
Ο,ἱᾳ. ἵν. 91055. 9174 ἀἰκετίο. 

36δ.λαλω] ΡΙΔΕΠΙ. ταυτα Ὦ. 589. (0.)(ο.) | 

Οοπίαα, ΟΥγίᾳ. ἵν. 91530. 9174, Τετί. 

--- ἆ (ροβί ουν) ΒΟΡΝ. 1. 55. 69. Μ. 

γαῖς. ὐ.εί. Οτίᾳ. ἵν. 9153353. 81 03:0.9. 
91750.9.4... { ὸ ς. ΤΙΙΔ. τε]. α.ο, ΥΥ. 

Τενι. 

-- κουσατε ΒΟ1,Χ. 1. 99. 69. Κ. { 

ΒΥγ,.Ηο].πιφ. ΜειαρΗ. ἄοίἩ. Αππά, 3011. 

Ονίᾳ. ἵν. 5153 (ἀἰδεγίε)"ς'ᾶ» 81 63:9.5:. 917: 

Ῥ.οε. | Γέωρακατε 5. ὮΤΔ. το]. (Τμαί8. 

εἰ πι͵) Άγιον. Ε5ί.δςΗσ].αί. Τετί. 

--- του πατρος ΒΟΤΙΙΝ. 1. 38. Μ. ΟΥίφ. 

Ίν. 10ἱ55, 91Τεαἰκετίε. | Ττῳ πατρι ς. 

ΣΔ. θ9ἱο. τε]. |Ταᾶά. ὑμων 5. 08 

Χδ. 1. 58. 69. τε]. νν. Τετί. | οτι. ΒΤΤ,. 

201, Οτίᾳ. ἵν. 10ἱ95. ἀἰκετίε ἵν. 8175 οὐκ 
εἴρηται...τοῦ πατρὺς ὑμῶν, ἢ...ἡμῶν, 

ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρός. 

--- ποιειτε (-ητε ΧΛλ)] Ῥγασπι. ταυτα Τ. 

(Τετί.) | Οοπίνα, Οτίᾳ. ἵν. 8ἱ55. 

89. ειπαν Β0Ρ. 55. ΟΥνἱᾳ. ἵν. 9173, | Τει- 

πον 5. ΤΙΝ. τε. 

-- αυτφ] απίο και ειπ. 69. ο([:) Αππι, 
| Οοπίτα, ΟΡ. ἵν. | οσα. α.ῦ.ο. 

--- λεγει αυτοις Ογίᾳ. 1ν. 9183. | ειπεν ουν 

1). τα. 

99. εξ πο τε]. 6ἵ. | 55. ΕΠῑα» ααέοπι 61. | 36. 
νο βΗα5 Οἷ. | 98. ραΐχθπα πωθπα 60. 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΥΤΠΙ. 40. 
- . - 5 «2 “ . . . κ. 

κ σε αὐτοῖς [ο] [ησοῦς, Ἐν τέκνα τοῦ Αβραάμ : ἐστε, Ὠἰκίε οἷς Ίοεις, 8ἱ ΒΠϊ Αὐτα- 
" κ ν ο Ἡ λ Β η μας ᾱ-- λ κ΄; αε 6885, ορετα Αὔταλαο {αοῖΐο, 

1. 88. 69. τα ἔργα τοῦ ᾿Αβρααμ ἐποιεῖτε '. νῦν δε ζἠτεῖτε Νάπα παρα αποσπώντας 
ἘΕάΗΚΜΡΌΛ. . - 76 Δ λ . ον / θ  μνηλελ. ΄.. Ἱπίεγβοστθ, Ποπηίποτα αιῖ νοτῖ- 

με ώς αν οαμροὰ, ο» την αληύειαν εμά ε ώ ἰαΐεπι γοῬίς Ἰοσπία5 εαπι Ύπαπα 
5, - - - .... 

5 Τλοῦ, ληκα, ἣν ὃ ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ: τοῦτο ᾿Αβραὰμ απαϊνί α ἄθοι Ἰου Αὐπαίαπα 
ντ ο ὉΡ ού λα μα ν΄. ποη [οοί. 3 ὓο8 [ιο]άς ορετα 

ουκ εποι]σεν. Όυμεις ποιειτε τα εργα του πατρος πας ο ο Πάπα 
αν 5 κ ίος « κ. Ὁ / 2 8 οἱ, Νο οκ {[οτπϊσαίίοπο πο 
υμωγ. εἶπον ἵ αυτῳ; Ἠμεῖς εκ πορνειας ξ οὐκ εγεν”- ειπηιις ποῖ, πάπα. Ῥαΐτετη Ἠα- 

/ ” ο / / ν / 49 5 Ε. Όσππις ἄθαπ. 3 Ὀικῖς ετρο 
γ ἠθημεν . .. α πε σιν δή ος θεον ο ὦ ερά αἳς Ίεφιβ, Βί 4εις Ῥαΐει γεσίες 

αὐτοῖς [ ὁ] Ἰησοῦς, Ἑὶ ὁ θεὺὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγα- οδνο ἀίαοτοία πιο πο: 
κ Δ ο πώς , . ο ο ιν  6Ρο επῖπι εκ 4εο Ῥτοσςδεῖ εὔ 

3ο. 17:97. πατε αν εμε᾽ εγω γαρ εκ του θεοῦ ἐξῆλθον και νοπὶ; πε(πο 6ΠΙπι α π]θ 1Ρ50 
απ ο δὲ ν 5» ο Ὅ ῷ πα προ ρ γεπῖ, 5εᾶ 1]]ε πια πηϊςίε, 5 οπαατο 

Ίκω"' ουὸε γαρ απ ἐεμαυτοὺ ἐλήλυθα, αλλ΄ ἐκεῖνος µε Ἰοηιε]]θπι ΠΠΟΒΠΙ ΠΟΠ ΟΟΠΟ- 
/ Ν Ν Δ Δ Ν / τι 1 ] Ἡ 

ἀπέστειλεν. "Ὁ διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώ- "νῖ απῖα που ροῦοςεῖς απάΐτο 
. μη, ο ; ς ; ος ΒεΓπΙοποπα πΠΘΙΠ, Ύο8 εκ 

σκετε; ὅτι οὐ δὐνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμὸν. Ῥδίτο ἀἱαῦο]ο οκιῖς, οἱ ἀοςϊά οσία 
δ 10ο]. 9:8 448 Ῥ ε ο ο. ν ονή ὶ - / η τν ἕουν Ραϊτῖδ νοδιτί να] {αοσγο: 1]]α 

ο οθς Ὅμεις εκ του πατρος του διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς Ἱιοπήοϊᾶα οταὶ αὖ Ιπίίο οἱ ἵπ 
3” / - ΔΝ ε - / - 1 - 

ἐπιθυμίας τοῦ πατρος ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος 
” / 5 . ” . οὰ ΔΝ 3” Α ” / ” 

ἀνθρωποκτὀνος ἦν ἀπ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ 
ο [τά » 3/ / . ω) 

ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἐστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὕταν λαλῇ 

γοχ]ταίο ποῃ 5ίεΙ]έ, απ]α ποῃ. οδῦ 
γοτίίας 1π 6ο: ουπι Ἰοᾳπίίας 
ππθηάαοίαπα, οκ Ῥτοργί5 ]οᾳ]- 
έαχ, απῖα πιοπάακ οδί εἰ Ῥαΐος 

Ν - - - [ιά / 

τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν 

99. ὁ Τησ.] οτι. ὁ Ἑ. Β1ἶψ. ἵπ σοἰ. ἡΤαἰ. 
-- του Αβρ. 1ο. Ογὶίᾳ. ἵν. 1040, 8083, 

91950. 9160. 917). 9183:0-4. 3900, 8283, 

Ἔνς. ἵπ Ἐς. 4755, 6195. ἵπ Ἐ5, 6890, | 

οπι, του 4. 

-- εστε ΒΟΤΙ,. γαρ. [. Ογίᾳ. ἵν. 1045, 
908α,. 91530. 9160. 9170, 918335.4. 8900, 

9985.|ητες. Ο(Χ)Δ. 1. 98. 69. τε]. α.ὖ. 

ο.ο.Γ. (νν. μέ υἱᾷ.) (ειτε Χ.) Οτίφᾳ.1.2995, 

Π, 1455, ἵν. 1040. Ογίᾳ. ΤΠ. Ἡ, 893, 0744, 
ἵν. 6955, 5843. Εις. ἵη Ἐν. 4785, 5195, ἵπ 

1». 6820. 
-- τα εργα τ. Αβρ. αἆ ΒΠ. Υεγ.] οπι. 

693, 

-- εποιετε Ογἱᾳ. 1. 9995. Ἱν. 104», 9160 
(Μ5.) Ονίσ. Ιπί. Π. δἱς. ν. δἷ. Έα. ἵπ 

Ἠ». ἱ5. | ποιειτε Ψπις. [. Ονίᾳ. ἵν. 

9085, 919539. 51 00 ος. 9170. 9181:0-4. 8190, 

990Υ. 9ρ8., Ες. η Ἐ». 6850, 

-- Ππ.] Τα4ἆ. αν 5. ΟΙΧΔ. 1. 99. ΚΜ. 

0. δι. Ονίᾳ. Π1. 145ε(απίο εποι.) ΟΥίᾳ. 

Σπ, Π. δἱς. ἵν. δἱς. | οπι. Ῥ. Μαι. Ὦ αγ. Ἑ. 

6ϱ. ΕΕάΗΡΌΛ. (Πα) Αππιι Οτἰᾳ. 
19995, ἵν. 1030. 8083, 51930. 8160, 5170, 
8183:0.4. 9199, α90ὺ. 9285, ΟΥίᾳ. Ππἱ. ΠΠ. 

8714. Έως. ἵηῃ Ἐς.δίς, ἵη Ῥ5. 
40. ανθρωπον] -πος 693. 

-- ὁς] ὃν Ἐ. (ὡς Ἐ.) 
-- ὑμιν] Ῥοβί λελαλ. Ὦ. 69. α.ὐ.οιειῖ 

Μεοπιρῃμ. «39. Ογίᾳ. Ιπι. Π. 9885. ἵν. 

ὅδ4ι, Τετί. ἄε εαν. ΟΗΥ. 15. |. Οοπίτα, 

ΒΟΤΙ.. τε]. Ὑμαϊρ. 110. Ονίᾳ. 1. 8813, 
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4103. 7055, 1γ. 9850, 9944, 99086, 4096, 

Έις. .Β. 4653. Τετί. αἆν. Ἐτας. 99. 

40.ηκουσα Ογίᾳ. Ἱ. 4105. 7055. 1ν. 2943, 

9903. 4055, | -σεν 3. εἰ. Τετι. (απ- 

έεα ““]οσπιις ο5ί”. ο [:) 
-- θεου Οτίᾳ. 1. τ0ῦ5, 1γ. 9908, 9510, 9985, 

4055. Τετί. | πατρος µου 69. Ατπι, 
Οτίᾳ. 1. 4103(3οπ1. µου). Ἱν. 3943(οπι. 

µου). ΟΥγίᾳ. Ππί. ἵν. 5843. 
41. μεις ΟΥίᾳ. ἵν. 898).5-9. 89δα, 39θς, 

9944, 887-, | αἀά. δε Ὦ. 1. 1. Βντ.βεῖ. 

(1.) | εεᾶ νος ὃ.ε. 

-- ειπον (-παν Ὦ.)] Ταάᾶ. ουν ς. ΟΡ 
Χ. τε], Υμ]σ. /. Θγτ.Ηο]." ΤΜεΡ. οἱΗ. 

Ογις. Ἱν. δρᾖ. [Ἴοπι ΒΠ Ἱ.-α. 

δ.οιΙ. Ἁγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ,. Απ, [ο] 
1. 

-- ουκ εγεννηθηµεν ΒΕ3. | ουκ εγεννη- 

µεθα ΤΠ. | Ίου γεγεννηµεθα σ. 003 

ΧΔ. 1. 88. (69.) τα]. Οµίᾳ. ἵν. 597431.ο-ε. 
(Ύεγενημ. 689 δ6γ.) 

--- ἔχομεν ΟΥί. ἵν. δΐ9. | εχον Ἡ. 
49. ειπεν] Ταάᾷ4.ουν ς. ὮΧΔ. 69. Με 

0. πας. { περ. | οπ. ΒΟΤΙ, 1. 
885. ΕΕαάΗΚΛ. α.ὐ.οιε[]. Ἀγιτ.Ῥεί.δε 

Ἠε]. Μεπιρῃ. «οΐἩ, Αππι, Ογίᾳ. 1ν. 

998ςο, [40101.] 
-- ὁ Τησ. Οἱ. ἵν. 9985, | οπι. ὁ Β. 

-- πατηρ] Ῥϊπεπι. ὁ Ῥ. |. Οοπίτα, Ογίᾳ. 
1ν. 817ε,. 8985.4-ε. 98903, 

--- ὑμων Ονίᾳ. ἵν. δἱο. | ἡμων α. 
-- ην] εἴ Χ. 

45. εκ τ. θεου Ογίᾳ. ἵν. 9985. Τετί. αἄγ. 

Ῥτας. 95. ΠΠ], 8993, | οπι, (ἲ, 
-- ουδε Ὑπ]ς. α.ὐ.ᾳ. Οτίᾳ.ῖν. 8815. ΠΠ. 

8993, | ου Ὦ αγ. 69. . ο... Βστ. 
Ἠς]. 

-- εληλυθα Ογίᾳ. ἵν. 9815. | -θον 3. 

- αλλ’ ΟΥίᾳ. 1ν. 98515. | αλλα Ὦ. 

4δ.τι ΟΤίᾳ.1γ. 8353. Ἐις. ἵπ 8. 8745, | 
οπι. 1.. 

--- λαλιαν ΟΡίᾳ.ῖν. Ἐις, ἵπ Ἐε. | αλη- 
θειαν Τά}. 

-- τον λογον τον εµον Ογίᾳ. ἵν. Επ. ἵτ 

Ἠρ. | τον εµον λογον 69. | των λογων 

των εµων Ὁ. 
44.του απίθ πατρος ΒΟΡΤ/ΣΔ. 1. 69. Ὦ 

ἘαΙΓΗΜΡΌΑ. ϐπεπι 868. Οτίᾳ. Ἱ. 
195{, 6898, 1, 9901, 1γ. 9980-..0. 9897-ε. 

888α, 896α, 9590, | Ἀοπι. «». 39. οἱ. 
Άτπι. | (οπι. του πατρος Ἱ. ΟΥίᾳ. Π. 
1819.) |αάἀ. ὑμων Ἀπιφ.ΑΑ. Οἱεπι. Ονίφ. 

5επης]. 
-- του διαβ. Οἶεπι. Ογίᾳ. Π. δἷς. ΠΠ. 1815, 

9901, ἵν. 5950-56. ῃ οπι. του Χ. 

-- απ᾿ Ίγεπ. 9890. 951. Οσα. ΠΗἱρρ. ΕΙ. 

γ.17 (136). Ογίᾳ. Π. 1965. ἵν. 8365. 8405, 
Ογίφ. Ιπι. Π. 1608, (9). 906. {ιοῖγ. 
118. 176. | εξ 1, 

-- ουχ Β.Π. Μαι.Ο. τε]. Οἰοπι. Οτίᾳ. 1, 
ἵν. 8405, 8450, 8403. [ουκ Β3Π1.αϊ 

(εᾷ.».)Γ1/ΧΔ. 13. 693807. ΑΔΗ 

99. αῑοῖν 6τ. 



ΥΠ. 65. 
να]ρ.α. 0.ο. 
8ύ1τ. Ρ. Ἡ. 

ἹΠεπιρῃ, [Τ1εΡ.] 
οί, Αππι, 01. 

.ς, 18:47. 

δΑ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
νο « ν λα ΕΝ νο λ σι 7 

καὶ ὁ πατηρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι την ἀλήθειαν 
λε . / / 6 / 305 ς . ἑλέ: 

έγω, οὐ πιστεύετέ µοι. τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει µε 
ο. ε / ς ο Ἅ ομο / / ὃ λ ο ο) η 

περὶ ἁμαρτίας; εἰ ' ἀλήθειαν λέγω, δια τί υμεις ου 
/ Ἀ - ο Ν ε/ ο 

πιστεύετέ µοι; ϱῥ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ 
ων / Ν -ν - / α -- 

θεοῦ ἀκούει" διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ 
. .) - 

θεοῦ οὐκ ἐστέ. ᾿ ἀπεκρίθησαν Γ οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
| εἶπαν" αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρεί- 

49 της εἶ σὺ καὶ δαιµόνιον ἐ ἔχει: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, 
Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, « ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα µου, 
καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ µε. ἐγὼ δὲ οὐ ζητώ τὴν δόξαν 
μου" ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων., ἳ ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐάν τις { τὸν ἐμὸν λόγον” τηρήσῃ, θάνατον οὐ 
μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 5 εἶπον ' αὐτῷ οἱ Ἴου- 
δαῖοι, Νὸν ἐ ἐγνώκαμεν ὅτι δαιµόνιον ἐ ἔχεις. ᾿Αβραὰμ 
ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆταυ καὶ ο. λέγει» Ἔάν τις 

θανάτου 

Ν 
και 

οἵας, 6 Ἐσο απιίοπι απ]α γοτ]- 
{αίοπα ἀἶσο, ποπ. ογθά 15 τηΗῇ, 
16 Ωμ1ς οκ γουῖ5 ατριήέ πιο 4ο 
Ῥοσσαίο» Βὶ γοταίοπι ἀῑσο, 
4π816 ΥΟ5 ποπ ογοῖς πα]μΙ 
τ Ωπῖ οδί οκ ἆσο, γετὺα ἀοῖ 
απά]ε: Ῥτορίοτοα νο πο αἲι- 
ἀ1δ, απία οκ ἆεο ποπ εδίῖς. 
35 Ἠορροπάσγαπί Ιρίίατ Τάσο 
οἱ ἀἰκοεγαπί οἵ, Νοππο Ῥοεπο 
ἀῑοίπαις πος απῖα Ῥαπιατίίαπις 
65 ἴπ οί ἀποπιοπίατα ἨαῦοῬ 
35 Ἠεβροπά1{ς αραβ, Ἐσο ἆαο- 
πποπῖαπαι ποπ Ἠαῦθο, 5εἆ Ἠοπο- 
πῇσο Ῥαίΐτοπι ΠΠΕΙΙΗ, 6ὲ Υο5 
Ιπλοπογαιῖ5 πο, δὺ Έρο αιιίοπι 
ΠΟΠ 4ΠάςΥΟ ρ]οτίαπι Ἱπεαπι: δέ 
ααῖ απασπῖί οἳ Ππά1σαί. 5 Απιθῃ 
ΑΠΙοΠ ἀῑσο νοῬῖς, 5 ας 8εΓ- 
ΠΙΟΠΕΠΑ ΤΠΘΙΙΠΙ 5ογνανογ]ζ, ΠΙΟΥ- 
πι ποπ γἱάοΡίι ἴπ αείεγπη]. 
5. Ῥϊκεταπί 6’ϱο Ταάααῖ, Ναπο 
οοσπογΊπηας απῖα ἀαεπιοπίαπι 
Ἠαῤοβ: ΑΡταμαπι πποτίαας οδί 
εἴ Ῥτορπείας, οί ἴπ ἀῑοῖδ, οἱ 
ας. ΟΓΠΙΟΠΕΠΙ ΠΠΕΠΠΙ 5εγνα- 
γοχῖέ, πο ρδίαὈῖέ πποτίοπι ἵπ τὸν λόγον μου τηρήσῃρ οὐ μὴ ᾿γεύσηται” 

εἰς τὸν αἰώνα. 

44. ουκ εστιν αληθ. Ἱιαῦε. Ἀγτ.Ης]. άο{Ἡ. 

επι. Οτίᾳ. ἵν. 9405, 944)(19)4, |. αληθ. 

ουκ εστ. Ὦ. (ὐ.)πι. Ἀγτ.βεῖῦ. 
944095). (ᾖ/ρ7. 206. 

--- ὅταν λαλφ έἶεπι. Οτίσ. Π. 6695, 1γ. 

99 9υ-ε. 9458, | όταν λαλει ΗὈ. 

--- τδ. λαλει Ονίᾳ. Πῖ, ἵν.ίεν. | ιδ. λαλη 
Λ. 

--- και ὁ πατηρ] δἷοπέ οἱ ραΐος α.θ.ο.ε.[]-ῖ. 
{ Οοπίνα, Ψπ]ς. 6. 

40. δε Ὑπ]σ. /:ᾳ. ΟΥ1ᾳ. 1ν. 8470(δἱ9). 9483. 
[ου]. 1). α.δ.ο.ο.[]. 

--- ὅτι Οτίᾳ.ἵν. 9470(δ19). 84835.ε. | ο Τ,, 

(9ει” γας, ΟΙ) 

-- λεγω Ογίᾳ. ἵν. 5ἱ55. | λαλω Ὦ. |αἀἀ. 
ὑμιν ΟΣιέντᾶ. ὂι Μεπιρῃ. «ΑΙ. | 

Οοπίτα, ΜΡΡ. (Τα .) ΤΠΕΡ. τε]. Οτίσ. 

1γ. δἷε. 
-- βΠ.] αάά. μεις Ὁ. | Οοπίτα, Ο»ἱᾳ. ἵν. 

διε 

46. οπη.Υ6Υ. Ὦ. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. ἵν. 94853: 
9493.ὺ. 

--- ελεγχει Οτίᾳ. ἵν. | -χη ΒΥΜΛ. 
-- ει] Ταἀἀ. δε 5. Δ. τε]. Μεπιρῃ.ΜΑ. 

2811. (οι οἳ Θγτ.Εε(.) [ οτι. ΒΟΙ/Ν. Ἱ. 

89. 69. Τα. ᾖἈῬγτ.Ηε]. Βγτ. Πίος, 
Μεπιρη. ΤμαῬ. οίμ, Ατπι. Οτίᾳ. ἵν. 

9490, 

--- αληθ.] Ῥίβεπι,. την 69. 
-- μοι] µε Ἡ. 
4Τ.ουκ ακουετε ΟΤἱᾳ. Ἰγ. 850ὺ. | ου πι- 

στευετε Χ. α. 

Οτίᾳ. ἵν. 

5 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
πείοτπαπα: ὃὃ παπι αἷά απ πιαῖος 

47. ὅτι εκ τ. θ. ουκ εστε Οτίᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ 
α. 

48. απεκριθησαν] [αἀἀ. ουν 5. Δ. γπ]σ. 

α. Ἁντ.Πε]. (οιμ.) | οπι. ΒΟΡΙΙΧ. 
1. 38. 69. α.δ.ο.ε,[.Ι. Ἀγτ.Ῥδί. ΜεπιρΗ. 

ΤμοῦῬ. Αππι, Ογίᾳ. ἵν. 9585. 

--- ειπαν ΒΟΓ. 88. Οτίᾳ.ῖἵν. | Τειπον ς.. 

1. τε]. 
--- λεγομεν ΟΥγίᾳ. 1ν. 9585, 9ὔ8ὺ. Εις. ἵη. 

Ῥ», 974), | λεγωμεν ΤΧΜΑΛ. 
-- ἡμεις] απίο λεγ. ΤΤ.. (ο) Ες. ἵπ Ἐ5. 

| Οοπίτα, Ὑα1ρ. δή Ογίᾳ. ἵν. δἱ. (ὁ- 

µεις 69.) | οπι. α.ε. 

--- συ Ονίᾳ. ἵν. 95583. 35439. 9ὅ8υ. ΟΥίρ. 

Ππι. Π]. 9755, Ες. ἵπ 9. | οπι. 1. 3}. 

Ἠσο].εκι. ΟΥνίᾳ. Π. 7944. 

--- δαιμονιον] Ῥτασπη. ὅτι 69. | οτι. Ογίᾳ. 

1, ν.ίετ. Ονίᾳ. Ιπί. Πἱ. Ες. ἵπ Ἐς. 

49. απεκρ. Ἰησ. (ὁ Τησ. Ὦ. 69.) Ονίᾳ. Ἰγ. 

9563, | οπι. Χ. |αάά. και ειπεν 1. 69. 

ᾱ. Μεπιρῃ. (Ατπι.) «δι. | οπι. τε]. 

Τ]ιοῦ. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 
-- µου Ογίρ. ἵν. 9959. 8674-5- 8585. | απίε 

τ. πατ. Ὦ. 

50. δε ΟΥἱᾳ. 1ν. 95953(519). | οπη. 69. άο{Π. 
Άγπι. Οτίᾳ. ἵν. 9550. Τετί. α”ν. Ένας. 

22. 

--- την δοξ.µου ΟΥίᾳ. ἵν. φιαίετ. | τ. δοξ. 

την εµην 1. 

61. εαν τις Τι. Ἁντ.Πε]. Μεπηρῃ. ἀοίΗ. 
Ο»ἱᾳ. ἵν. 3605. 8610-55: 369υ-4.. 9685, 

865Ε, 5665. | ὁς αν Ὦ. Ἀγτ.βεί. ΤΠοῦ. 

δ1.τον εµον λογον ΒΟΡΙΙΧ. 58. Οτίᾳ. 

Ἰν. 9ἱε5 | τον λογ. τον εµον Ὁ. Δ. 

τε]. 
--- τηρησφ Ογίᾳ. ἵν. 9/55. | -σει Μ. . 
--- ϐεωρησῃ ΟΥέβ. ἵν. 715. (οψεται Ονίᾳ. 

Ίν. 8690.) | -σει Ἱ. Μ. Ογίρ. ἵν. 9655 

(019). | θεωρη Δ. 

69. ειπον] (-παν Ὦ.) | ]αάᾷ.ουν 5. Ὦ 
1/ΧΔ. τε]. Ὑπ]σ. ο. Ἀγτ.Πο]. ΤΗεΡ. 

οί. | οπ. Ώ0. α.δ.ε, Ἀγτ.Ἐδί. ΜεπιρΗ. 

Ανπῃ. ΟΥίᾳ. ἵν. 8625. 
-- οἳ Οἱ. ἵν. | οπι. 1. 
τις τον λογον µου ΑΒ. τε]. | µου τις 

τ. λογ. Ὦ. | τις µου τ. λογ. 1.. | τις τ. 

εµον λογ. 88. ΟΥίᾳ. ἵν. 9685. 3655. 

--- τηρησῃ Οτίᾳ. ἵν.δἱ9. | -σει ὮΜ. 
--- οὐ µη γευσ. θανατου ΔΟΓ. τε]. Τιαίέ. 

Ὀγτ.Ης]. ΟΥίᾳ. ἵν. 9655 4ἱ9. 8655. | θανα- 
τον ου µη θεωρησφ ἙῬ. Ἀντ.Ε»ί. (νά. 

Υο6γ, 51.) 

--- γευσηται ΔΟΡΙ/ΧΔ. 1. 55. (69.)  σία 
ΚΤΙΜΒΟΌΛ. Ογίᾳ.ῖν.δί. (-σιτε 69.) 

{ Ί-σεται 5. ΕΗ. 

-- εις τον αιωνα Υμ1ς. α.ει/ο.ἰ. ΟΥἱᾳ. ἵν. 

[.οπι. Ὦ. ῥ.οι[. 

55. ει] η 69. 
--- πατρος ἧμων Ψπ]ρ. {. Ονίᾳ.ῖν.27395. 

8690, 8675, | οπι. Τ. α.δ.ο.ει[)-Ι. || αἀά. 

του 69. 

45. ααῖθτη βἰ ποτίέαξετα 6ἵ. | 46. ατραεί 6ἷ. | 
ἀῑσο νοῬῖ απατο ποπ 6ἶ. | 4Τ. ες Ώεο εδί (Ἰ. 
48. ἵπ Ἱοποχαβς 61. | 50. απαοταί οἱ ]αάϊσες 6ἷ. 
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ΑΒ560. 
1ΧΔ. 

1. 98. 69. 
ἘΕ«ΗΚΜΡΟΌΛ. 

54, θεὺς ὑμῶν 

65. Όμοιος ὑμῶν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
. / σ αυ / Ν ε Φ 3 /. 

Αβραάμ, ὃστις ἀπέθανεν ; -- προφῆται ἀπέθα- 
/ ΑΝ ο) 3 / ω 

νον' τίνα σεαυτὸν ἵ ποιεῖς; απεκρίθη ἸΙησοῦς, 
᾿ ΔΝ .) ΔΝ 4 ’ ” ᾿ / ε / ια) ΄ 

Βὰν ἐγὼ ἵ δοξάσω’ ἐμαυτόν, ἡ δόξα µου οὐδέν 
ο] ”/ ε / « ΄ ΔΑ ε - 

ἐστιν: ἐστιν ὁ πατήρ µου ὁ δοξάζων µε, ὃν ὑμεῖς 
/ ο ΔΝ α.« ”ἳὶ / ὁ 55 Ν 2 ευ / 

λέγετε, ὅτι Θεος ἶ ἡμῶν ἐστιν, ' καὶ οὐκ ἐγνώκατε 
3 / Ἡ ον Δ 5 3. / 4 4 3/ α ) ὸ 

αὐτον, ἐγὼ δε οἶδα οὗτον. Ἱκἂν εἴπω οτι οὐκ οἶδα 
ης 3/ α ἅ τε ο ἡ / ᾱ ἀλλα ἶδ 

αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ἵ ὑμῖν ψεύστης' ᾿ ἀλλὰ οἶδα 
δ5Αβραὰμ ὁ 

ΥΠΙ. 54. 

ε5 Ραΐτο ποςίτο Αὐταμαπι, απῖ 
ππογίας ος εἰ Ῥτορλείαθ 
ππογεπῖ βαπέ: παπι {ο 1ρβατῃ 
Ειοῖςὸ. 53 ἨἩοεροπα[έ Ἱοεις, Β8ἱ 
ερο σ]ογίῇβσο πῃο ἵρεαπι, σ]ογ]α, 
πια ΠϊΠΙ] ος: θ5ί Ῥαΐος ΤησιΙ5 
απ. ϱ]ογῖβσαί ππθ, (11η ΥΟ58 
ἀῑοϊάς απῖα ἄθις πορῖος ϱδί, 
55 οἱ ποπ εοσπονΙβίῖς 6ΙΙΠΙ, 66ο 
απίοπι πογὶ οππῃ, Ἐί εἰ ἀϊκοτο 
απῖα ποΠ 5οῖο ΘΗΠΙ, 6ΓΟ βΙπΙ]15 
γοῬῖς πιοπάακ: 5οᾷ 5οϊο 6ΕΙΙΠΙ εὔ 
ΒΕΓΙΠΟΠΟΠΙ εἶπς 66ΥΥο. ὅδ ΑΡγα- 

μεον Ν Ν / . -- . 

αὐτον καὶ τὸν λογον αὐτοῦ τηρῶ. 
ΔΝ « .ν . ΄ σα 3/ Ν « / Ν 

πατηρ ὑμῶν ὐγαλλιάσατο ἵνα ἴδηῃ την ἡμέραν τὴν 
/ 5 [η 

ἐμῆν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 
ΔΝ . / α/ 3/ 3/ Ν.5 λ 

προς αὐτον, Πεντήκοντα έτη ουπω ἔχεις, καὶ Αβρααμ 
5 . - Ν 3 Ν νά 

εἶπεν αὐτοῖς | ᾿Ἰησοῦς, ᾽Αμῆην ἀμην λέ- 
Ἑ τν Ν » Ν / Αλ .». 

γω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβρααμ γενέσθαι ἐγω εἰμί. 
Ξ. Ξ , δν ο} ᾿ . λ. / 

οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτὸν. Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη 

67. ἑώρακες ἑώρακας; δὲ 

ἃς, 19:91. 

καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ |. 

γενετῆς. 

59. όστις ΟΥἱᾳ. Ἱν.{εν. | ὁτι Ὦ. α. 
--- απεθανον ΟΥίᾳ. 1ν.δἱ9. | -ναν Ὦ3. 

--- σεαυτον] Ταᾷ4. συ ας. Ἀσίο, 6905. 
χε]. οἴμ. (Αππι) | οπ. ΑΡΒΟΡΤΙΔ. 

1. 98. αΚ. Τις. 9. Οτίᾳ. ἵν, 868). 
9685. 

54. Τησ.] Ῥταεπι. ὁ Α3. 69. Ογἱᾳ. ἵν. 8680. 
| Οοπίτα, ΑΒΟ. τε]. 

-- δοξασω ΒΟ"Ὀ. 1. 69.501, α.σ.ι[).]. 

ΟΥἱᾳ. ἵν. 96080 δί9.| { δοξαζω σ. ΑΟΤ,Χ. 

τε]. Υπ]σ. ὁ,]. 

--- θεος] Ῥταοπη. ὁ Τ,. 

-- μων ΑΒΣΖΤΓΟΤΙΙΔ. 1. 98. 693. Έα 

ἨΚΜΡΟΌΛ. Απι. /ᾳ. Ἀγτν.Ρ8.δ.Ησ]. 

ΜεπιρἩ. ΤΠοῦ. οἴμ. Αππιι ΑΗ. | 

{φὑμων ϱς. ΒΊΤΕΡΣΧ. θ9οονγΙ. Ἐν. 
γπ]σ.ΟἹ. α.θ.ο.ε. Τετί. αἂν. Ῥτακ. 99, 

50. και εαν (5.καν)....αλλ᾽ οιδα αυτον] 
οπι. ᾱ. 

-- καν ΒΓ). | Γκαιεαν 5. ΑΟ. τε]. 

-- αυτον 80. οπι. Δ. 

--- εσοµαι] Ροδί όμοιος Ὦ. 

-- ὑμιν ΑΡ.Μαί.Ὀ. 1. | γύμων 5. ΟΙ, 

Χδ. 58. τε]. 

--- αλλα ΒΏΧ. | {αλλ 5. ΑΟ. το]. 
56.ιὃμ Ῥ'ΜαιΟΡΧ. τε]. Έπο, Τ]ευς. 

(Ο1επι,) 975. ΟΥνίᾳ. ἵν. 880, 1083, 966ᾳ, 

Ἔ». ο. Μα]. 1971. ἵπ Ῥε. 4893. | ειδη Α. 
ἨῬχ Μαι. Γ3Χ. 69. Ορ. ἵν. 8Ρ1ε, 
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στ 

Γ" 

- / ΔΝ 

90 Ἰ Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ 
Ν . 

ἅκαὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
λ / ε / / ο Ὡ Ἂ ε - 

έγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος η οἱ γονεῖς 

5. -σι ε Α ο 
εἶπον οὖν οἱ Ιουδαῖοι 

Ἰαπι Ῥαΐογ γοσίον εκπ]ίανΙε τξ 
γ]άστοαί ἀῑσπι ππειιπα, δἱ γ]ά1{ οἱ, 
Ρανῖρις οδί. 57 ΓΙκοταπί ετσο 
Παάαεί αἆ οππῃ, Ωππηπασ]ηία 
8ΏΠΟ5 ποπ απ Ἠαβος οἳ ΑΌτα- 
Ἠαπη νἰάΙςαρ 55 Ρικ] αἶς Ἰο- 
818. ΑπΙΟΠ αΠΙΟΠ ἀῑσο γοβῖβ, 
πηίο απάτη ΑΡταµατη Πογοῦ 65ο 
βατ. δν Τα]εταπί ογσο ]αρίάςς 
πέ Ἰασθτοπίέ ἵπ επτη: Ίαξαβ αιι- 
επι αὐβοοπαίέ 5ο οἱ οχὶνΙί 4ε 
{επιρ]ο, 

}Έι Ῥγαοίογῖοης Υγ]ά1{ Ἰοπηῖ- 
ΏΟΠΙ οπθοµπῃ α πα]ν]έαίθ. 3 Είέ 
Ππίοιτορανοταπί θαπῃ ἀΙδοιρα]ί 
εαἱ, ἨΠαδδῖ, απῖς Ῥεοσαν]ί, Ἠϊο 

56, την εµην ἸΊτεπ. 148. 952. 955. Έα. 
Τους. ΟΥίᾳ. ἵν. 8915. 96505. ΟΥίᾳ. Ιπί. 

Π, 863, Ές. ο, Μα]. ἵπ Ῥε. Τερί. αἄγ. 
Ῥνακ. 99. | οπι. Χ. ΤΠ6ῦ. 

-- εχαρη Ογίρ. ἵν. 88ὺ. 9953, 9605. Έλις. 
ο, Με]. ἵπ Ἐδ. Τετί. | -ρην 1. 69. | -ρει 
Ὅ. 

67. ειπον] ειπαν Ὦ. 
--- πεντηκοντα Ίγεπ, 148 ἀῑπετίε. | σαρα- 

κοντα δίολ”. 

-- ουπω] ουδεπω Ὦ. 
-- ἑωρακας] -κεο 83 ΠΟ. ΠΙαἰ, 

58. αἨ ΙΠῖ6,] αἀᾶ. και 1,. Ἀγτ.Ης]. «011. 

--- ειπεν] αάᾶ. ουν ὮΧ. 1. 69. (αἴ. Τμοῦ, 

Γοοπία, ΑΒ60. το]. Ταίε, τε]. 

-Τησ.] Τρυπεπη. ὁ στ. ΑΤΤ.. τε].[οπι. ΒΟ. 

--- γενεσθαι ΔΒΟ. τε]. πιο. /. ἴπε. 

940, ΟΡίᾳ. 1. Τδ0ἱ, Ίν. 103:.9995, Ἔις. 
ο, Με]. 1974. ἵπ Ῥα. 48983, | οπι. Ὦ. α.ὖ. 

ο... Οτἰᾳ. Τη. ΠΠ. 8958, ουαίίαπ. 
114. | δἱς Δ.δ αἰ. 

59. ηραν ουν] τοτεηραν Ὦ. 

-- βαλωσιν] βαλλωσιν 69. 

-- δε ΑΟΓΡ. τε]. | οπι. Ὦ. 

-- εκ του ἱερου] Ταἀἀ. διελθων δια µεσου 

αυτων και παρηγεν οὕτως 5. Α(ΟΙΙΣ) 

Δ. 1. (58.) (69.) Ἑ. τε]. {:. ντν.Εδί.δς 

Ἠσε]. Μεπιρὴ. ἀοίμ. (311.). γι, Ίμας, 
ἵν. 90. { διελθων ] οπι. 69. | ῬΥβθπη. και 

Ο1/Σ. 98. | αυτων αθᾶ. επορευετο ΟΤ, 
Χ. 88. γτ.Ηε].Ἡ Μεπιρ], | απ᾿ αυτων 
δια µεσου εκ του ἱερου και παρ. οὗτ. 69. 
| οὕτως] οπ. Ὦγτ.Ῥεί. οκ πτῶο 21. 
Ἐοπι. ᾖ|οπι. Β. Βἰο.Μαι.Ὀ. Ὑπ]σ. α.ὐ. 

σ.ε,[-ο.ἰ. Τμοῦ. Αππιι (ΟΥίᾳ. ἵν. 9925, 
ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, ὅτε παράγων εἶδε 

τὺν ἀπὸ γενετῆς τυφλόν κτλ.) 
1. παραγων] αάά. ὁ Ίησος ΟΓΕαΗ 

ΜΣ. γΥα]ςδ.Οἰ. ο,:α.ῖ. | οπι. Οτίᾳ. ἵν. 
29503, 

---γένετης ΑΒΟΡΤ.. 58. 69. τε]. γιὰ. Ηἱρρ. 

ΜΗ. ν. 9 (191). Οτίᾳ. ἵν. | γεννητης Ἱ. 

ἘΕαΗΜ. |. γενητης Χ. | γεννετης Ἱ. 
Γγεννητοις Λ. | πάᾶ. καθηµενον Ὦ. 

9. αυτου λεγοντες] οπι. ΤὮ. 6. (οπι. λεγ. 

19) 
---ῥαββι ΤιΔ. 1. 95. 69. ἘΕΚΜΡΒΕΠ 

Μεπιρῃ. | ῥαββει ΔΒ.ΜαίΟΡΕΗΛ. 
Τ]ιοῬ. ἄοἴ1. | ῥαββη Χ. 

τις] τι 69. 

---γενηθη ΔΑ. 

8. Τησους] ΤῬταοπι, ὁ ς. Ὦ. | οπι,. ΑΒΟ 
1:ΧΔ. 1. 98. 69. ΒΕαάΗΚΜΡΌΛ. | 
ααά, και ειπεν αυτοις 1. ὂ.(ο.) 

4. ἧμας (9), Ἀντ.Ηϊῖο. Μεπιρῃ. 

64, Ώεις νεςίετ 6Ί, | 66. οτι. οἳ απίε ν]αΙε. 6. 
1. ᾗορας νία(ς σ. |. 9. ἀῑδοιρα]ί εἶας 6ἱ. 



Εν πα. 
α]ς. α. ὖ. ο. 
Βνττ. Ῥ. Ἡ. 

ἸΜοεπιρῃ, ΤΠΕΡ. 
ο{, Ατπι, 401. 

4. ἐμὲ δεῖ 
- ὡς ἡμέρα 

ες, 8:19. 5δε6εοὦ 
13:35, 46. 

6. ἐπέθηκεν ᾖ[αὖὐ- 
τοῦ] τὸν πη- 
λὸν 

ἀπεσταλμένος). 
βλέπων. 

9. ἄλλοι δὲ ὅτι Ὁ- 
μοιος 

αὐτῷ ἐστιν. 

11 

αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 
Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς κο ἀλλ᾽ ἵνα 

φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέµψαντός µε ἕως ἡμέρα 
ἐστίν" ἔρχεται νύξ, ὅ ῦτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ὦ ἀπεκρίθη . 

Όταν ἐν τῷ κόσμφ ὦ, φώς εἰμι τοῦ κόσμου. 
ὅ ταῦτα εἰπὼν έπτυσεν χαμαί, καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ 
τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν 

ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς |, 

αὐτοῦ” 

ο ἄνθρωπος 

2 .ν 

Γησοῦς, 

τἡμᾶς' ” δεῖ 

τὸν πηλὸν 

ἵ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ύπαγε νίψαι 
Γ Δ /ὁ - ’ Δ « / 

εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωαμ, (ὸ έρµηνευεται, 

ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἠλθεν 
8 ωῖο / ημας - δν 
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὖὐτον 

Ν / α { / α 3 3/. υ ϱ / 

τὸ πρὀτερον ὅτι ' προσαίτης ἦν, ἔλεγον, Οὐχ οὗτος 
” / . 

ἐστιν ὁ καθήµενος καὶ προσαιτών: 
ο Ὡ / / Ι / [ιά 

Ότι Οὗτος ἐστιν" ἄλλοι ἵ ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλ᾽ 
3 - 3/. α ϱ) / ᾿ 

ἐκεῖνος ἐλεγεν Ότι Εγώ εἰμι. 
γον οὖν αὐτῷ, Πώς ᾗ ἠρεμκθησάν" σου οἱ ο ελρρ 

κ 

ἀπεκρίθη ἐκεῖνος 5 

3 ἄλλοι ἔλεγον 
σα 

ὅμοιος 
3/. 

16 ὅλε- 

απζ Ῥαγοπίος οἶας, πό οαθοιίβ 
πασοσγοίαςὸ 3 Ἠοδροπάϊϊς Τε- 
515, Ἀοσια Πο ροσσανΙῦ πεαπθ 
Ῥατοπίος οἵπβ, 5ο ταἲ πππῖ{οδ- 
τοπίαχ ορετα ἀοὶ ἵπ Πο. 3 Με 
οροτίοί ορονανὶ ορετα εἷας απ 
πη]δ]ζ τηο, ἆοπος ἀῑες οδί: ναπ]ξ 
ποκ θΠαΠάΟ Ποπιο Ῥοϊοδί οΡ6- 
τα. ὁ Ομπαπιάῖα ἵπ πιππάο 
βαπη, Πας βαπα παπά]. ὃ Ἠαεο 
ομ1η ἀῑκίςεοί, οεχριηέ ἵπ ἴΘγνατη 
εἰ {οοῖς Ἱπέπι εκ 5ραίο οἱ Ιονῖε 
Ἰαζαπα. 81Ρογ. οσπ]ο5 οἶας, 7 εξ 
ἀῑκῖε οἵ, Ψαάο Ίανα ἵπ παϊκίο- 
τῖα Ῥ]οαο, αποά Ιπίιθιρτείαίασ 
πῄσδη5. ΑΡΙΕ 6εχσο 6 Ἰανῖῖ, ος 
γοπίι γ]άσης. ὃ Πααιο γἱοῖπί 
εἰ απ νιάεῦαπί οπτ Ῥεῖας απία 
πιοπαἶσι5 τα, ἀϊσεραπί, Νοππθ 
Πΐο οδί αἱ εοάεθαῖ εὖ πιεπά1ςα- 
Ῥας2 αἲῖ ἀῑσεραπί απῖα Η[ο ο5ί: 
ὃ αἰΠ απτοπῃ, Νεαααπατη, εθά 
αἰπη]]ς εδ οἶις: Ί]α ἀῑεερας 
απία. Βρο καπ. Πιεεραπί 
εγσο οἳ, Ωποπιοάο αρογ πατε 
οσι]{ ΠΡΙ. Ἠοεροπάϊε, Π]ο 
ποιπο απ ἀῑοῖθας Ίεδας Ἱαναπι 
{οοῖίς οἱ απχῖς οοι]ο5 ΠΊΘΟ5, οὗ 

΄ λεγόμενος 

Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν µου τοὺς 

περ. Ἐιλ.Βοπ. ὑμας Ῥ.ΒΙο. (Ροβί 
δει Ὦ.) ἐργάζεσθε Ογίφ. ΠΠ. 9015. ἵν. 

975. αἆ ϱοο5 απἱ Ἰποῖς εἶις Ῥατί- 

οἳρεβ βΠ{. φησὶ τοῖς τοῦ φωτὸς αὐ- 

τοῦ µεταλαμβάνουσιν. | Τεμες. ΑΟΧ. 
1. 88. 69. το]. Τα. τε]. «Αί1.Ρ]αἱ5. 
ΗΠ], 9993, 

4. µε ΠΠ. | ἡμας Ἱ.. 
---έως ΑΒΟἨὈ. τε]. Ογίσ. Π. 9015. Ἱν. 

27.(46 ]α Ἠπα). | ὡς Ο”1.. 99. ὐ. Βντ. 

Ἠσ].πις. 1ν. 27 (Ἠποί.). 

δ. εν τ. κοσμῳ ω ΑΒΟΔ. 69. Ἠςίο, τε]. 
πι ο. Ἀνττ. Ῥεί.(δίο ΜΒ.) δε Ηε]. 

Οοἵμ. Αππις ΟΥίᾳ. ἵν. 975. | ω εν τ. 

κοσµω Ι.Χ. 1. 88. Ὑπ]σ.(ἰ. α.0.ᾳ. 
6. πτυµατος Ὦ. 

---επεχρισεν ΔΡ. τε]. | επεθηκεν ΒΟ3 

μὲ υἱά. | αάᾷ. αυτου ΑΒΟΤ,. 1. 98. 

Μεπιρῃ. (6οἱη.) (Β01.) αἀά. αυτῳ 

Ῥ. | ὂοπι. ςς. 63 ΧΔ. τε]. Τιαίέ. τε]. 

---τον πηλον επι Υπαἱς. Ῥγτ.Ηε]. ΤΠεΡ. 

το]. { οπη. 1. 6. 28Η. | οπι. τον πηλον 
69. α.ο{(ῇ:) Ἀγτ.Ῥει. Μεπιρη. 

---οϕθαλμους] Ταἀᾷ, του τυφλου ς. ΑΟ. 

το]. ὁ.ει/. Ἀγττ.Ῥει. δες]. Μεπιρῃ. οὔ1. 

Άνγπῃ. | αυτου Ὦ. Υπαἱς. α.οι[ῇ. ΤΠεΝ. 
4811. { οπ. ΒΙ.. 1. 98. 

7. αυτφ] οπῃ. Ὦ). α.ο.ἰ. 

--πιψαι αρ. ο,ῇ-ᾳ. | οτι. Δ. α.δ. | 

και νιψαι ροδέ του Σιλ. ΑΝ. “εἰ Ίανα 

οσοι]ο5 ππο5” Ῥοβῖ απεστ. ε. 

7. την κολυμβηθραν] Ῥοδέ του Σιλωαμ 

69. 

---ἑρμηνευεται] µεθερµηνευεται Ὦ. (οπι. 

ὁ ἑρμ. απεστ. Ἀγτ. Ε50.) 

---ουν....Πλθεν] οπι. Ἑ. | οπ1. ουν και 

Αππι, (Ταἴς.) 

Β. αυτον] οπι. ΑΧ. 
---“προσαιτης ην ΑΒΟ"ΡΙΙΣ. 1. 58. Τ. 

γα]ς. Γῇ:0. Ἀνττ.Εεί.δΗε]. Μεπιρῃ. 

ΤΠεΡ. ἀοἴμ. Αππι. ῆΙ. | Ττυφλοςην 
ς.. 07Δ. τε] | τυφλος ην και προσαιτης 

69. (α.ὐ.ο.ε.Ι.) (8υτ.Η1ετ.) 

---ελεγον ] αάά. ὅτι 1.. 

9. αλλοι ελεγον ὅτι οὗτος εστιν] οπη. ΤΝ. 

98, 

--- ὅτι] α.ά. ουχ α. 

---αλλοι] ἑτεροι Ὦ. (αλλοι.... 
εστ. οπι. 103.) 

--ελεγον ουχι αλλ ΒΡ(Ο)ΤΙΧ. (1.) 58, 

(πας) ὂ.(6.) Ἀστε(Ῥεί.) ὃς Πε].πιρ. 

Μοπαρῃ. (Τ1ευ.) Απ. «9µ. (αλλα 

0.) (οπι. ελεγον 1. Υαἱρ. σ. ΤΠεῦ.) | 

Ίδε ὁτι 5. ΑΓΔ. 69. τα]. (α.)(ο.)(ε.)/- 

(039). ῬΒντ.Ηςσ].ί. οἱμ. (αάά. ελεγον 

α.ο.ε.) 

--εκεινος] αἀᾶ. δε ΑΟ;Χ. 88. 69. ΚΌ. 

γι]ς. ΟΙ. α.δ.ο.οι[ι[].Ι. Ἀγντ.Ε εί. δΠ 61. 

9 τ 

ὁμ. αυτ. 

Μεπιρῃ. Τ]εῦ. Ανπι. 11. | Οοπίσα, Ὦ 

ΟΡΙΑ εἶο, το]. πι. Θγν.Ης].έαί. 6οἵἩ. 

9. ὁτι πρ. 6. | οτι. 1. α.ὔ.οιει[]- 

10. ελεγον Υμ15. ο.ε,[:6.| ειπον 1). (α.)ῦ. 

--- πως] 844.ουν ΟΡΏΤιΧ. α.ἰ. Ἀγτ.Ης].Ἡ 

Άγπι, | οι]. ΑΡΔ. 1. 98. 69. τε]. Υ αἱς. 

ὐ.οιει βία. Μεπιρῃ. ΤμοΡρ. ἄοιμ. 

--- νεωχθησαν ὮἩῬ.Μαἰ.οᾶ.1.ΟΏΙΧΔΕΕ' 

ΗΜΛ. | Τανεωχθ. σ. Δ. τε]. | (ενεωχ. 

Ῥ. Ἠαἰ.εἆ.9.) 

--- σου δί.85. ΑΒΟΡΑΡ.ΙΤΙΧΔ. 1. 98. 69. 

ἘΕαΠΚΜΒΌΛ», (0.) Ἀνττ.Ε5ίι.δΗςε]. 

Ὀντ.Ηῖοτ.(Βεᾖ.) οιμ. Ατπι, «411. | 

σοι Εἰσ. Ψι]σ. α.ο ἆ.ε.Γ.[]:σ. 

11. εκεινος] Τα4ἀ. και ειπεν τς. ΑΣΔ. 

το]. α.ὖι. Ἁγιτ.Ῥεί.δΗε]. Βστ.ΗΙεγ. 

(ἈΤοππρῃ.) «ἀοΐἩ, «ΑΗ. (οπι. εκεινος 

Ἁγγ.Ῥεί. «Α1.) | οτι. ΒΟΡΙ.. 1. 58. 

γπ]ς. ο.ειί. ΤμεῬ. Ατπι. 

-.ῥ” ανθρ. Χὁ' λεγ. Β.Μαι... 1. 58. 
γπ]ς. (α.)(0.)ο,ε.(:) Ῥντ.Ης].Ἠ (ὁ απίο 
ανθρ. Β. ΒΙ]ψ. Ρο.) | ανθρ. ὁ λεγ. 6. | 

ανθρ. λεγ. (Ἀοπι. ὁ δἱ9) 5. ΑΡΧ. τε]. 

ο!μ. Απ. 
--- πηλον....οϕθαλμους] ἰαἰῖαῖί πα] οσι- 

195 α. (οτι. τους οφθαλ. ὐ.0.6.) 

8. πιππὶοθίοίαν ορΙ5 ἀεῑ Απι | δ. 8απι ἵπ 
πιαπᾶο 6Ἰ. | 6. Ηπϊνϊο Ἱαέαπα 6ἶ. [ 8. πάεταπό 
σι. | '"οἳ” απίε ἀῑοευαπό Απιις | 9. εδί εἶ 6ἵ- | 
]α νοχο 6. | 10. 51 οσοι]! 6. 



ΑΒ(Φ29, 
1ΧΔ, 

1. 98, 69. 

ΕΕΩΗΚΜΡΌΛ. 
πς 
19. εἶπαν [οὖν ] 

16. οὗτ. ὁ ἄνθρ. οὐκ 
ἔστ. παρὰ θεοῦ 

--- ἄλλοι [δὲ] 

17. Σὺ τί 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
; ο 

ὀφθαλμούς, καὶ εἰπέν Ἱ µοι 4 μ... ὅτι. Ὕπαγε εἰς ἳ τὸν 
ΔΝ 

Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ἀπελθὼν | οὖν καὶ νιψάµενος, 
. 5 . 

ἀνέβλεψα. ἵ' ᾿ [καὶ ]” ἵ εἴπαν" Γ αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν 
3 - / Γ 5 

εκείνου ; λέγει, Οὐκ οἶδα. ""ἄγουσω, αὐτὸν πρὸς 
τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν; ἦν δὲ σάββα- 
τον 1 ἐν ᾗ ἡμέρᾳ” τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ 

/ 

ἀνέφξεν. αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμού». " πάλιν οὖν ἠρώ- 
Δ Των αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πο ἀνέβλεψεν. ὁ δε 

εἶπεν ̓αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν ο επι τοὺς ὀφθαλ- 
μούς καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. ἔλεγον οὖν ἐκ 

/ 

τῶν Φαρισαίων τινες, ΣΟὐκ ἐστιν οὗτος παρὰ, ΙΓ θεοῦ 

ὁ ἄνθρωπος”, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεί. "Αλλοι 

ο. Πώς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα 
σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσµα ἦν ἐν αὐτοῖο. ᾗ' λέγου- 

3ε 5 {/ -ν ω) / τ4 / λ/ / ΔΝ σιν οὖν τῷ τυφλῷφ πάλιν, Ἰ Τί σὺ’ λέγει περὶ 
» ο 4. / / ς Ν 

αὐτοῦ, ἠνεωξέν ὁ δε 
ιό 

ὅτι σου τοὺς ὀφθαλμούς; 

ΙΧ.12. 

ἀῑκιε πα μῖ, γαάς αἆ παἰα(ογῖατη. 
Ῥ]οαρ οἱ Ίαγα: οἳ αὈ οἱ Ιαν 
ος νι. 1 Ῥϊκοτιπί εἰ, Ὁ ἱ 
οδί 1]αδ Αἴί, Νοροῖο. 5 Δά- 
ἀπουπί ουσ αἆ ἘῬμανίδοος, απ 
οαθοιι5 {αογαί: 3 ογαί απίοπι 
εαυραίαπα απαπάο Πέτα ΓοοῖὉ 
Ίοδις εἰ αρεγιίς οσπ]ος αἵπβ. 
15 Ἱτοτιη 61ο Ἰπίοιτοσαῦαπί | 
οσα Ῥλατίδασϊ αποπποᾷο ν]4ἶδ- 
ος. Το ααίθπι ἀῑκίϊ 615, Ται- 
ἔππα Ῥοδαῖς πα]Βῖ 64ρος Ο6Π10Β, 
εὐ Ἰαγῖ, οἳ νῖάεο. |ὃ ΓϊοεραπΏ 
ε1σο εκ Ἐμανσαςϊς απἰάαπη, 
ἌΝοπ εδ Ἠ]ο Ἠοπιο α ἆθο, απῖα 
βαΏβαίαπΏ που. οπδίοΙ. ΑΙ 
ἀἰσσεραπί, Οαοπιοάο Ῥοϊοβί Πο- 
ΠΟ Ῥοσσβίογ Ἠαθο 5ίρπα Γποθτε 
Ἐν εοΐδιπα εταί Ίῃ αἶς. ΙΤ Γἱουπί 
εχσο σπεοο Ίἴεταπι, Τα απῖἁ 
ἀῑαῖς 4ο ϱο αι αρογαῖε οο]08 
{108 Ἠ]ο απίοτη ἀῑκιι απῖα 
Ῥτορμεία θ»ί. |1δ Νοῃ ογεζ]άο- 
ταπῖ 61ο Παάαοϊ ἆθ 11ο, αππῖα, 
6αοσπς ΓΠἱ5εεῦ οὐ γ]άϊδδοι, ἆοπος 
γοσαγεταπί Ῥατεπίος εἶας αμ 

εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν. 
Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι τν τυφλὸς” καὶ ἀνέ- 18. τυφλὸς ἦν 

λα. ἐπίστευσαν οὖν 

βλέψον, ἕ ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ 

11. ὅτι (απίς ὑπαγε) Ι,. Ἀντ. Παν, 

Μοπιρῃ. ΤμεῬ. | Ἀοπι. 5. ΑΓ. το]. 

1μαί1. τε]. 

-- τον Σιλωαμ ΒΡΙΙΧ. 1. α.ὗιει[. Βγτ. 

Ἠϊογ, (Μεπιρῃ.) ΤΠεῬ. Αππι. Ἴτεπ. 

819. | Ίτην κολυµβηθραν του Σιλ. ς-. 
Δ(Δ). 98. 69. τε]. Ὑπ]ς. ε,/ᾳ. γτ.Πςε]. 

ἄοῦ, ῆι. (-θρα Δ.) | ἵπ αππα Β- 
Ίομπη ΘΥ.Ρεῦ, 

-- και νιψαι Ιγεπ. 919. | νιψαι (οπι. και) 

Ῥοβί ὕπαγε Χ. 98. 69. Κ. /; Ἁγιτ.ρεί, 

(ΔΦΗε].) Μεπιρῃ. οίμ. ἆῑῑι, (αἀά. 

οσπ]08 {ος ο.α. γτ.ΗΙογ.) 

- ουν ΒΕΙΧ. 1. 98. Βγτ.Ης[.πιρ. 

Μεπιρὴ. ΤΜΕΡ. | δε 5. ΑΔ. τε]. Βγτ. 
Ἠσε].ίαι. οἱ]. (οτι. απελθ. δε [5. ουν] 

ΑΠ. |απηλθον ουν ὮΧ. | εἰ αὐ! Ψαἱς. 

α.ὐ.ο.(ε.)/β.Ι. Ἀγτ.Ῥει. η. 

--- και νιψαµενος ΔΒ.Λ{αἱ1,. τε]. | οπι. 

και Ῥ. Βεμ. ΜεπιρΗ, | και ενιψαµην Ἑ. 
Ἰμπίί, (οπῃ. και Ὑ α1ρ. ΟΙ) «31, 

-- ανεβλεψα] και ηλθον βλεπων Ὦ. 

19. "και ειπ. ΒΙΧ. Ἱ. 88. Ὑπ]ς. ΟΙ. 1. 
«49Η. | ειπαν ΒΓ. | Τειπον «-. ΔΑ. το]. 

Ιειπ. Τουν” σ. ὮΔ. τε]. α.ο. Ἀγτ.Ης]. 

οι. ( απζεπι” 1) | ειπ. ἵαπίμπι Α. 

πιι ϱ. Ἀγτ. εί. Μεπιρῃ, Τμεῦ, Αιπι, 

--- λεγει] πάά. αυτοις Ὦ. 69. ὐ. Ἁγτ.Ρεῦ. 
Άππη, 4001, 

18. αγουσιν ] ΡΥ8θΠι. και Τ). ο. ΛΥτ.Ρ9ἱ, δι]. 

426 

134. εν 1 ἡμερᾳ ΒΙΝΣ. 98. α.δ.οι[-ᾳ. Ἀνν. 

Ἠε].πιᾳ. | Γότε 5. ΑΔ. 1. τε]. Υι]ς. 

ει. Ἀυττ.Ῥοἱ. δι Ης]. σέ. τε]. 
-- ὁ Τησους] οπι. 1, 

-- ανεωξεν ΛΡΒΔ. 1. 88. τε]. | ηνυξεν Ὦ. 
Γηνεωξεν 1. 

16.παλιν ουν....οϕθαλμους] οπῃ. 98. 

--- ρωτων] ηρωτουν Χ. | επηρωτων Τ. 

-- ανεβλεψεν] γιάϊδιῖ ιβ. Ῥγν. Ρδί. ΤΠ6Ρ. 
ΑΤΠΙ, 

-- και 15.] οπι. Χ. 69. Ὁ. Τε. Θυτ.Ῥεῦ. 

ΜεπιρΗ, Τ]ιευ. 

-- αυτοις] ΡίαθΠη. και ΑΔ. Υτ.Ης]. 

-- πηλον] αάά. εποιησεν και 1. . 3]. 
- µου ΔΠΙΕ επιτ. οφθ. ΒΙ,Χ. 1. 69. ἘΕ 

Ε(Π)ΚΜΒΌΛ. (πι. ο. ῇ:Ι) (μοι 
ἨἩ. Τιας. Ῥγτ.Ης].) | Γροςί ς.. Ὦ. α.ὖ. 

4. 9γτ. δι. Ατπη. | µοι Απ γἱᾶ.: (πισιο 

μου) αΠίο εἴ µου Ῥο5ί Δ. | απίο επεθ. 

Α. Υα]ρ.ΟΙ. Ῥοδί επεθ. ἄοἴμ. 

16. τινες] οπι, Μ. 

--- ουκ εστιν οὗτος παρα θεου ὁ ανθρωπος 
ΒΡΙΙΝ. 1. | ουκ εστ. ὁ ανθ. (5ἱο) οὗτος 

παρα θεου 88. Ψπ]ς. ο(ε.) Αππι. Ογίᾳ. 

΄πή. Π. 941, |. Τουτος ὁ ανθρ. ουκ εστ. 

παρα του θεου σ. (Α)Δ. (1.) τε]. α. 

(6. Ἀγτν.Ῥεί.δεΗσ]. Μοπιρῃ, ΤΙΕΡ. 

οι, «1. | Τοπι.του ΑΒΡΤΙΧΝ. Ἱ. 
98. 69. ἀΙ. Αντ, 

-- αλλοι] αάά, δε Β.Μαἰ.Ὦ. 1. 69. Υι1ς. 

Οἱ. ο, Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. Τμευ. [.1111.] 

ΓΟοπία, ΑΙΧ. 98. τε]. (Τίς) Υτ. 
Ἠσ]. ἄοίἩ. Ατπη. 

16. ελεγαν Ὦ. 

17.λεγουσιν Υι]ς. 7. | ελεγον Ὦ. α.δ.ο. 

ο. (οτη. 5ο. τῳ Τ/.) 
-- ουν ΑΒΙΡΙ.Σ. 1. 69. Ἰμαί, Ἀγτ.Ης].Ἡ 

Τ1ευ, | Ἐοπ. 5. Δ. 98», Ἐ, τε]. 5. 

Ἔει. Μοπιρῃ. τα]. 

-- παλιν Νας. εἰ. | οτι. Ὦ. α.δ.ε,[-ἷ. 

---τισυ ΒΙ/Ν. | Ίσυτι 5. ΑΓ. τε]. ΥΥ 

-- ἑαυτου 3. 

-- Ίνεωξεν ΒΔ. | Τηνοιξεν 5. Α. 69. 

τε]. [ῃ. 98.] | ηνυξεν ὮΕ.. | ανεωξεν Ἱ.. 

με 

18.ουν Ὑμ]ρ. ο. Ὦγτ.Ηο]. Τμοῦ. | οπη. 
Ῥ. 69. α.ὐ. ελ. Μεπιρῃ. (Διπι.) 

(.Ση1.) | δε ΒΥτ.Ῥοι. οἴμ. 

-- Ί απίετυφλ. Β.. ὁ. ΓΗ. 88.] | {ροδέ 

ς. ΑΧΔ. 1. τε]. Υπ]ς. α.ο.ε./:[. (οπι. 
«ανεβλεύεν Ὦ. {) 

--- του ΔΒΙ.. το]. | οὐ ὮΧ. | του Δ. 

-- αυτου] οτι. Ὦ. Του. Μπι. Ατπι, 

-- του αναβλεψαντος Υα1ρ. 6. | οπι. 1. 
α.ὐοιε,[]. Μεπιρῃ, 

19. ηρωτησαν ] επηρωτησαν» ὮὉ. ΓΙ. 98.] 

11. παἰαξοτία Οἱ. | Ἰανῖ οπι. εἳ Οἱ. | νῖάεο 6ἷ. 
ΓΕ 19. οἳ ἀἰκοταπί Οἵ. | 15. ταϊμὶ Ῥοξυῖξ 6ἱ. [ 16. 
ααἲ φαβῦ. Οἱ. | αΏῖ ααίοια ἀῑο, Οἱ. [ βομίδπαα ογαῦ 
1πΐέθχ 695 Οἵ. | 1Τ. ἀθ Π]ο σι. 



1Χ. 26. 

Ῥα]ᾳ. α. ὖ.ο. 
Βνττ. Ρ. Ἡ. 

ΠΠεπιρῃ. ΤΠεΝ, 
αοἴἩ. Ατπι, 1. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
’ ” Ν / 

ἀναβλέψαντος, '' καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, 
ιβ » « ελ « - Δ ε - / ο Ν 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλος 
” / ω 5 .: / 2/ ρε 90 2 (ϐ { 
έγεννήηθη; πῶς οὖν Ἰ βλέπει ἄρτι ; απεκρίθησαν 

, - - 5 / / 4 ϱ / 3 

οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ ! εἶπαν, Οἴδαμεν οτι οὗτος ἐστιν 
ς ελ « - λ σ ν Ε) / Ἶ ο δὲ . 
ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὃτι τυφλος ἐγεννήθη: πώς δε νῦν 

/ ” 3 Δ / 5 5 ω λ ] θ 
βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἦνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλ- 

Ν - 4 Ας 3 / ε ην 

μοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν' | αὐτὸν ἐρωτήσατε, ' ἡλικίαν 
Ὅ ταῦτα εἶπον 

νιάεταί, 19 οι Ιπίοιγοσανογαπί 
605 ἀῑσσπίας, Πίο ορ ΗΙῖας νοβ- 
{69 416π1 νο ἀῑοΙ5 απ]α σ86- 
ους πας οδίὈ. αποπιοάο 61βο 
Ώμπο γ]άει 3 Μοεροπάοτα 
εἶθ Ῥαχοπίος εἴας οἱ ἀῑκοτιη, 
Ῥοΐηας απία Ἠ]ο οδί Β]ήας ΠΟΡ- 
ἴ6υ αἱ απία οποσις πας ο5ί: 
Σι αποπηοᾶο απαἴοπῃ ππο γάσαί 
Ἠρβοίτηι5, αππῖ απίς οἶἵαπς αμογιῖό 
οσπ]ος πο πεδοίπιας: ἵρβαπι 
Ππίοιτοσαίο, αθία[επα Ἠαβοί, Ίρ5ο 
46 5ο Ἰοᾳαίας. 3 Παεο ἀῑκθ- 2]. περὶ αὐτοῦ 3 [4 κ ὉΝν Ν 4 « ο. / 

έχει.  αὐτος περὶ ' ἑαυτοῦ λαλησει. 
ε - . -” αᾳἩ ο .- Ν 5 / / 

οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὃτι ἐφοβοῦντο τους Ἰουδαίους" Ίδη 
- / . Ν 

γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα ἐάν τι αὐτὸν ὁμο- 
/ / 3 ιά / 

λογήση Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 
- - - 5 “ο ε . / Ν . μέ 3 

τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ | εἶπαν' ὃτι ἨΗλικίαν ἔχει, αὐτὸν «μία Αοἰαίοια Ἰαοῖ, Ίροιτα ἵη- 
” / 

ἐερωτήσατε. 
5 Ν / 3 / / 

91 5" Ἐφώνησαν οὖν ' τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου, 
Δ ον / ο) ” . - Ν / - - 

ὃς ἦν τυφλός, καὶ ἵ εἶπαν αὐτῷ, Δος δόξαν τῷ θεῷ" 
- 5 Φ ε Π ε 

ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἅμαρτωλος ἐστιν. 
305 ο / 5 μα. υ τε / . » 

ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Ἱ, Βἰ ἁμαρτωλος ἐστιν οὐκ 
Δ Ὦ ΔΝ Α / / 

οἶδα: ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω. 
- / - / / 

αὐτῷ !, Τί ἐποίησέν σοι: πῶς ἠνοιξέν σου 

94. οὗτος ὁ ἄνθρ. 

95. τυφλὸς 
καὶ ἄρτι μον 

96. αὐτῷ [πάλιν] " οὖν 

ἥμην 

19.λεγοντες Ὑπὶς. οι. | οπι. α.ζ.ο[-1. 
ΥΓ.Ρ66. 

--- οὗτος εστιν] ει εστιν οὗτος Ὦ. Ἀγτ.Ῥεί. 
-- ἧμων Α36ΟΣΤ.Ι.) 

-- λεγετε] ελεγετε ΕαΜ. υπ, 

-- εγηνηθη Α3 εἷο ἵπ ο. ἨΓοἀάδ, (2 εγε- 
νηθη.) 

-- βλεπει απἲο αρτι ΒΓΙ,. 98. ΤΓείο. ὅ.ο. 

Ό-. { άροευ ς. ΑΧα. τε]. Υπ]ᾳρ. α.ε. 
οᾖσ. τε]. 

90. απεκριθησαν] αά. ουν Ἑ. | αἀᾶ. δε 

ΑΔΒΕΗΚΜΡΑ. {/{ ἍἉἈγιτ.Ρεί. δε Πε]. 

αοιμ. (911.) |. οπι. Ρ/Σ. 1. 58. 69. 
αὉ. (ναί) Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Ατπι. 

--- οἱ γον.] ΤΡβίπεπι. αυτοις 5. ΑΓΔ. 1. 

τε]. Ὑπαὶς. ὀ.ο. γτ.Ηε]. (ΤΠευ.) οἱ. 

Γοπι. ΒΙ/Χ. 98. 69. α.ε/ῇ. Ἀγτ.ει. 
Μεπιρῃ. Αππι, 1Η, 

--- αυτου] αἀᾷ. του αναβλεψαντος α. 

π- ειπαν ΒΙ.. 98. | Τειπον 5. ΑΟΏ. τε]. 
--- εγενηθη ΑΑ. 

91. δενυν βλεπει] ουν βλεπειαρτι 98.| οτη. 

νυν ο-ει[]- (ουκ οιδαµεν 15. οπι. Βγτ.Ρ5ἱ.) 

-- η τις....ουκ οιδαμεν] οἵη Χ. 
--- Ίνοιξεν ΒΙΓΤΙΔ. 69. τε]. | ηνεωξεν Α. 

1. 98. 

--- αυτου] Ῥοδί τους οφθαλµους Τ., α.ο.ο. 

{απιο ηνοιξεν Ὦ. ὄ.(1) 

-- αυτον ερωτησατε Ρο5έ οιδαμεν Ὦ(ΤΓ) 

1:Ν. 1. 58. Ὑπἱρ. α.σ.εσ. Μεπιρῃ. 

Ατπι. 2Ρί1. (επερωτησατε Τ.) | Ἔρο5ε 

εχει σ. ΑΔ. τε]. Βγττ.Ῥεί.δ.Ηε]. αοίΠ. 

(Μά. νου. 925.) | οπι. ὀ. ΤΠοΡ. 

91. ἡλικιαν] ΤῬταεπι. αυτος 5. ΑΔ. τε], 

| οτι. Β.ΜαΙ.ὈΤιΧ. 1. 58. Τωαΐτ. 911. 
-- ἑαυτου Ἑ.Μαί.ΑΧ. 1. 98. ΕΚΜΑ. | 

Ίαυτου 5. ΒΤΙΓΡΤΙ τε]. 

--- λαλησει] λαλησαι Ἱ.. | µαρτυρησει . 

99. συνετεθειντο ΒΡΙ;. τε]. | συνετεθεντο 

Α. ϐ69(-θοντο 567). Μ. Ἁγτ.Ηε] ης. 

ἄταεσε. | συνετιθεντο {. 

--- οἱ Τουδαιοι] οτι. Χ. (ραοπεγαί Γατὶςεῖς 

εἰ 5ογῖῖς 6.) |α44, ὅτι Μ. [ἵνα] τνι 

αι ους. 
-- εαν] αν Ἡ.. 
-- αυτον] Ροδί ὁμολ. Ὦ. 69. . (οπι. Α3 

ιέ υἱᾳ. 6ΟΙΓ.Ι.) 

-- ὁμολογησῃ] -σει ΠΛ. 
--- χριστον] αάᾷ. ειναι Ὦ. ϱ. (ΡΙ8επΙ. 

γαρ. ΟΙ.) 
98. οἱ γον. αυτ.] Ρο5ί ειπ. Χ. 69. Μεπιρῃ. 

--- ειπαν ΒΓ. | Τειπον 5. ΔΙ. 98. Ὀείο, 

τε]. 
--- ὅτι Ὑπ]ρ. ὁ,[[:σ.] οπι. 1. α.σ.ε.ἰ. ίΠ. 
--- αυτον] Ῥταετη. και Δ. 

--- ερωτησατε] επερωτησατε Β. | ερωτατε 

Ῥ. 

94. εκ δευτερου απίο ὃς ην τυφλ. ΒΡΙ.. 

88. ὁ.οιει[]1. Βντ.Ἔει, Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. 

| 4Ροξί εῴων.ουν 5. ΑΧ. τε]. Υα]ς. 

Ὅ εἶἰπον πιοᾶο νἰάοο. 

ταπῖ Ῥατοπίος εἶπς απῖα (πιο 
Ῥαπί Ππάαθος: Ίαπ οπίτη 6ΟΠ- 
ερἰτανοταπί Παάσαοί αἱ 5ἳ απἶς 
επ οοπβ{θτοίατ ΟἨτδίατη, οκ- 

35 διὰ ἵτα θγπαβοσατη Πονοι. 3 Ῥνορ- 
ἴτοα Ῥατοπίος αἷις ἀἰκογιπί 

ἴειτοραίθ, 

Ἆ Ὑοσανοτιπέ 6ὔσο τΙβαπῃ 
Ποπηίπετη απὶ Γαεγαῦ σπσοΙ5. οὗ 
ἀἰκεταπί εἶ, Ώα ρ]οτίατα ἀ49ο: 
ηΟΒ δοίτηα5 απ]α Ἠΐο Τόπο Ῥεο- 
οπίος οδί. 3 Ὠϊκῖτ 6υσο Ίο, 
Βί Ῥεσοσδίοχ εδί ποδοῖο: ΠΠΗΠΙ 
5οἵο, (π]α σπθοΠΒ ΟΠΠΙ 65801Π. 

35 Ῥϊκοτιπί ογσο 
ΠΠ, Ωπ1ά. {οοῖς ΩΡΙ2 αποιποάο 

αι. Ἀγτ.Ηε]. ἄοιι. 3. (παλιν εκ 

δευτ. απίθ εφων. Διπι.) 

94. τον ανθρωπον] αυτον Ὦ. 
-- ειπαν Β)). | Τειπον 5. ΑΙ, τε]. 

--- ὁ ανθρ. ΑΠΟ οὗτος ΑΤΧ. τε]. ε. Ἀντ. 
Ἠε]. | Ροδί Β1,. Υπ]σ. α.ὐ.ο.ῇ.{]. Ἀντ. 

Ῥει. ἄοιμ, 

90. απεκριθη] πᾷ. αυτοις 98. (Βγτ.β5ἱ.) 

--ουν Υαἱς. ὁ.ο[]-ᾳ. | οπη. 1. 98. Κ3. 

α.(α.)(/:) Μεπιρμ. Τμεῦ. Ατπι. 

--- εκεινος] Τα 4. και ειπεν 5. Ἀδ. τε]. 

Ῥγτ.Ῥοῦ. Μεπιρῃ. «491. { οπι. ΑΒΡΙ. 

1. 89. (1μα0:.) Ἀγτ.Ησα]. ΤμεῦῬ. «οἴ], 

ΑτΠ. 

---ει]η α. 

--ων ΑΒΧ. τε]. Ὑπἱσ. ὅ.ᾳ. Ῥντ.Ης]. 

(Μοπαρῃ. Τμεῦ.) ἄοίμ. | ηµην και Ὁ 

1.. 1. 98. α.ο.ειΓ.[. Θψτ.Ε δέ. 

96.ουν ΒΡΤΙΧ. 1. 98. 69. Ἱ. Υπ]ς. ὅ.ο, 
Τμοῦ. «οίἩ. | Ίδε 5. ΑΔ. τε]. Βψτ. 

Ἠε]. (11.) | οπι.α.ε. Ὀστ.Ε5ί. Μεπιρῃ. 

Αππῃ. 

--- αυτφ] Τα44. παλιν 5. ΑΙΧΔ. τε]. 

5. Ἁγιτ.Βδι,δΗς]. ἀοι». (Ατπι.) 401. 

Γοπι. ΒΕ. Ψπ]ς. α.ῦ.α.ε.Ι. Μεπιρῃ. Τ]οῦ. 

- πως] ποπ. και Ὦ. ο. 401. 

--- ηνοιξεν] ηνυξεν ΏΜ. | ηνεωξεν 98. | 

ανεωξεν 1. ἵ. 

25. αποπίαπα ἠπιεραπε Οἵ. | οοπβῦ. ε55θ ΟἨτίς- 
ἔαπα 6ἱ. | 35. εχρο εἰς 1]]ο 6. 

4 μα 

2 



ΑΒ. 
1ΧΔ. 

1. 98. 69. 
ΕΕ((Ἠ)ΚΝΡΒΌΛ. 
98. [καὶ] ἐλοιδ. 

πα 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
- ολ κ ον 

τοὺς ὀφθαλμούς; : ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Βίπον ὑμῖν 
ήδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε" τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ 

98 3 ε Φἰ/ 
καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; οἱ δε 
3 / . ο Α Ν 5 Σὺ 3 Ν 5 

ἐλοιδόρησαν ἵ αὐτὸν καὶ εἴπον, Συ Ἰ µαθητης εἰ 
. / ε -- ΔΝ - 4 / / » Δ / 

ο ο. δὲ τοῦ ἵ Μωυσέως ἐσμεν µαθηταῖ. 
Ὁ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Ἰ Μωυσεῖ” λελάληκεν ὁ θεός, 

0 τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πὀθεν ἐστίν. άπεκ ρίθη ὁ 
3/ ΔΝ στὴ » . Ι 4 / ΔΝ /”σ ” τὸ, 

ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἑν Ἰ τούτῳ γαρ 
/ ασ - / 

θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πὀθεν ἐστίν 
/ « Ν α / 84 πό, ΔΝ 3/ / αι ./ ο 

κος Σ ἠνοιξέν’ µου τοὺς ὀφθαλμούς. οἴδαμεν } ὅτι 
« Ν ς α. {/ 3 3 / . ο. 

2 ὁ θεος ἁμαρτωλῶν ουκ'ακθῦες αλλ έαν τις θεοσε- 

βὴς ᾖ καὶ τὸ θέληµα αὐτοῦ ποιῇν τούτου ἀκούει. 
9 33 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἡ ἠνεωξέν" 

3 λ - / μ] 
ὀφθαλμους τυφλοῦ γεγεννηµένου. 35 εἰ μὴ ἦν οὗτος 

η παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. ἀπεκρίθη- 

σαν καὶ | εἶπαν" αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαι σὺ ἐγεννήθην 
ὕλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν 

 ἤκουσεν [ό] Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν 
ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν [ αὐτῷ], Σὺ πιστεύεις εἰς 
έξω. 

κ ή 

αροτιήέ ΕΡῖΙ οοπ]ος2. ᾗἳ Ἐε- 
5ροπά1 οἱα, Π]κϊ νουῖς Ίαπα εί 
αιιά]κῖς: οπίά Ίεταπα να]ής 
απάτα παπιαπ]ά οἳ νος ν]έῖς 
ἀῑδειρι] εἶας βοιὸ 3 Μαιε- 
ἀϊκεναπί οἵ εἰ ἀῑκοταπί, Τα 
ἀϊδοῖρα]ας 1ας 68, πος απίοτη. 
Μορ! ἀῑδοῖριϊ 8απιας.. 3 Νο 
οἴπιας αιοπίατη Μοςί Ἰοσυίς 
οδί ἀθις, Ἠππο αζεπῃ ΠεΡΟΙΠΙΒ 
ππάο αἶς, ὃν Ποδροπά1ί 1]]ο Ἠο- 
πο οί ἀῑκῖί αἵς, Τπ Ίου οπίπι 
πηϊγαὈ]]ο 65:, (πῖα νο πεβοϊῖ 
ππάςο εἶτ, εἰ αροταῖς ππεος οσι- 
Ίος: 3 βοἴπιας απίοπι θπἷα Ῥεο- 
οπἴοχος ἀθις ποπ αι1{, 5ες, εἰ 
απῖς ἆαῖ οπ]ίοι εί οἱ νο]πία- 
σπα εἶας {αοΐ, Ἠππο οχαια1δ. 
933 Α καεοπ]ο ποπ οδέ αιπάἰαπα 
απία αρογιῖς αἱ οσι]ο8 σαθοῖ 
πα: ὃὃ π]βΙ ος5εί Πῖο α ἆεο, 
ΟΠ Ῥοΐθγαί {ποστς (πἱοπατη. 
δν Ώεεροπάεγιαπί εἰ ἀῑκοτιιπί 6ἳ, 
Ίπ Ῥεοσαβῖς παίας ε5 {οία5, εἴ 
{απ ἆοσες πος2 ή εἰοοεγαπί 
επι ογᾳςδ. ὖδ Αιάϊνίε Τεδιβ 
απία. οἰοογιπό θυπη [οταβ, 6ἱ 
ουπα Ἰπγθπίθδεί 6ιΠΙ, ἀῑκΙτ ο, 

97. απεκρ. αυτοις] ὁ δε ειπεν Ὦ. 
--- ουκ α.]. | οπι. Ὑπ]ς. ὅὁ.ο,ει[].φ.ῖ. 

--- Πκουσατε] επιστευσατε 69. 

-- τι] α4ᾶ. ουν ἙῬ. «4001. 

--- παλιν απίε θελετε ΑΕ. τεἰ. (Τιαἰέ.) 

Βγγ.Ρεί. ΜΕ. τε]. | ῬΡοδί θελετε Ὦ. α.ε. 

Ῥγγ.Ηε]. | οπι. Ἀγτ.Ῥεί.εα. Αι. 
-- ακουειν ] ακουσαι Ὦ. | οπι. Δ. 

-- αυτου πΠίο µαθ. ΑΒ. 1. τε]. | Ῥορδί Ὦ 

1.ΧΔ. 55. Τμ. (Αντι) | οπι. 69. 

98. οἱ δε ελοιδ. Ὦ,. 1. 98. (α.)(1) Βψις. 
Ῥει,δΗο].Σ Μοεπιρη. | Ἔοπι, οἱ δε σ. 

ΑΧΔ. 69. το]. Ψπἱρ. ὁ.σ.ε. ἀοίμ. Αππι. 

και ελοιὸ. Ὦ. μου. ιμ. | Ταἆᾷ. 

ουν Ροβίῦ ελοι». 5. 69. Υπρ.οι. ο. 

οι. | οπι. ΑΒΡΤΙΧΔ. 1. 585. ΒΕαΗ 

ΚΜΡΌΛ. Απιι α.ὐ.αε,Πῖ. Ῥγιτ.Ῥεί. δε Πε]. 

Μεπιρμ. ἼποῬ. Απ. (ελοιδορησαν 
{ππίαπ ΑΧΔΕΕάΗΚΜΡΌΛ. Απι. ὀ.ε. 

Ατπι,) 

-- ειπον] -παν ὮὉ. 

--- µαθητης ει εκεινου ΔΕ. 1. (95.) (ει] 

ἦ 55.) | Τειµαθητ. εκ. 5. ΧΔ. 69. τε]. 

ε,/ᾳ. ἀοἴ. Ασπι. 401. | µαθ. εκειν. ει 

Ῥ. Υα]ρ. (α.)ύ.ο.[. | οπι ει Τι. Μεπιρῃ, 

--- δε Ὑμϊρ. α.[ᾳ. | οπι. Ὦ. .οιε[.. 
οἱίἩ. Ατπῆ. 

-- Μδωυσεως Ὦ Χ(εοιτ..)Δ. 58. | Ἰ Μω- 

σεως 5. ΑΒ)μςΤ,, τε]. 

425 

99. Μωυσει ΒΡΝΜ. | Μωυσφ Χ. 98. | Μω-- 
σει ΑΤΙΔ. 1. 69. Ἐάα. | ἸΜωσφ 5. Ἡ 

Μ. τε]. 

-- λελαληκεν ΒΓ). τε]. | ελαλησεν ΔΑ. 

-- ὁ θεος] αἀά, και ὅτι θεος ἁμαρτωλων 

ουκ ακουει Ὦ (ὁ θε.ἳ). νἰά. νετ. 91. 

80. αυτοις] οπη. Ὦ. ὁ.ο.ο.Ι. «η. 

--- εν τουτῳ γαρ ΒΙ.. Υα]δ. 6. Ἀντ.Πε]. 

(Ατπι,) | Τεν γαρ τουτῳ 5. Α(Χ)Δ. 

15ἱο. 99 8ἱο. Ἡ(Ἠὶαξ Ῥοδί εν γαρ). τε]. 
οἱἩΠ. (τουτο ΧΛ.) | εν τουτῳ ουν Ὦ. 

(ε) Βγτ.Ῥο. | ἵπ Ἰοο α.ὐ.ο. []. ἰ. 

(Μεπιρῃ. ΤΠεΡ.) 

--- το 3Πἴθ θαυμαστ. Ῥ.αι.Τι 1. 98. 
(σιᾶ, εἰ ΧΑ επρτα.) | Ἔοπι.το σ. ΑΏ. 

Τε]. ΑΤΠΙ. 

--- ηνοιξεν Β(1))Τ.. (ηνυξε Ὦ.) | ηνεωξεν 

Χ. | Τανεωξεν 5. ΑΔ. τε]. 
8]. οιδαμεν] Ταὰἀ. δε ς. ΑΣΔ. τε]. 

γαρ. 7. Ἀντ.βει. οὐ. 391. |. αἆά. 

γαρ 69. ΠΠ. 89ὺ. | οτι. ΒΡΙ, 1. 99. α. 
α.διο.οιἰ. Νοππρι. Τπευ. Αντι. 

-- ὁ θεος απίθ ἁμαρτ. ΒΤΛ. α.ε. ΒΥ.. 
Ῥει, Μεπιρ]. Τμοῦ. ἄοιΠ. Οσοπο. (αγ, 

Ἰκουμ. 11, 108. 110. 198. πρ). 111. 
118. 125. | {ροδί ς. Α.Σ. τε]. πρ. 

ὐ.ε,ζ. Ἁγτ.Ηε]. Αππιι δι, Οἱ. Ππί 

11, ΗΠΙ, 890, 
--- ἁμαρτωλων Ο, ἱᾳ. Ππί, Η1. 1145, | -λον 

Χ3ΕΣὉ. Ἰαάᾷ. ανθρωπον Ἁί-πων 

Κ3). | ὅοπίσα, Ογἱᾳ. πι. Π1. 

8]. αλλ] αλλα Ἑ. 

-- αυτου] του θεου 69. 

--- ποιῃ] -ει Χ. θ9(εουν..). ΕΕΜΛ. 

--- τουτου] Ὁ-των Χ.2 

99. ηνεωξεν ὮΧ Δ(ενεωξ.Β). | ανεωξεν 1. 

ΓΊηνοιξεν 5. Δ(1)).. 98. τε]. (ηνυξ. 

Ῥ.) 
--- οφθαλμους] -μου Α. 

60. 

--- γεγεννηµενου] γεγενημ. ΑΝ. 

88.µη ην] µην Ἱ, | ην Ῥοδί θεου Ὦ. 
(ΜΠεπιρη.) ΤΠΕΡ. 

--- πδυνατο] ηδοιν. 3. | εδυν. ΚὉ. 

84. ειπαν ΒΓ). | Γ-πον 5. ΔΙ. τε]. 

-- αυτῳ] 8Πἲθ και ειπ. Ὦ. α. 
--- συ 19.] οτι. 1. Τατ. 

--- εγενηθης 1. 

--- λος] όλως 1. 3. Διπι. 

85. ηκουσεν] Ρίαεπι. και Ὦ. ντ. Εδί. 
ΙΙ. | αἀᾷ. ουν 69. ϱ. | αἀᾶ. απίεπι ὁ. 

α,β. Μεπιρῃ, Τμοῦ,ΜΕ. 

--- ὁ Τησ.] οπι. ὁ Β. Μα. 

-- εξω] οπι. Τ. 
--- ερων αυτον Υμ]β. ο-οι7.[]- | αάά. εξω 

| Ῥγαεπι. τους 

28. πια]εᾶῖκ. 6Υπο 6ἷ. 
σι. | 99. ααῖα Μογδῖ 61. 

οἱ οι. Απιιξ | Ἠμαβ εἰς 
85, αιῖδ αρεσυῖέ 6ἳ, 



Χ. ὃ. 
Τα]6. α. δ. ο. 
Βνττ. Ρ. Ἡ. 

Μεπιρῃ. Τ1οῦ. 
Εοἴι, Ασπι, 2801, 

96, ἐκεῖνος, Καὶτίς 
ἐστιν, ἔφη 

41. αἱ ἁμαρτίαι ὑμ. 
μένουσιν 

Χ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
96 5 / ε) - Ν - 

απεκρίθη εκεινος και ειπεν, 
. ν/ / . / α / . ο 
Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστευσω εἰς αὐτὸν: 

27 Ε2 υ ον ὢ ον . κ ΦιΑ δν αζ Νας 
ἴπεν ! αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτὸν, καὶ ὁ 
- ν - ο Ἡ) 98 « . 

λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. Ὁ' ὁ δὲ ἔφη, Πι- 
/ / ) ρα αι .Ἡ 

στεύω, κύριε, καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν 
- ΔΝ Ν / - 

ὁ Ἰησοῦς, Εἰς κρίµα ἐγὼ εἰς τον κὀσμµον τοῦτον 
ο Ν / / ΔΝ / 

ἦλθον, ἵνα οἱ µῆ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέ- 
/ 40 α ποντες τυφλοὶ γένωνται. Γ ήκουσαν ἐκ τῶν Φαρι- 

- ο ο / 5 ω 

σαίΐων ταῦτα οἱ ἓ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ, 
λ 8 - κ α 3 3 ον ὁ 5 

Μη καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; εἶπεν ἀὐτοῖς ὁ Ἴη- 
ω Ῥὶ ὰ Χα. οὲ » Ἀ 3/ ς ο ο δὲ σοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν' νῦν ὃοε 

ᾷ, [ιά / ε ε ᾷ ε ω / 

λέγετε ὅτι Ἑλέπομεν' ἡ ! ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
{3 Ν ην / ιο ε ν Β / ν 
Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος δια 

- / . Ν . Ν - / . νὸ . 

τῆς θύρας εἰς την αὐλην τῶν προβάτων ἄλλα ἆἄνα- 
/ ” / » . ῤ ” α Ν 

βαίΐνων ἀλλαχοθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λη- 
; Φ ε Δ / Ν - η , 

στης. ” ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θυρας ποιμῆν 
» . / / ὃν » / 

ἐστιν τῶν προβάτων. ᾗὉ τούτῷ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, 
ΔΝ / - - - ώ Ν Ν / 

καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια 
/ 4 ο 3 “/ ΔΝ ΄ » / πρόβατα Ἰ φωνεῖ κατ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 

Α. ελ - - 

τον υἱἷον τοῦ θεοῦ: Τι ογεᾶῖς ἵπ βΠαπι ἀ6ἱ 2 5 Ἠο- 
βροπά1έ Ί]]ο οἳ ἀῑκίί, Ομῖς ορί, 
ἀοπιπο, τί οτοάσα. 1π ου 
5 Τον ἀῑκις οἱ Ίοριςδ, Τε ντα ῖριά 
ουσ, οἱ αα1 οἱ Γδομτη ἴρ5θ 
ορ. 35 ΔΑ: Το αἴί, Οτοᾷο, ἆο- 
παπα, ος Ῥτουϊάσης αἀοταν]ς 
οσα, ὃ Το ἀῑχίς Τοβις, ἵπ Ἱα- 
ἀἰσίαπα αρο ἵπ Ἠππο ἨπΙΠάππα 
γοη], αἱ αΙ ποπ νάσπί γ]άεαητ, 
οἳ αι γ]άσπι οαοσί παπί, 3ο Ἡή 
απθἰοναπί οκ Ῥμανδαοἵς αι 
οπα 1ρ5ο οταπί, εἰ ἀἰκογαπέ οἳ, 
Νπαππφπ]ά οἱ πο οποοί ΕΗΠΙΙΡ2 
4 Ῥικιί εἶς Τοδα5, ἱ οποοῖ 6856- 
15, πο. Ἰαβετείίς Ῥεσσαίιτη: 
πΊιΠΟ νογο «1οΙῖβ αι]α γιάσις, 
Ῥεσσαίαπα γερίταπα πιαηεῖ, 

1 ΑΙΠΘΠ ΑΠΙ6Π ἀῑσο γοβ», απ 
ποπ Ἰπίναῦ ρε οδίππη ἵπ ογ]]ο 
ονίππα 5οᾷ αδοσπαΙί αΠππάς, 
Ί]]ο ἔγ οδί εἰ Ἰαΐτο: 3 απί αιι- 
ἴδπα πίτας Ῥου ο5ΗΠΙ, ΡΒίΟΥ 
οδὲ ονἵαπ, ὃ Ηιίο οβανίαΒ 
αροτῖέ, οἳ οΥ65 γοσθπι θἶβ αι- 
ἀἰππί, οὐ Ῥτοργία5 ονθβ γοσαῦ 
ποπαΙπα ία οὐ οἀ ποῖί ο.δ. 3 Εύ 

Άπιαπ.τεο. | εὗρεν αυτ. και Ὦ. α.δ. 
Ἀγτ.Ε5ί, 

96. αυτῳ ΑΤ., το]. | οπι. ΒΙΟ. ε. Μεπιρῃ. 
ΜΒ. | αυτον Χ. 

-- του θεου ΑΙ,ΧΔ. 1. 88. τε]. Τιαῖΐ. 

Βγτγ.Ῥεί.δΗο]. Μεπιρῃ. «οίμ. Απ. 

01 Ρ]α. Τοί. αν. Ῥνακ. 99. Ηί, 

8955, 9110, | του ανθρωπου ΒΕὈ. ΤΠεὺ. 
241. Βοπη. 

96. απεκριθη εκεινος Ἰμαιθ. | οπι. Ὦ. (οπη. 
εκεινος α. Μεπιρῃ. Τμεβ. 9111.) 

--- και ειπεν Τ1.. τε]. νν. | οπι. ΑΒ. 

--- και απίο τις ΒΓΧΔ. 1. 95.69. Έα 

ΚΜΡΌΛ. Ἀγτ.Ηςε]. Εοἵμ. Αππῃ. | Ἔοπι, 

ς. ΑΙ, Τα. τε]. ΠΗί, 9119. 

--- εστιν] αάά. εφη Ἑ. 

97. ειπεν] απεκριθη Ὦ. Ἁντ.ΗΠο]πισ. | 
Τα4. δε σ. ΑΤΙΔ. 1. τε]. οι, (οί 

ἀῑκίε Ὑπὶρ. οί. Έπ.) | οπι. ΒΡΟΣ. 
98. α.θε. γίτ. Ῥεί, δε Ἠσ]. Μοπιρῃ. 

Τ]μοῦ. Ανπῃ, 
--- ὁ Τησ.] οτι. ὁ ΑΔ. 

---λαλων ]Ροδίµετασου Ὦ. Η{1.91059115, 
--- εκεινος] αυτος Ἡ Πε]. 

98, αυτῳ] αυτον Ὦ. 

89. εις κριμα] Ροβί εγω Ὦ. | Οοπίτα, Ογίᾳ. 

197250, Π, 1194. Ίν. 9965:3- θ80ποί. Ογίᾳ. 

{πι. 1. 9795, 9961, ΠΠ, 95089. 9614, 9094, 

1γ. 6195, | εις κρισιν Δ. 

89. ηλθον] απῖε εις τον Τ). α.δ.οι: (Αππι.) 

Α0ι1.. ΟΥᾳ. Ιπί. Π. δἱ. ΠΠ. 9515, ἵν. | 
Οοπία, Ψα]ρ. ε[. Ογίᾳ. 1. Π. ἵν. 9965:3- 

Ὀδοποί. Οτίᾳ. Ππί. 11. 98695. 9 503”.: 

--- βλεπωσιν Ογίᾳ. 1. ΠΠ. Τ195. Ἱν. 9965, 

980 οί. | -ψωσι Ὁ 1. ΟΥίᾳ. 1, 6910. 
Ονιᾳ. Ἱ. Πἱ,δἱ. Ἱν. 9965. 

Ἀδθποί. |. -νονται ΧΑ. | γενησονται 

69. 

40. ηκουσαν] Τρίαεπι. και 5. ΑΔ. 69. 

χο]. αἱρ. α(5ῖο).ὐ.σ.ειί. Ὦγ τν. Εδ0.δ.Ης]. 

οι, 01. ῃ οπι. ΒΙΧ. 98. Μεπιρῃ, 

ΤΠεὺυ. Ατπη, | ηκουσ. δε Ὦ. 0-4. | 

ηκουσ. ουν 1. α(ξῖς). 

--- ταυτα α. | οτι. Ὦ. (Τμα:.) Τπες. πι. 

Αγπη. 

-- μετ) αυτου αΠὶο οντες ΒΡΙΙΧ. 1. 88. 

Τμα18, | Τρο5δί 5. ΑΔ. τα]. ἀοίμ. Αππη. 

31Η, 
-- ειπον] -παν Ὦ. 
-- ἡμεις] ὑμεις ΒῦὈ. 

4]. ειπεν] αά. ουν Ὦ. | αἲά. δε Β. | 

Ῥταεπη. και Δ. 69. ο.Ι. «τμ. 
--- αυτοις] Ροβῦ ὁ Ίησους Ὦ. Μεπιρῃ. 

Τ]οῦ. 

ὁ Τησ.] οτι. ὁ Β. 

αν] οπ. Ὦ. 69. κ. 

ειχετε] εχετε Τ.. 

-- βλεπομεν] -πωμεν Ἡ. 

--- γενωνται 

4]. ἡ ἅμαρτια ὑμ. µενει (Δ)Β(Δ). 1. 69. 

τα]. (Βγττ.Ῥεί,δς Η ο].αι.) Ονίᾳ. πι. ΠΠ. 

1195. (µεννει 10. µενη Μ.) | αἱ ἁμαρτιαι 

ὑμ. µενουσιν ὮΙιΧ. 88. Βγχ.Ηο]ιπις. 
(Ανπι,) 

- ἁμαρτια] ΤῬριβοτη. ουν σ. ΑΔ. τε], 
α. ΒΥΙΣ.Ρ5{.δ.Ηο]. ἄοἴΠ. (011:) | οτι. 

ΒΡΙΙΣ. 1. 88, 69. Κ. Υπὶρ. ὅ.ει]: 

Μεπιρῃ. Τ1εῬ. Οτγίᾳ. ἴπι. 1, (ἱ εἰ” 

απίο Απ.) 

1. ὑμιν] απίθ λεγω Ἑ. | Οοπία, Θσπι. 

698. Γιοί[. 154. 

---αναβαινων] Ροδῦ αλλαχ. Ὦ. Αππι, | 

Οοπίσα, Οἶωπ. ΟΥγίφ. Ιπί. ΠΠ. 8ΤΤὺ, Τι 

οἵί- 
9. ποιµην εστιν Ν αἱρ. α.ε.ᾳ. οἴ]. Οσα. 

698. Γιο. 154. | αυτος εστιν ὁ ποιµ. 
Ῥ. (ὁ)(ο.)(0.9) «εαιρῃ.) Τ]ευ. 

8. θυρωρος Οἶοπι. 698. Ογίᾳ. Ἱ. 899, | 
«ρουρος Ὦ. | -ρορος ΧΕΒ. 

ιδια προβ. 835 0Υ68 {ιοί 154. | 
προβ. τα ιδια Τ. 6. 

--φωνει ΑΒΡΙΙΝ. 1. 88. | Ίκαλει 5. 

Δ. τε]. 

--κατ’] κατα ΔΒΕ. | κατο Ἱ.. 

89. Ὠικϊ αἵ Ζεβα5 (οπι. εἰ) πι, | 40. αιήάατα 
εκ Ἐματ. 61. 

429 



ΑΕΒΤΌ. 4 χο ν 
ον Σ ὅταν τὰ ἴδια 

1, 98. 69. 
ΕΕΟΚΝΕΌΛ. 

4. [καὶ] ὅταν οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 
 ἀκολουθήσουσιν' ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι 
οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων. τὴν φωνήν. 
τὴν αρομμίου, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: ἐκεῖνοι δὲ οὐκ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
κ. / ΓΙ 5 / 3/ αν 

παντα ἐκβαλῃ, ἐἔµπροσθεν αὐτῶν 
/ Ν / σλ .ν σα 

πορεύεται, Καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι 
5 Ἄλλοτ / δὲ ” ον 

ἀ ρίῳ δὲ οὐ μῆ 

ἔγνωσαν τίνα 5. ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
τ 

93 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν 

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 
Κλέπται εἰσὶν καὶ 

ἀμὴν λέγω Ὀμμ 
8 
πάντες ῦσοι 

/. 3 ” ἡ ./ ” . Ν / 

λησταί" ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 
. ε ΄ 5 τα ον, 3 / / εἰμι η θυρα" δι ἐμοῦ ἐὰν τις εἰσελόῃ, σωθησεται 

καὶ εἰσελεύσεται, καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 

ὁ κλέπτης οὐκ έρχεται εἰ μὴ ἵνα Κλέψῃ καὶ θύσῃ 
καὶ ἀπολέσῃ" ἐγὼ ἦλθον ἵ ἵνα ζωὴν ἐ έχωσιν καὶ περισ- 

᾿ ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός' ὁ ποι- 
μὴν ὁ Καλὺὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν 

19 ὁ μισθωτὸς [δὲ] καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, 
ἐστιν" τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον 

σὸν ἔχωσιν. 

προβάτων. 
οὗ οὐκ 

19. [δὲ] μισθωτὺς 

Ν α {/ 

ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, 

ὁ Ταύτην 

Χ. 4. 

ΟΠ ΤῬγορτίαϐ Ο9Υ65 οπι]δεγῖέ, 
ΑπΠίο 615 γαᾶῖτ, αἱ ουος 1]ατα 
5εσππίας, απία. βοἴαπί γοσσπι 
εἶαςι 5 αΠεΠτπῃ απ{επΙ ΠΟΠ 5θ- 
αποπίιγ 5εὰ Εαρ]επί αὖ εο, απῖα 
ΠΟΠ πονογιηί γοσεπι αἱεπο- 
χαπι. 5 Ἠοο Ρτογοχδίππη ἀῑκῖς 
Ἠ]ις Ἱεριις: 11 απίοπα ποπ οος- 
πονεταπέ απῖά Ἰοᾳεγείαχ εἶς. 

7 Ῥϊκίέ ογρο εἶς Ιογιιπι 16- 
55, ΑΠΙΘΠΏ ΑΠΙΕΠ ἀἴσο νοῬί8 
απία 6Ρ0 81Π οβΗΙΠπη ΟΥΙΊΗΠΙ. 
ΣΌπιποβ αποίαιποῖί γεπαγαπῖ 
ΡΙΠΕ8 5ιιΏέ δἳ Ι4ΙΓΟΠ6Ρ, 5οἆ ΠΟΠ. 
Αποϊθγαπί 608 0Υ05. 5 Ἐσο 5ιαπι 
οδΐππα: Ῥος πῃε δἱ απῖς Ιπίγοί- 
οσῖΐ, δα]ναδίίας, οἱ Ἱπστοα[είιν 
εί ερτεάἰσίασ, 6ἱ Ῥαδοια 1Πγο- 
πϊθι, 9 Επγ ποῃ γοπῖς Πϊςί 
Γατοίατ οἵ πιαστεί εί ρετάαί: 
66ο νεπί ταί νίταπι Παβθεσπι εἴ 
αὐπποαπαδ Ἠαροαπί, 1 Ἐσο 
ΒΗΠ1 Ῥαδίος Ῥοπα5. Βοηας ρᾳ5- 
{ο απίπ]απα 5Π8Π1 ἀπί το ον]- 
Ῥτις: | πιεγορππαγ]ας οἱ 4πἶ ποπ. 
αδί ῬαδίοΥ, οπῖας ΠΟΠ 8ΗΠί 0Υ68 
Ῥτοριίαα, νἰάεῖ Ἱαραπι γεπΊεῃ- 
ἴοπι αἱ ἁἰπηέτεί ονος ο Παρί, 

; 
2 ἐγώ 

ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ 

4. ὅταν] Τρταεπη. και 5. ΑΥΤ. το]. Υπ]. 
α.ε. το]. Πιο. 154. (όταν δε Ἱ. ὅ.ο. 
1. Μεπιρ].) { οπι. ΒΙ, 1. 88. ΤΠοὺυ. 

---τα (δια παντα ΒΡΙ,Χ. 1. 88. α.α. 

Μεπιρῃ, Τμοῦ. Αππι. (0011.). Γιο. 

154. (τα ιδια (απίαπη ο{μ.) | Ττα ιδια 

προβατα 5. ΑΔ. τε]. Ὑμ]ς. {. Βγτ, 

Ἐει.δΗσ]. οΥ68 δια ΟΠΊΠ6Ρ ῥ.οβ. 
(οπι. ΘΥΣ.ΗΙ6Σ.) 

---εκβαλη ΑΒ. Μαί.Ὀ. τε]. | εκβαλλη Β. 

(Φ0.6)Ν. |. εκβαλει ἘΜ. | εκβαλλει 

69. 

--- αυτου] απίο την φων. Ὦ. Ό.οι[. | 
Οοπίτα, τε]. 1ο. 

5. ακολουθῆσουσιν ΑΒΡΔΕΓΕα. | 

σιν 5. 1,ΧΝ. τε]. 

--- αλ. φευξ. απ᾿ αυτ.] οπι. Ἐ3. 

---των αλλοτ. Ὑπαἱρ. . (οπ. των (.)] 

αυτου α.ῦ.ο-ε,[]ι. ιοί. 154. 
6. εγνωσαν] εγινωσκον 69. 

--ᾖ Β.Μαι.εἀ.». 69. ΕΕ. | Την ς. ΑΔ 
Ὦ. τε]. 

-- ἆ] οπι. Τ,. 

--- αυτοις] πά. ὁ Τησους 69. 

7. παλιν Ρο5ί ειπεν ουν Ὦ. ΜΙαἱ.ὈΤ,Δ. τε]. 

ᾱ- (ΒντΕει.) Τμορ. οίἩ. | Ῥοβί αυ- 

τοις ΑΚΛ. πρ. ὐ.οι. Ἀγτ.Ηε]. Αντ, 

-ἆῑνι. { Ῥοδί ὁ Ίησους Χ. 98. | απίαο 

400 

αθιςι - Ἴ-σω 

ειπεν ἸΜοπιρῃ. Τι 

οἶ]- 

7. αυτοις] οπι. Β. 

-ὁ Ίησους] οπη. ὂ. | οπι. ὁ Ῥ. 

--λεγω] Ῥορυ ὑμιν Ἑ. | Οοπίτα, Γιο. 

154. 

--ὑμιν] Τα44. ότι 5. ΑΓΔ. 1 εἰς, 69 εἰς, 
γπ]ς. ὄ.οιει[τᾳ. νν. | οπι. ΒΙ/Χ. 59. α 

ΚΌὉ. α. «91. Γιιοί. 

---ᾖᾗ θυρα] Ῥαδίοι Τ168. 

8. παντες Ονίᾳ. 1. Τ443. ΠΠ, 8050. 459ε, 

ἵγ. 445, 1μοί[. 154. | οπι. Ὁ. ὔ. 
---προ εµου Ῥοδί ηλθον ΑΒΡΤ,Χείο, 95. 

69. ΚΛ. «αι Ἁγιτβ»ί. ΜΕ. δε Πο] 

Μοαππριμ. ἆδιι. Οτίᾳ. 1. 7443, ΠΠ. δἱς. 

{ιοί | απίε «. Ἱδίο. Ἔος. Αππι, 

Ο)1ᾳ. Ἱν. (πάντες οὖν οἱ πρὸ κυρίου 
κλέπται καὶ λησταί (ἶεπι. 868. πάντες 

οἱ πρὸ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου 

κλέπται εἰσι Καὶ λησταί. «επι 866. 

πάντες οἱ πρὸ ἐμοῦ ἐληλυθότες ΠΗίρρ. 

Ῥ]. νΙ. 85 (194).) | οπι. ΔΕΕαΕΜΡΟ. 

Ὑπ]ς. α.ὐ.οιει[.ῖ. ἈγτιῬδίιεά. Βγτ.Π16Υ, 
Τ1οῦ. οἴ1, 

--αλλ᾽] αλλα ὮΧ. (καιουκ ΟΥίᾳ. 1. Π]. 
1γ.) 

---Ίκουσαν ΟΥγίᾳ. Π1. 8055. ἵν. | -σεν Τ.. 
Οτίᾳ. 1, Τ443. 

| οπι. Ἱ. 69. 6, 9. εισελθῃ] -θοι 69. 

--- και εισελευσεται] οπι. Δ. 

10. εγω] αῑᾶ. δε Ὦ. α. Μεπιρ].οά. άοἴἩ. 

1. 

--- και περισσον εχωσι»] οτι. Ὦ. 
--- περισσον] περισσοτερον Χ. 69. 

11.τιθησιν «ἶεπι. 156. 451. (Οτίᾳ. αρ. 

Οταπῃ, 1095. Ρ. 167.) Ογίᾳ. Γη. ἵν. 6073. 
Ές. Ῥν. Ἑν. 614). ἵπ Ῥε. 1064. ΠΠ, 459. 
4463, {ιοί 189. | διδωσιν Ὦ. 

19. δε Μο ΑΕ. τε]. Υαἱς.(Ι. ὄ.σιειί. νν. 

Ἔς. Ῥγ. Ἑν. 6140. | απίο µισθ. ὮΧΔ. 
38. 69. | οπι. Ῥ.Μαἱ.Τ,. 1. ᾱ. Απ. α. 

ΜαπιρΗ.ΜΡΒ. (ιοίᾖ. 189.) 
--- εστιν ΑΒΙ/Χ. 1. 98. 69. Ες. Ἐτ. Ἑγ. 

{ Τεισιν 5. ὮδὩ. τε]. 

--- ερχομενον] οπι. ΑΧ. 
-- αφιῆσιν] αφησιν Ἡ.. 
-- αυτα α.ο.ει]. ιοί. 189. | οπι. Ὦ. 

γι]σ. ὁ,ή:σ. Άγιον. Ῥεί.δεΗο]. Τ1εῦ. πι. 

|αἀά. και σκορπιζει αυτα 69(3 567:.). 

--- σκορπιζει] Ταάἀ. τα προβατα 5. ΑΔ 

ΧΔ. 69. τα]. Τμαίε. Θγτγ.Γ5ἱ.δ ο]. Τμευ. 

πι. οί. | οπι. ΒΡΙ,. 1. 98. γι. 

δ. ποαπαπίας σ, | Παρίαπὲ 6ἷ. | 6. ἀῑκιὲ οἱς 
Οἱ. | 8. οὐ ποπ αιιᾶ. Οἵ. | 11. ουδ εαἱς 6ἵ, | 19. 
Ίηθχς, ααίεπα 6 



Χ. 21. 

Τα16. α. 0. ο. 
ΒΥΣΥ, Ρ. Ἡ. 

ΜεΠΙΡΗ, ΤΗ60, 
οἴμ. Αππι 2001. 
15. σκορπίζει [τὰ 

πρύβατα]. 
19, αὖ Ππίς, Γὸ δὲ 

μισθωτὸς φεύ- 
γει,] τς 

ΓΜαΙΙ 11:97. . 

ζα 

καὰς 
{8 
[ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
18 /ο 

ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει ! ὅτι 
µισθωτός ἐστιν καὶ οὐ µέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβά- 

των. 
ο ον - εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γιωώσκω 

τὰ ἐμά, καὶ ᾿γωώσκουσίν µε τὰ ἐμά, ἡ ἳ καθὼς νι 

νώσκει µε ὁ πατὴρ κἀγὼ γωνώσκω τὸν πατέρα, καὶ 
τὴν ψυχήν μου ᾿τίθημι ὑπὲρ, τῶν προβάτων. , 

ἄλλα πρόβατα ἐ ἔχω, ἃ οὐκ ἐστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύ- 

Την. κἀκεῖνα .. με’ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνής μου 
ἀκούσουσιν, καὶ  -Ὁ μία ποίµνη, εἷν ποι- 

µήν. Ὁ διὰ τοῦτό ᾗ µε ὁ πατὴρ᾽ ἀγαπά, ὅτι ἐγὼ 
τίθηµι τὴν ψυχήν µου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 

κ οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθηµι αὐ- 
τὴν ἀπ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ 
ἐξουσίαν ἔ έχω πάλιω λαβεῖν αὐτήν" ταύτην τὴν ἐντο- 

ν 
η 

ε{ Ἱαριις ταρῖ{ οἱ ἀἱδροΥρ]ί οΥ68; 
1 πιογοσπηαπία5 απῖοπα Γασῖν 
αιία πιοτοσηππαχίας οβί, ο ΠΟΠ. 
Ῥονγίπεί αἲ εππα 46 ον{ριβ. 

Ἡ Ἐσο 81Η. ΡαδίΟΥ ΏοΠΙ1, 6 
6ΟΡΠΟΣΕΟ πισας 6ἱ οορποδομηί 
ππο Ἰηθις, ἰὐ 60, 5.) βίος πονῖέ 
πιο ΡαΐεΓ εἰ ερο ἄΡΠΟΡΟΟ ρα- 

έχαοπα, Οἱ 19) ος απίππαπα Ἱπθαπα 
Ῥοπο Ῥνο ονίδας. 5 310.) Ἐν 
α]ἱα5 ου Ες Ἠαβεο απαθ ΠΟΠ 5Πί 
οκ ου ον: εἰ Ί]ας ορογίοῦ 
ππο αἀάπσστα, οὗ γοσσπα ΙΠΘΗΤΗ 
απ ἶοπί, εἰ Πεί αππαπα ον]]ο εὐ 
ππας Ῥαδίος. 17 Ῥτορίογεα πιο 
Ῥαΐον ἀῑΙ6ίί, απία οσο Ῥοπο 
απίπιαπα 1ηθαΠΗ, 0 Πογαπα 8ιι- 
1ηΙΠ θα. | Νοιπο Το Ι1ν θΗΠη 
Ά 1η6, 86ᾷ 6Ο Ροπο 6ΗΠΙ α πιο 
1ρδο: Ροϊσρίαίοπα παῦοο Ῥοπεπ (1 
εαπι, οἳ ροϊοριαίοτη Ἠαβεο 1{6- 
ΤΗ ΒΙπΙεΠάΙ θα: Ίου πΙαΠ- 
ααἴππα αοεθρὶ α Ρα Θ Ίῃθο. 
19 Τ]ςκοηεῖο Πίταπα Γαοία εδι 

λὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 
πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τού- 

 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, 6 Δαιμόνιον 
1 ἄλλοι ἔλε- 

ες.Ἴ7:2ο0. .. 

ἔχει καὶ μαίνεται" τί αὐτοῦ ἀκούετε 

ι. Σχίσμα ) 
1Π{6Υ Πιάα6ο8 ΡγορίθεΓ Β6ΓΠΙΟΠΟΒ 
ο. Ὁ Πϊεεραπί απίοπα τη] {{ 
εκ 1ρ5ί5, 1)αεπποπίτη Ἰαῦοί εἰ 
πδαπίετ απίά. ο απάτης 
31 ΑΙ ἀἰοεθαπί, Ἠαος νοετρα 
ΠΟ 5ιπῖ ἀποπιοπίαπα Ἠαψοπέίο: 

γον, Γαῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἐστιν δαιμονιζοµένου" 

Ἠϊατ, (Μεπιρῃ. Τμευ.) Αππιι (23911.) 

ιοί]. 189. 
18. αὉ ΙΠ]1. Τό δε µισθωτος φευγει 5. ΑΞΝ. 

Δ. 69. τε]. Ὑπἱς. α.ὐ.οι[]. Ῥγττ.Ε8ἱ. δε 

Ἠε]. οἴἩ, | οπ. Α3ΞΒΡΙ, 1. 98. ε. 
Ῥγτ.ΗΙετ. Μεπιρῃ. Τμερ. Αυπι, «δύµ. 
1,μοιί. 189. (Α αρ. Ἰοἷάε ὁ δε 5εά 

3 ὁτιἉ). 

--- µελει] µελλει Χ. 69. Ἐ"Ἔα. 
14. ποιμ. ὁ καλ. ΟΥτίᾳ. ἵπ Ῥτογ. Μαϊ. 86. 

Ἔς. ἵπ Ἐν, 5090, Ιπ Ἐς. 2050, 4895, | 

καλ. ποιμ. ὮὉ. Εις. Ἐε]. Ῥτ. 954. 
--- γινωσκουσιν µε τα εµα Β(Ώ),. Τιαί8. 

Μεπιρμ. Ἔμερ. ἄοϊµ. Απ. Εις. ἵῃ 

Ἠ8, 1Π ὮΑ. 4895, (γεινωσιν 3 εἴ εµε Ὦ.) 
| Ἐγινωσκοµαι ὑπο των εµων 5. ΑΝΔ, 

1. 98, 69. τε]. Ἀγττ.Εεί,δ Πε]. Αππι, 

(Ύινωσκωμε 1.) 

16.µου Έα. ἵπ Ἐς, 5095, ἵη ῬΑ. 4903, | 
οπι, ὮὉ. 

--- τιθηµι «Ἔις. ἵπ Ἐδ. ἵηῃ Ῥ6. | τιθησι 

69. (θεις Εις. Ἐσ]. Ὦχ. 254.) | διδωµι 
Ῥ. 

16. αλλα] αἀά. δε Ὦ. Ἀγττ, Ρεί, ὃς Ηε]. 

Έλις. 1η Ἐ5. 503. 

--- δει µε ΒΕΡΓΙΔ. 1. 38. 69. Τμαἱς, Ἁγαν. 
Ἔει.δ.ΗεΙ. Οτίᾳ. ἴπι, Π. 1985, ἵν. 6900, | 
αμε δει 5. ΑΝ. τε]. Έις. ἵη Ὦ», 

16. ακουσουσιν Ὦ)1,. τε]. | -σωσιν ΔΧΔ. 

98. 69. ἀΛ. Ειδ. ἵη Ὦν. 

--- γενησονται ΒΡΙ,Χ. 1. 58. Γ. Ἀγν.Ηε]. 

πιᾳ. ΝΠεπαρΗ. ΤΠεΡ. οἴἩ. Αππι Οἶεπι. 
199. | Ίγενησεται 5. ΑΔ. τε]. (Τιαἱ1.) 

Ἔις. ἵπ Ὦ5. (492. 158. 196. 

--- εἷς ποιµην (ἶοπ. Οτγίφ. ἵπ Ἐπου. Μαϊ. 
49. Ειις.Ιῃ Ἐ8. | εις ποιµνην 1. 

17.µε ππΠῖο ὁ πατηρ ΒΡΙιΧ. 98. Τα. 
ΗΠ, 9954, 10720. | άροβί « . ΑΔ. 1. 
τε]. (1π πίχοσιιο Ίοςο Μ.) 

18.αιρει Οτίᾳ. 1, 405ὺ. 4615. ἵν. 1525. 
20981-9.. ΟΥγἱᾳ. ἵπ Οᾳἵ, αρ. ΟταπΠ. Ώοπῃ. Ῥ. 

66. ΟΥνἰᾳ. Ιπί. 1. 903. 963. Εις. Ὁ. Ὦ. 

4059, Ἐσ]. Ῥγ. 196. 926. Ἱη Ὦ8. 5670, 

9956, ΤΠΕΟΡΗ. 110. 61. 205. Ηι. 

(9990) 10780. | ηρεν Ἑ. 

-- αλλ) εγω....εµαυτου ΟΥγίᾳ. 1. δὲ. Ἱν. 

1553, 9980.ο. Ογ1ᾳ. ΠΠ. 1. 1913. (1ν. 5665.) 

Ἱπ Ο4ἱ. Ες. ἵη ὮΑ. 3955, ΤΜΕοΟΡΗ. (17. 

ΠΠ, | οπι. Ὁ. 1. ἄοιμ. Εις. Γ.Ε. Ἐε]. 

Ῥτ. δἱς. 1π Ἐς. 867), 
--- αλλ’ Οτίᾳ. 1. 4088. ἵν. {ον ἵη Οα1. Ειδ. 

1Π Ῥα. ΤμαορΗ. | αλλα Ἑ. Ογίᾳ. 1. 4675. 

--- παλιν Πίο Ηίρρ.ο. Χοεί, 18519). Ονίᾳ. 

Ππι. Πἱ. 608, ἵγ. 5474, 5665, ΠὨίοπ. 4ἱεα. 

89. Έα». Ὀ.Ε. (ρ). Νοναίαπ. 166. 

Ηή. 9953. 10790. [ απίο εξουσιαν ΟΥίᾳ. 

1,δἱ. ἵν. 1583. 9980, ΟΥίᾳ. Ιπί. 1. 1913. 

Ἔς. Ἐε]. Ῥν. 996. ΤΜΕοΡΗ. |. οπη. ᾖ]- 

ἜΈς. ἵπ Ἐς. δἱ9. ΠΠ. ὅσ95. 
18.λαβειν Ηἰρρ. Ογίᾳ. 1. θἱς. 1γ. δἱν. Ιίον. 

Αἶεα. Έως. Ὀ.Β. Ἐσ]. Ῥτ. ἵπ Ἐ9. δίδ. 
ΤΈμεορ]. Δουαίίαπ. (01/7. ΠΠ. | αραι 

Ῥ. ο. 

--- την] οπι. Ἑ. 

--- µου Υμ]ς. ο-ει/. 69Ρ;. 395. | οπι. Ὁ. 

α.ὖ. Τεν. πάν. Ῥνακ. 99. Νουαίίαπ, 166. 

Ηι. 9955. 10759, 

19. σχισµα] Τπ84.ουν 5. ΑΕ. τε]. Ῥγ{. 

Πο]. Μεπιρῃ, Εοἵ]. | οτη. ΒΙ/Ν. 58. Τναἱ1. 

ΤΠεΡ. Ασπι, (0 εν θα. Βγτ.Ε5υ. 0.) 

--- παλιν] οπ. Ὦ. Μεπιρῃ. | Ροβί εγε- 

νετο Ἱ. 

--- εγένετο] Ροδῖ εν τ. Τουδ. 98. 

--- τοις Τουδαιοις] τῳ οχλῳ Χ. 

90.δε ὙΥμὶς. 8γτ.Ηε]. Μεπιρα. Αππι. 

(οπι. ἄοἵ1.) | ουν Ἠ. 1. (» εὖ ἀῑοεμαπί ” 

α.ὐ (ο β.Ι. Ἀγτ.Ἐκι. «δ1.) 

--- δαιμονιον] ΡΙἉεπι. ὅτι Τ. 

--- τι] οτι. 1. 
91. αλλοι δε ελεγον ὅτι ταυτα 69. 

--- τα ῥηματα ταυτα (Ίος οχ4.) Ροξί ουκ 

εστιν Ὦ. 

15. ονἵθας πιοῖς Οἱ. | 1Τ. ἀῑῃσίε Ῥαέον 6. | 
οἱ Πέτα «πι | 18. παοῖρεο οἳ 61. 
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ΑΒ. 
1ΧΔ. 

1. 88. 69. 
(Ε)ΦΓΗΊΚΜΑΟΛ. 
5 ἔγεγετο τότε 

94. ἐκύκλευσαν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

μὴ δαιµόνιον δύναται τυφλών ὀφθαλμοὺς | ἀνοῖ- 
ξαις 

2 2 . ε ; 94 Ὁ' 'Εγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύ- 
Τ λ .Ἡ 99 ν ΄ εκ» - 5 

µοις' ᾿ χειµων ἦν, '' καὶ περιεπάτει [ὁ] ]ησοῦς ἐν 
φ4. / 

τῷ ἱερῷ . ἐν τῇ στοᾷ τοῦ ἡ Σολομῶνον:΄ ἐκύκλωσαν 
οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖου καὶ έλεγον αὐτῷ, Ἔων πότε 
τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρειο; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ 

Χ. 22. 

παπηφπ]ά ἀαεπιοπίαπῃ Ῥοίοςέ 
οπεοοσαπη οοπ]ο5 αροτίτο 

33 Ἐποία εππέ απίθιη επορπῖα 
ἵπ Ἠϊετοβο]γπαίς, εί Ἠῖετης οταῖ, 
3 οί απιρα]αθαϊ Ίθδας ἵπ {επιρ]ο 
ἵπ Ῥοτοα Βα]οπιοπίς. 3 ΟΙΓ- 
οππιάσοάσταπί ογσο επι Ταάαεῖ 
οί ἀῑσεραπί οἱ, Ωπο πδαιο αΠη]- 
ΠΙΑ ποδίταπι {0152 αἱ ἴπ 68 
Ομτῖδίας, ἀῑς πουὶ Ῥα]απι. 
35 Ἠοβροπα1ϊ αἷς Ίεπις, Τοφ1ος 

ἡμῖν παρῥησίᾳ. 

Εἶπον ὁ ὑμίν, καὶ οὐ πιστεύετε: 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός µου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ 
. λε - / 

Σ ἀλλὰ" ὑμεῖς οὐ πιστεύετε" 

δἩ 

26. οὐ γάρ ἔστε ἐμοῦ: 

-- Επ. Γκαθὼς εἷ- 
πον ὑμῖν. ] 

98. ζω. αἰ. δίδ. αὐτ. 

υ 

ε - η - - 

ἐκ τῶν προβάτων τών ἐμῶν | 
” Δ - - 

έµα τῆς φωνῆς µου 
ΔΝ 3 .ν 

καὶ ακολουθοῦσίν µοι, 

ος ἀπεκρίθη αὐτοῖν [ὁ] Ἴησοῦς, 
ὃ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ 

2 

τα ” 

4 ον 3 » Δ 
ὅτι οὐκ ἐστε 

ην ᾗ Ν 

τα προβατα τα 
2) / υ Ν / » / 

ἀκουουσιν, κἀγω γινώσκω αὗτάα, 
86 ΝΑ 4 / » - Ν 

κἀγὼ } δίδωµι αὐτοῖς ζωὴν 

τοῖς, ϱἳ ποπ ογθᾷ[ς: ορεΓα 
απιαο οσο Γποῖο ἵπ ποιηῖπο ρᾶ- 
υἱ8 πηοὶ, Ώαθο {δδϊπιοπΙπτα Ῥεί- 
Ἰϊροπέ ἆθ πῃε; 3 5εά νο ποπ 
ογοάΠῖς, απία ποη οδες οκ ον]- 
Ῥας πιαῖς. 37 0νας ποιο γοσεπα 
ΠΊΕΕΤΗ από [πηῖ, ο 65Ο 6ΟΦΠΟΒΕΟ 
εα5 εἰ 5οοπηίασ πο, 3 οἱ 65ο 
νΊίππι αθίΘΓΠΑΠΙ 4ο οαἵς, εἴ ποπ. 
Ῥοτιραπί 1π αείοΓΠπΙ, 6 ΠΟΠ. 
ταρῖεί οα5 πἱδᾳπαπι ἆᾳε παπα 

οσο / κ πιο ρ μμ ρ 5 Ἅ ρα ο πει, 3 αΐο ΠιεΙΒ ᾳποᾷ ἀθ- 
οραμμος .και ου μᾳ απολωνται . τον ειώμᾶο και κ ἀῑν πα]Βῖ, ππαῖας οπιπ]ρας ϱ8ί, 

99 εἰ πθππο Ροΐθ»ί ταρεχο ἆθ πιάτα 
ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. ὁ πατήρ 

δή 

ὃ” δέδωκέν µοι ἵ πάντων μείζον” ἐστίν, καὶ μου 
» . / 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός 

Σ1.τυφλων] Ῥοδί οφθαλµους Ὁ. 

Οοπίσα, Ογίᾳ. ἵν. 9540. 

--- ανοιξαι ΒΙΝ. 1. 88. 69. Ογίᾳ. ἵν. | 
ἆανοιγειν 5. ΑΓΙ). τε]. 

923. εγενετο] -νοντο Τ). 

--- Εγενετο] εγενετο ὃε ΑΤΧ. τα]. ας. 

οι. Ἀγιτ.Ῥει,δεΗο]. οἴ]. | εγενετο 

τοτε Ε],. 38. (άαἲ.) Μεπιρῃ. Τμεῦ. 

Άνπι. (Ἐ01.) { εγενετο ἰαπίμπι 1. α.ὖ. 

[ο] 
--- τοις Ἱερ. ΑΡΤ, 98. | οπι.τοις ΏΣΔ. 

1. 69. ΕΕάΚΜΟΛ. 

--- Χειμω»] Τρταεπι, και σ. ΑΔ. 69. τε]. 
Ὑπ]ς. α.σιαιΓ. τε]. | οπι. ΒΡΙΙΧ. 1. 88. 

ᾱ. ο. Μεπρῃ. Τμερ. ΑΡ. (οτι. πά 

Πῃ. γογ. 2.) 

358. περιεπατει] περιπατει ΑΤ,, 
--- ὁ Τησ.] οπι. ὁ Ἑ. 

--τγ στοᾳ] οπι. τῃ Δ. 

---του Β.Μαι.Τ,Χ. 889. | οπι. ΑΔ. 1. 
60. ΕΕάΚΜΡΌΤΗΛ. 

-- Ῥολομωνος ΒΗΔ. 1. 85. 69. ΕΕΛ. | 
Ί-μωντος 5. ΑΙΙΧΙΚΜΡΒΡΕΠ. 

324. εκυκλωσαν ΑΓ). τε]. | ἔκυκλευσαν Ἑ. 
-- ελεγον] -γαν Ἑ. 

--παρησιᾳ Β31). 

25. αυτοις] οπι. Ὦ, (οίΗ. 

--- ὁ Τησ.] οπι. ὁ ΒΑ. ἡῆαἰι(οἆ .9.) 

-- ειπον α. | λαλω Ὦ. Υπ]. ὐ.ειει[ιῇ-ο.]. 
Τετί. αἲν. Ῥταχ. 99. 

-- ὑμιν] αὐά. ηδη Χ. 

--ου πιστευεε Ὑμιὶρ. α.σιει[ο. 
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ο) | 

Τετι. 

[ουκ επιστευσατε Ἑ. ὂ,. |44ᾷ. µοι 
Ῥ. 69. Τμοῦ. Ανπη. 

95.ταυτα] αυτα Ὦ,. α.ε. Τετί. 

--- περι] οπ1. Ἡ. 

96. αλλα ΑΒΙΙΔ. | αλλ’ ς. ὮΣ. τε]. 
--- ὅτιουκ Β.Μαι,Ὀ1,Χ. 1. 98. 69. Υπα]ς. 

ὀ 1 01ς.ἱ. Ἀντν.Ῥεί.δ.Ηε].πιᾳ. οἵἩ. 3911. 
Ογίᾳ. ἵν. 8164. | Ίου γαρ 5. ΑΔ. τε]. 
α.ο.θ. 3ΥΥ.Ηο]. ἐπί. Μοπηρα. ΤΠεΡ. Αιπη. 

Οτίᾳ. ἴπί. Π1. δ55, 

-- Ππ. αὖά. Τκαθως ειπον ὑμιν 5. ΔΡΧ 

Δ. 1. 69. (Ἠ)ΜΒ. τε]. α.δ.ει. Ἀγιτ.μεί. 

ὃς Ηο]. (ΒΥτ.Ηἴογ,) οΐᾖ. «31. (ειπεν 

ἨἩ.) | οπι. ΒΙ. 58, ΚΜ3. Υιὴς. ο,[]1σ. 

Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. Αππι. ποπ Ἠαδεί ΟΥἱᾳ. 
νὰ. 1ν. 9670, 

97. ακουουσιν ΒΙ.Χ. 58. 69. Ονίᾳ. ΠΠ. 15259. 

2573. Ἱν. 9515, αρ.α]]. χὶν.40. Ποπι. 

ΟΙ. ΠΠ, 50 Μ5. | Ἰακουε 5. ΑΌ. 1. 

χα]. Οἶεπι.794. Ογίᾳ. ΠΠ. 9988, Ἱν. 8670. 
Ἠοπι.Ο1.εα. Ἐδ. η Ῥς. 55. 1065. 

28.καγω Έλις. Ιμ 9. ὅδ. | και εγω 99. 

-- διδωµι αυτοις ΑΠίαο ζωην αιωνιον ΒΤ, 

Χ. 55. ΜΑΝ. Ἀγτ.ρει. Μεπιρα. ΤΠευ. 
«Ἠε]. | Σροδί 5. ΑΓΔ. 1. 69. Μ”, τα]. 

Ἰμπί Ἀγτ.Ης]. ἄοίμ. Ατπ. ΟΤἱ.αρ. 
(σα. Εις. ἵπ Ῥς. ΠΠ. 9803, 

--- ουχ ΑΒΔ. 1. 98. 69 δἱο. Τε]. | ου µη 
ΡΗ,Χ. 

--- ἁρπασει ΑΕΔ. 1. 58. 69 οἷο, τε]. | -σῃ 
ΡΙΙΧΕΜ. 

--- χειρος] 84. του πατρος 69πις. 

99. ὁ δεδωκεν Ὦ3. Μαἰ(εἆ.5.)1.. Ὑπ]ς. α. 

δ.ο.ε, ια. Μειαρµ. οιμ. Τετί.αάν. 
Ῥτακ. 92. σοζ. ΗΠ. 9803. 10895, | ὁ δε- 
ὃωκως Ὦ. | Γὸς δεδωκεν 5. ΑΡΒ".Μαί. 

(εά.9.)Χ. τε]. Τμαυ. 31. Τετ. αἄν. 

Ῥτακ. 99. εοά. | οὓς δεδωκεν Λ. | ὃς εδω- 

κεν ΜΌ. 
-- μοι] αἀᾶ. αυτα 69. Αππι. | Οοπίσα, 

Τετι. ΠΠ. δἱς. 
-- παντων µειζ. εστιν ΒΕΠ. Ἀντ.βαί. | 

παντ. εστιν µειζ. Χ. | Ίμειζ. παντ. εστ. 
5. ΑΔ. 1. 88. 69. (Τα) Βγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. οιμ. (3911.). πια]ας οξί οπι- 

πῖρας α. Τετ. αν. τας. 95 (οοἆσ,) 

ΗΠ]. δἱ9. [Τ]ευ.] 
--μειζον ΑΒ. Μαι.(εἆ..)Ν. Ταν. Μεπιρῃ 

αοιµμ. Τετί.οοᾷ. ΠΠ. ίς. | Ίμειζων 5. 
ΤΙ. τε]. Τμου. Τετ. σοΠ. 

---- ἁρπαζειν] ἁρπασαι 69. 

--- πατρος µου] Οπ1, µου ΒΙ,. ΟΥγίρ.ῖν. 
9864. | Οοπία, ΑΥΤ. τε]. νυν. ΠΗ. 9805. 

80. οὐκ εἶπεν ὅτι ᾿Εγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν 

εἰμι, ἀλλὰ "Ἐν ἐσμεν. Πιρρ. ο. Νοεί. 7 
(α1). (ωἷα, ΟΥίρ. 1. 7503, Ἡ, 840. 1γ. 9820, 
Ποπ. Πίοπι. Πο], 1, 977. «ας. ο. Μα]. 
βαοΡο οἵς, εἰς.) 

-- πατηρ] α4ᾷ. µου Δ. 

81.ουν ΑΕ. τε]. (1μα9.) Ὄγτ.Ησ]. Μεπαρῃ. 

ΤΠεῦ. (αρ. ΜΙηρατο]].) | οπ. Β. Μαι. 

1, 58. Απ [σ. Ἀντ.βε. ΤΜεΡ.(αΡ. 
Ἠγοῖᾶς.) ἀοΐλ. Ασπι, (2011.) 

28. ο,η. θὲ απίε πΟΠ τρ. πι. 

--- 



Χ. 99. 

ἀλλὰ περὶ βλασφημµίας, καὶ ὕτι σὺ ἄνθρωπος ὧν Ἠοπο 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, 

Ουκ ἐστιν γεγραμµένον ἐν τῷ νόμφ ὑμῶν 

στειλεν εἰς. τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ῥλασφη- 

εἰ οὐ ποιῶ 

ο αν «6 Ν ο 
ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐσμεν. 

5 - ” ΄ 

σαν [οὖν ] πάλιν λίθους οἱ ᾿]ουδαῖοι, ἵνα λιθάσωσιν 
"1 - - Ν 

" ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλὰ καλὰ 
3/ ες 3). « - ν - ’ { ΔΝ -- 

ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός [µου]: Ἱ διὰ ποῖον 
ώ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 

Ἰουδαῖοι , Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζοµέν σε, 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

9ο 

οτ 

/ 

τὰ ἔργα τοῦ πατρός µου, μὴ πιστεύετέ μοι" 
ο Δ Δ / Ἂ. Ἡ / / 

ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις ! πιστεύετε; 
τά Ν 

ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατῆρ 
α , 5 / δι. Ν 
3) "Ἠζήτουν [οὖν ] πάλιν αὐτὸν 

α]ᾳ, α. ὖ. ο, 

8υττ. Ρ.Ἡ. ἴμ ου |. 
Ἰεπιρῃ., ΤΠεΡ. 

Εοίμ, Ατνα, 20411, παρα 
αὐτον. 

τε 

να .. { ἐμὲ λιθάζετε”; 

-- / 9 

ποιεῖς σεαυτὸν θεὀν.  Ὁ 

νῬεα,θα (81)... Ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε; 

λυθῆναι ἡ γραφή, 

μεῖς, ὅτι εἶπον, γιὸς τοῦ θεοῦ εἰμι; 

υπ] - ν 
ο ἵνα γνώτε καὶ 
4Υ ον 3 4 ω 4 
ὃ καγω εν τῷ πατρι. 

4 / / 
”γινώωσκητε 

8].παλιν ΑΒ. τε]. { Όντ.Ρεί.δ.ΗςΙ. 
μες. | οπι. Ὦ. 69. (Τμαίέ) Μεπιρῃ. 

Απ, Π. 9513, 
--- λιθους] Ῥο5ΐ οἱ Τουδ. 69. ει. Ἀντν.Ρεἰ. 

95, απεκρ. αυτ. ὁ Τησ.] απεκρ. Τησ. και ει- 

πεν αυτ. 58. (Μεπιρῃ.) 

--- Καλα Πίο εργα ὮΡΙιΧΔ. 69. τε]. 

να]σ.οἰ. ΗΠ, 9814, | Ρος Α. Ι. 88. ΚΛ. 

Απι. α.σιοι]. | Ροδὲ ὑμιν Ἑ. (οπι. 0.) 

--- πατρος µου ΑΙ. τε]. (Τμα{ε,) Βυτν.Ρεῦ. 

δ Πε]. νν. | οπι. µου Β)Ρ. ε. Πῖ, 
9514. 

-- δια] Ρτπεπα, και 69. 

--- ποιον αυτων εργον Ηί]. | ποιων ερ- 

γων θ9{οπι. αυτων). | ποιον αυτων 

εργων ἩΤ. ] ποιον εργο» αυτων Ἅ. 

Ἀντγ.βοί.διΗσ]. | ο απά  (απίπ]) 6, | 
(αυτων ] αυτῳ ΑΔ. | οπι. 69. Λ2.) 

-- εµε λιθαζετε ΒΙ.. 95. ὙΥπ]ς. α.δ.ο. | 

Σλιθαζ. µε 5. ΑΤ. τε]. ο, Ἀγιτ.βεί. 

δΗςε]. ἄοἴμ. ΠΠ]. 
98, Τουδαιοι] Τ 44. λεγοντες 5. ΤΔΜ”, 

τε]. (αι) ΑππιιΜΡΡΒ. (511.) | οπι. ΑΒ 

1/8. 1. 958. 69. ΚΜΝ. (Πμαΐς) Ἀγτ.Ηςε]. 

Μεπιρῃ. μου. ἄοιμ. Αππιι ΕΠ, 9514, 
(άϊοιπί οἱ απάποι Θντ. εἰ.) 

---συ Ο)ἱᾳ.1ν. 9850. Ες. ἵῃ Ῥς. 6073. ο- 
ναίίαπ. 906. ΠΠ. | οτη. Ὦ].. ο. ντ. Ρε. 

---ποιης Ἐ. 

-- σεαυτον Έλις. ἵπ ῬΕ. | ἑαυτον 69 5ε. 

αὐλ. Ογίᾳ. ἵν. 
84. ὁ Ίησους Εις. ἵπ Ὦ5. δ0τα. | οπι. ὁ Β. 

|α4ᾷ, και ειπεν Ὦ. Μεπιρῃ. «041. | 

Οοπίγα, Ες. ἵῃ Ἐ5. 

94. ὑμων] οτι. Ὦ. Ό-οει[]. Έως. ο. Με]. 

875, Τεν, αἲν. Ἐνακ. 95. 61). 987. 
Ηι, 9555, [α.] | Οοπία, Υπ]. 0. 
Σι. ἵπ Ῥεδ. ᾖ|αἀᾷ. ὅτι ΒΡΙΙΝ. 98. 

Ἱμαις, Ἀγτγ,Ε5ί,δεΗς]. Ες. ο. Με]. 875. 
ἵπ Ῥα,. 63Ρ). ΠΠ. | Ἀοπι. ς. ΑΔ. τε]. 
αοιίμ, Απ 401. Τετι. 

--- ειπα ΒΙ,Χ. 1. τε]. Εις.ο. Με]. ἵπ Ῥε. 

Γειπον ΑΡΔ. 958. 69. ΜΡΌ. 

95. εγενετο] απίο του θεου Ὦ. α.δ.οι[-Ι. 

(8υτ,Εει.) Εμς.ο, Μο]. 875. ἵπ Ἐ5. 5073, 

ΠΠ]. 9595, | Οοπίτα, ΑΡΒΥ, Υιμ]ς. ο. 

Ἀντ. Πο]. τε]. Οτἰφᾳ. Ιπί. ἵν. 005, (1/7. 
987. ΠΗι. 4715. 

96. ἠγιασεν Οτίῃ. ἵν. 953. 

9103, Εις. ο. Με]. 873. 

Τετί. αἲν. Ῥτακ. 29. ϱ69ρΓ. 287. 
9855, | ηγαπησεν Ὁ. 

-- βλασφηµεις ΟΥίᾳ. ἵν. 953. (η). Υα]ς. 

ασ. Δουαίίαπ. 117. 118. 906. | -μει Ἔις. 
1π ῬΕ. α.ὐ.οι[. Ῥ]αςρ]επιο ο. 

--- ειπον Ονίᾳ. ἵν. ἜἘνς. ο. Με]. ἵπ Ἐ8. 

Νουαιίαπ. (14μγ. ΠΠ. | οτι. 
-- του θεου Ογἱᾳ.ῖν. ἔαδ.ο. Μα]. | οπι. 

του Ὦ. 69. Ἐά. Ές. ἵπ Ὦ». 

97. ου] µη 69. 
98. δε] εαρτα π.Χ. 

--- μη] 5αρτα η. 1. | οπι. ΑἨ. [ου 09. 
--- πιστευητε ΕΠ, 1”. Ι(Μ -ειτε). τε]. | 

πιστευεε ΑΧΑΔ. 13. 98. 69. ΕαΗΌΛ. 

Ες 

Οτίᾳ. ἴπι. 1]. 
ἵῃ Ῥς. 5075. 

ΠΠ], 

5: Ἐβάστα- 

εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς. 
πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται 

90 ἃ Ν « / 

50 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέ- 

ραΐτῖς πιοῖ, 39 Ἠσο οἱ Ραίΐογ 
ππαπα δαπης, ὃς βηεία]ογαπῆ 
Ἱαρίάος Ταάαποῖ αἱ Ἱαριάστοηί 
ουσα, 5 Ἡσεροπά1ς εἰς Ἱεεῃς, 
Μπι]ία οροτα Ῥοπα οδίοπϐ1 γο- 
5 οκ Ραΐτο πισο: Ῥτορίογ αιιοᾶ 
οογΗπὰ. ορ5 11ο Ἱαρίσς 2 
3) Ἡοδροπάεναπί οἱ Τιάποαϊ, ο 
Ῥοπο οΡρογο ποπ Ἱαρίάσπιις {ο 
5οὰ 4ο Ῥ]αδρπεπιία, οἱ απία ἴπ 
Ἠοπαο οΠΠΗ 5ἱ5, Γποῖβ {ο Ίρεαπα 

δὲ Ἱοδροπά]ς εἴς Ίοραε, 
ἌΝομπο εοπρίαπι οδί ἵπ Ίεσο 
νορίγα α]α Ίῦσο ἀῑκῖ ὨΙ οδ1ςῦ 
55 οἱ λος ἀῑκίέ ἀθ05, αἆ ϱ1ποβ8 
ΕΟΥΠΠΟ ἀαῖ {ποίαδ οξί, εἴ ΠΟΠ 
Ῥοΐαδυ βο]νῖ φορίιγα, 55 απθτη 
Ῥαΐαι εαποΠσαν]έ οἱ πας ἵπ 
πιππά πα, γος ἀῑοΙῆ5 απία Ῥ]ας- 
Ῥ]θιπας, αῖα ἀῑκί, Εβιας ἀοῖ 
5υπ1ὸ ὃτ ΒΙ ποηπ [πο ορετα 
ραΐτῖς τηαῖ, πο]ίς οΓδάσγο πηΙΗΙ: 
58 κἳ απἴεπι {αο1ο, οτςὶ πα] ἩΙ ΠΟΠ. 
να]ῖς ογεάστα, ορετ]δα5 ογοά[ίθ, 
τί οορποφοα(ῖς εἴ ογεάαῖς απῖα 
1Π πιο οδί ΡαΐοΓ εἰ οσο ἵπ ραίτο. 
39 65,3.) Ωπαστοῦαπέ εΓσο ομπι 

Φον 
οτι 

εἰ δὲ 

(ιά. γεν. 37.) 

1. Τετί. αἲν. Ἐτας. 99. 
ΕΠΗ]. 9995, 9998, 9943, 9555, 

98. εργοις] αἀά. µου ΗΜ. ΗΙ1]. 19521,]0αα, 

Τενί. (1). Η 1. 9995, 99985, 9944, 9853, 

--- πιστευετε ΒΗΙ,. 1. 985. ΚΟ. | Ἔπι- 

στευσατε 5. ΑΝ. 69. τε]. | πιστευσετε Δ. 
--- Και γινωσκητε ΒΙ(Χ). 1. 98. Μεπιρῃ. 

Τμευ. Αππι, 0, ΕΠΗ. 9395, 9895. 9923, 

(-κετε Χ.) | Ίκαι πιστευσητε 5. ΑΔ. 

69. τε]. Υπαἱσ. {. Ὀντν,Ρε{.δςΗςσ]. ἄοἵµ. 

[οπι. Ὦ. α.ὐ.ο.ειβ.. Τον. αἲν. Έναν. 
99. (1ργ. 287. 

--τῳ πατρι ΒΡΙΝ. 88. ὙΥπ]ς. α.ο.. 

Ῥγτγ.Ῥ5{.δεἨςσ].πις. (Μεπιρῃ.) ἜΤμερ. 

Αγπι, (211.) Ογίᾳ. Ππί. 1. 563. Έις ο. 

Με]. 1865, 1874. Τετι. ΠΠ. 1504.τ945. 

8005, 989εσς. 9973, 19054, | ταυτῳ ς-. 
ΑΔ. 1. 69. τα]. ὐ,ή:ῇ. Ἀγτ.Ηο].ίαί. ἄοιῃ. 

61/7.987. ΗΠ, 985 οἆ. 9985. 9955. 
89. εζητουν ουν ΑΙΙΧΔ. 1. 88. 69. Ι3». 

(αι). Ἀγτ.ΠοΙ. Τμοῦ, | οπι. ουν Ὦ 
Πα ΡΒαΗΜΟΛ. Μεπιρῃ, άοἴμ. Ατπῃ. 

[και εζητουν Ὦ. ΒΥτ.Ρεί. 91. (ᾳπαοΓ. 

απίθτη 1) 

--- παλιν] Ῥοδί αυτον ΑΤΙΧΔ. 1. 83. 

Κ. { οι. | απἱο Ὦ. Μαι ΕαΗ ΜΑ 
Δ. Ῥγττ.Εεί,δΗσ]. (Μειπρῃ. ΤΠΕΡ.) | 

οπι, Ὦ. 69. (Τμαίέ.) | απίο εζητ. Δππι. | 

(παλιν πιασαι αυτον Ὁ. 39Πι.) 

| θελετε πιστευειν Ὦ. 

6/;. 287. 

81, βαδεπ]εγαπξ ογρο ϱἹ. | 95. Όοπα ορετα 6. 
98. Ρραΐος {η πε εδί 6. 

4ϱὸ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χ. 40. 
Ῥχοπάᾶετο: οί εχὶνῖ{ ἄσ πιαπῖρις 

/ ον. - Α ςς 

νο νο πιάσαι' καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν, ασ η) 

1. 98. 69. ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον 
ΕΙΕΙΩΠΚΜΟῦλ. ο ος ρ ρ 
40, ἔμενεν 

{ὃ ἐκεῖ. 
[ 

3 ΄ / κ [ο / 4 
ὅπου ἦν ἶ Ἰωάνης, τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν 

1 Ν τω ον νι ος 
καὶ πολλοὶ ἦλθον προς αὐτον, καὶ ἐλεγον 

9 / / Ν ιν / 2ο / ο Δ 
ὅτι Ἰ Ἰωάνης, μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ 
α 5 {2 / / ν / ” θη 5 
οσα ειπεν ]ωάνης περι τουτου αἆλη 1] 1Ν. 
4 ο / 4 Γ 9 ” - {/ 

πολλοὶ επιστευσαν εις αυτον εκει. 

6ογαπ1, 39 δι αβῖ Π{ογάη {Γ4Π5 
Ἰοτάαπεηπ 1π ουπι Ίοσμπα 0 
εταί. ΤἸομαππος Ῥαριζαῃπς τῖ- 
τΙΙΠ1, θὲ πιαπςῖς 1]]]ο, 3 63, 10.) 
τος πα]Εὶ γοπ]εβαπέ αἲ οι εί 
ἀῑσεραπί απῖα Τοἱαππθς απ]ά σπα 
εἴσπαπα Γαοῖς πα]]απῃ, 'ὸ οπιηῖα 
απίοπα 4παεοτη(ιο ἀῑκῖς Το- 
Ἠαππες ἆᾳ Ἰου γοτα ογαπί. Ἠς 
τη] ογοΙάεταπί ἵπ οτῃ, 

48 Καὶ 

, 5 Π ο. ’ Ν 5 

χι. 1 οὁδ Ἰ Ἡν δέτις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Ῥηθανίας, ' Ἐταί απίοπι φαἱάατη Ίαηρα- 
Β » / / ν ρ - : Α 6Π5 Ταζ8γΙ5δ α ΒῬείμαπία, ἆθ 
ἐκ τῆς κὠώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς οακιεῖο Ματαο εἰ Ματίιαο 

.σ.13:3. ο κ ο: πο ολ.” λ / φοτοχῖς εἶας. ὃ Ματία απίοπα 
ολ. αυτης ην δε Μαριαμ η ἀλείψασα ΤΟΝ ΚΌρΙΟΝ εναι απαο πηκῖε ἀοππίπαπι π- 

; αν , Ν / Π - » ν 
μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν 

- ων Ν 

αὐτῆς, ἣς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 
5 Ν Ν ΄ 

οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς ὃ αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε 
/ ΔΝ - - 

3 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν, 
5 νΝ / 

Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
- / - - .) - εν .ν . 

τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῃ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ 
ο 9 / ΔΝ οὐ . Ν / Ν Ν 

ἠγάπα δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς την Μάρθαν καὶ την 
Ν  εοσν Ν ’ 

ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 
ο » . / Ν ” . ο 5 / / 
ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τὀπῳ δύο 

3/ νΝ . - -. 

Ἰ ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς µαθηταῖς, 

δτ 
Δ 

ον 

αὐτῆς. 

ἡμέρας. 

99, πιασαι] Ῥταεπι. οἱ Τουδαιοι 69. (6.) 

--- τῆς χειρος] των Άχειρων 1. Ἰπίς. 
Βγτ.Ῥεί. Μοπιρῃ. ΤΠεΡ, οἱ]. 

40, και απηλθεν] απηλθεν ουν Α. 

-- το πρωτον»] οπι. 98. | το προτερον Δ. 
69. α.ε]:[]. 

--- εµεινεν ΑΡΙ,. τα]. Ὑυ]σ. { Ἀνττ. 

(Ἠι.)δΗςε]. | εµενεν Ἑ. α.ὐ.ο.ε.[]. 

41. ὁτι] οπι. Ὦ. 

--- μεν] οτι. 69. Αππι, 

--- σηµειον ἀΠίθ εποιησεν ΑΡΒΓ. το]. Υν. 

| Ῥοδέ ΤΙΝ. 1. 50. 69. ΕΜ. Ογίᾳ. 

11, 468Ε, |. οπ. ΕΣΑΣ, (Ἀαδεπί Ίπ 
της.) 

--- ουδεν] ουδε ἐν 1. 69. Ογίᾳ. ΠΠ, 
-- ειπεν] Ροδί Ίωαν. Ὦ. ὃν. 
--- περι αυτου Δ. 

495. πολλοι αΠίθ επιστ. ΒΡΙ,Χ εἶσ. 1. 93. 

Μοίο. μα. Ἀγτ.Ῥδί,. Μεπιρῃ. ΤΠου. 

Ατπι. ἆΔ9µ. | Ἰροβί 5. ΑΔ. 69. τε]. 
ΒΥγ,Ηςε1. οἱ], 

---- εκει Ῥοδί εις αυτον ΑΒΡΙ:Χ. 1. 88. 

601. ΚΜΌ. γτ.ΗΠε]. Μοπιρῃμ. Τµ68. 

οι, Αππι, 1. | Γαπίο 5. ΔΕ. τα]. 
{οπι. Τιαί{. Ἀγτ.Ῥ»ι, 

1. Μαριας] ΡΙΒΕΠΙ. της Ὦ. | Ῥτασπῃ, ᾖ8- 

(ει ΘΥτ.Ρεί. (οπ1, της αδ. αυτ.) 

4094 

φιλεῖς ἀσθενεῖ. 

1. και Μαρθας] οπι. Αι υἱά, | αἀά. της 

Απίο Μαρθας 3. 

--- αυτης] αυτου Α. (Τιαἱε. « οἶις”). 

9. Μαριαμ Ἑ. 98. | ΊΜαρια 5. ΑΟ. τε]. 

---μυρῳ] -ρων 3. πππιεπίο ρεᾷος ζεδα 

εί αὈσίεις]ί εαρ]]]15 εἶας. Ῥυτ.ΕΞέ. 

-- αυτου] οπι. Τ. 

--θριξιν] αάά. της κεφαλης Ὁ. Ἀνν. 

Ἠσ]. 

--- αυτης] ἕαυτης ΔΕΑ”. 

--- ἡς] πάά. και Ὁ. 

---ησθενει] -νησεν 69 ἐπί.(οουτὰ της.) 

9. αἳ αδελφαι ΟΠ1. δι. | αάᾷ. αυτου Ἑ 

Ἠ]ο.Ὀ. 1. Ἑ. (Ίια.) Ἀγτ.ρεί. (οίμ. 

951. (Ί]]αο ἆπας 5οΓΟΥ65 θ]ς ΥΓ. Ε54.) 

Γοπι. ΑΒ. 1αἶ.1,. τε]. Θγχ,Ηο]. Μοπιρῃ, 

ΤπευῬ. Ατπη. 

--αυτον Ὑπ]ς. α./. Ἀγτ.Πε]. { τον Τη- 

σουν Ὦ. ὁ.ο.ε.ἶ. Ἀγτ.βει. «4.1. 

--ϕιλεις] έφιλεις Τι. Δτπι, 

4. ὁ Τησ.] οτη. ὁ Ὦ. 

--αυτη ἡ ασθ. Ο)ἱᾳ. 1ν. 9950. | αάά. αυ- 

του Τ. «401. | ἡ ασθ. αυτου 69. 
- δὲ αυτης Ρε οσπι Ὑαἱςσ.οι. Απιᾶ. | 

δια της Ι. | δι αυτων 69. | ρε 1ρ- 

ΒΙΠΙ ύ.ο. Ῥου 6υπι ἅπιιἩ {. Ηί, 995», 
10725, ΙΠ 1]ο α.ε. Ίπ1ρ8ο ᾖ]. 

/ 

ὃ ἀπέστειλαν 

6 « 5 3/ 
ως ουν Ίκουσεν 

Ροπίο οί οχίαιδῖ Ῥοὰο5 6ἶ5 
οαρΙ]ῇ5 εαἲς, οπ]5 {ταίον Ἱναζα- 
τας Ἰπβιπαλαίατ. ὃς ΜΙδογιιπέ 
6ΥΡΟ 8ΟΓΟΥΕ5 αἁ οιιπι ἀῑσσπίος, 
Ῥοπηίπο, 6ςο 4πθτη απηας 1ΠΠΤ- 
ππαίαν.. 3 Απάῑεης ππίοπα Ιοβ15 
ἀῑκιί οἵς, ΠπΠιπη]ίας Ίαος πο 
οδί απ πποτίοπι 5εά Ῥτο σ]οτῖα 
ἀαἴ, πί σ]ονϊβεοίατ Ε]ία5 ἀαῖ Ρος 
οαπι. ὅ Ῥισεραί αιέοπα Τοδιι5 
Ματίμαπα οἳ ΒΟΤΟΣΕΠΙ οἷας Μα- 
τῖαπι εί Ἱμασαταπα. Ὁ ες οτσο 
απαἰντς απία Ἰπβγππαβαξαα, απο 
απάσπα τπαηςῖ6 ἵπ οοᾶσπι Ίοσο 
ἀποῦας ἀῑευας: Ἰ ἀεϊπάς Ῥο5ε 
Ίαςο ἀῑοΙε ἀῑκοῖρα]ϊς εαῖ5, Έα- 

δ. ηγαπᾳ] εὀιλει ὮὉ. α.ε. 

-την Μαρθαν και την αδελφην αυτης] 

την Μαριαν και την αδελφην αυτης 

Μαρθαν 1. 69. (Ανπηι) | αἀα. Ματίατα 

γπ]σ. ὀ.6. |. Ἱωαπαχαπα εἰ 5ΟχΟΓΕς εἶδ 

α-θο. Ἰμαζ. οἱ 8ΟΥΟἵΟΙΠ θα ο. 147. εί 
Ματίαπι οί 5ογοχοπι οἶις 7. ἨΜατίρατα 

ε{ Ματίαπι οἳ Ἱμασαγαπα Ὦγτ.Ρ5ἱ. 

6. μεν] οπι. α. Ὑπ]σ. α. Ἀγτ.Ης]. 

--εμεινεν] αάᾷ. ὁ Τησους Ὦ. ὐ.(οι)Ι. 

---εν] επι Ὁ. | οπι. Λ. 6, 
--ᾧ ην τοπῳ] τῳ τοπῳ Ὦ. (οπι. 6.) 

7. επειτα] ειτα Ὁ. 

---τουτο] ταυτα Χ. Τμαίέ. 

--μαθηταις] α4ᾷ. αυτου ΑΤΏΔ. 69. ΚΛ. 

Ὑπ]σ. ὅ.οιί. Ὀγιτ.Ρ5ί.δΗεὶΙ. Μοπαρῃ. 

Τμευ. «1. |. Οοπία, ΒΗΙΝ. 1. 98. 
χε]. α. «οΐμ. | τοις; µαθ. οπι,. 6. 

(Ατπι)) 

--παλιν] απίο εις 1. 69. α.σ.οι[]. ντ. ρου, 

Μεπιρῃ. μας. Αππι η. | Οοπίτα, 

γα]ς. ὁ. 6. Βγτ.ΗεΙ. |πολιν Α. 

40, αρργεμεπάετο Οἵ. | 41. τεπεταπξ αἆ οσα 
σι. 

8. ΒΟΥΟΥΟΒ εἶιβ Οἵ. | 4. Ρος εἶπα ἁπι.ὶ | Τ. 
αἰκιὲ 6ἳ. 



ΧΙ. 18. 
να]ς, α. ῦ.ο. 
Βσττ. Ρ.Ἡ. 

Ἱεπιρῃ, ΤΠΕΡ., 
οί, Ατπι, 241, 
σ 

156, 19:91. 

17. ἦλθεν οὖν ὁ 

1“/ 

Άγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ο λέγουσιν αὐτῷ 

οἱ µαθηταί, Μαββι, } νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἴου- 

δαῖοι, καὶ πάλιν ͵ ὑπάγεις ἐκεῖ; ε ἀπεκρίθη ' Ἰησοῦς, 
Οὐχὶ δώδεκα  ὡραί εἰσιν' τῆς ἡμέρας: ἐάν τις περι- 

πατῇ ἐν τῇ ἡμέρα, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου τούτου βλέπευ 19 ἐὰν δέ τι περιπατῇ ἐν τῇ 
νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φώρ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 
1] ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος 
ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίµηται’ ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυ- 

πνίσω αὐτόν. | εἶπον οὖν οἱ αηπαι  αὐτῷ;' Κύριε, 
εἰ κεκοίµηται, σωθήσεται. '' εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς 
περὶ τοῦ Θανάτου αὐτοῦ: ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ 

ἁ τότε οὖν εἶπεν 
. / - σ / 

τῆς κοιµήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 

15 καὶ 
” - ε Ί -. πα. / Λ ἔζς 3 0 3 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παῤῥησία, Λάζαρος ἀπέθανεν 
- ’ / ο 3 - - 

χαίρω δι) ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ" 
{5 ΝΔ” 5 ε Ν , 6 -3 5 - ε 
Ἰαάλλα ἄγωμεν προς αὐτον. εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ 

/ -- . 3/ Ν 

λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς συμμαθηταῖς, Αγωµεν καὶ 
: ος 

7 ἐλθὼν οὖν ὁ 

πια ἵπ Ἱαάποσπι Ἰσγιπι. 
δὨίομπι οἵ ἀἰεαιρα], Παυῦί, 
παπο ααποτοῦαπέ το Ἱαρίάατο 
Τά αοἳ, οἱ Ἱογαπαι ναςῖς Ἰ]]ας2 
“ Ῥοδροπά[ς Τοξας, Νοππιο ἆπο- 
ἀοσῖτη πογαο 5απέ ἀἱοί 2 Βί φι1β 
απηπ]ανογῖς ἵπ ἀῑς, ΠΟΠ οβοή- 
ἁἴε, απῖα Ἱασσπαι ας παπά 
γίάους 19 ϱἳ ααίοπα απηυα]α νου] 
ποοῖς, οΏοπᾶσί, απῖα Ίακ πον 
εδί 1π ϱο, | Ηαος αἲξ, οἱ Ρορῦ 
Ἠου ἀῑσΙέ οἵς, Τμιάᾶιις Ἀπηίοι 
ποβίος ἀονπαίι: 5ο γαάο πί α 
ΒΟΠΙΠΟ οχφιδοίίοπι επ. 3 Ρ]- 
κοτιηΐ 6160 ἀἰξοιρα] οἵπς, Ὦο- 
πιῖπο, αἱ ἀοτπιῖί, βα]γας ετῖς, 
19 Τ]κοταί απίεπι Τοβιι5 ἆς ΠΙογίθ. 
εἴτς, Π]1 απέθτη Ριζανεταπί φπἷα 
4ο ἀονπι]ίοπα ποπιπῖῖ ἀῑσστοί, 
1’ Ἔμπο ουσο ἀῑκῖο αἵς Ίερις 
πια] {οςίο, ΤΑσΤΙς ΠπΟΡ ΙΙΙ εδί: 
15 οἱ σαιιάεο Ρτορίθς νο, τῦ 
εγοζαιῖςδ, ποπίαπΙ ἨΠΟΠ 6ΓΗΙΠ 
10]: δες οαηιι5 αἆ 6ιπι. 15 Ὀϊκίς 
εγςο Έμοπιας απ ἀῑσίνας ὨὈ]άγ- 
1115 αἆ εοπάΙβοίρα]ο5, Βαπιας 
οἱ Ἠο8, αἱ πποτίαηας οπ1η 60, 
1 Ὑοπῖϊ Ἱἴπφιια Τεειις οἱ Ἱπνοπς 
ειπα θπίΓάΟΣ ἀῑεδ Ίππα ΤΠ ΤηΟ- 
Ἠπππθπίο ΠἨαδοπίθη, 18 Ἐτας 
απίοπι Ῥοίμαπία Ἱπχία ΗΙοΓοςο- Ἴησ. καὶ εὗρ. 

--- ἡμέρας ἤδη 

- ΄ ια) 9 - 

ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν µετ αὐτοῦ. 
” . ο ΑΝ α 4 3/ « / “ 

]ησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἶ ήδη ἡμέρας' ἔχοντα 
” -ν / 

ἐν τῷ µνηµείῳ. 

Ίγππα φαί ειπα 5 ααἰπάσοίτη, 
5 Δ λ - 

ὃἡν δὲ ἡ Ἀηθανία ἐγγυς τῶν 
ε / ε 3 Ν / / 

Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 

Β. µαθηται] αἀά. αυτου Ὦ. α.οιθ. Ἀψτ. 
Ἔει,δεΠε]. Μεπιρῃ. Τ6Ρ. «1. | Οοπ- 
ίνα, Ψα]σ. δ. Αππι. 

--ῥαββι 1:ΧΔ. 1. 58. 69. τε]. ΜεπιρΗ. | 

ῥαββει ΑΒΡ.ΜαΙΟὈΕΗΛ. Τμευ. 

αοιἩ. 

---λιθασαι] Ῥοδε οἱ Του». 1. 69. αὖ. 
γπ]σ. ΟΙ. {. (Ἀντ.β5ί.) Λτπι, 

9, Τησ.] Τρταεπῃ. ὁ στ. 15. Ὁ. | οπι. ΑΒΟ 
ΡΙ/ΧΔ. 58. 69. ΕΕΞ«ΗΚΜΡΑ. 

-- ὡραι αΠῖο εισιν ΑΡΟΙ.Χ. 1. 959. 69. 1 
Μ. Απι. α.δ.ο.ειί. Ἀγτ.βδυ. | Γροςί ς. 

ΔΕ. τε]. Ὑμ]σ.Οι. Ἀγτ. Πε]. «οίμ. 

(ώρας εχει ἡ ἡμερα Ὦ.) 

---τις] τι ΑΑ. 

--περιπατῃ] -τει 69 5ο. ἘΝἩ Λ(ποη 

α). 
---τῃ ἧμερᾳ ΟΥγίᾳ. ἵπ Ἐτου. Μαϊ. 7, | τῳ 

φωτι Χ. 
10, περιπατῃ] -τει Χ. 69. ἨὈ. 
--- προσκοπτη Χ. 

-- εν αυτῳ] εν αυτῃ Ὦ3. Τπεῦ.(Ίοἱᾶο.) 
11. και] οπι. Δ. 

--- αυτοις] οπῃ. 88. 

--- κεκοιµηται ᾖ[. Ογίᾳ. ἵν. 880530.5. | κοι- 
µαται Ὦ. (1μαίε.) 

--- ἵνα εξυπνισω Ογίφ. ῖν. 9803 δἱ9.0»5. 1η 

Οα{. αρ. Οταπ1, 1η 1 ομαη, 916. | του εξ- 
υπνισαι Ὁ. 

19. οἱ µαθηται Πίο ΒΟΤ.Ν. τε]. Ὑπ]ς. οι. 

Ὦγγ.Ηο].ίπί. ΜεπιρΗ. οἴμ. | οπι. Α. 

{ Ῥοςί αυτ. ὮΚ. ὁ. Ἀγτγ,Ῥεί.δε Ηςε]. 

πας. Τ]εῦῬ. Αππι, | εἰ ἀῑξο. οἶπς α.ο. 

211, 

-- αυτῳ ΑΒΟΤΤΣ. 58. Ἰ. ὐ. Μεπιρῃ, 
ΤΠ6Ρ. ΑΙπῃ. | Ταυτου 5. ΟΤ:Δ. 1. 69. 

χα]. ας. οι. 8Υτ.Ηε].ίαί. (α{π. α. α.ο. 

Ῥγτγ.Ρεύ δι Ης].πφ. ή. | οπ. {:) 

--- κεκοιµηται] κοιµαται Τ). Τιαῦε. (ρταρπη. 

κε 3, ἀε]είπα α ΠΙΑΠ. Ρο») 

-- σωθησεται] οπι. 13. (πας. πιαπ. ες.) 

19. εδοξαν ] ελεγον Χ. 

14. ουν] οπι. Α. α. ἈΒγτ.βί. 
1ος. Ατπι. δι. 

-- ὁ Τησους] οτι. 98. α.ο. | Ῥοδί παρρη- 
σια ]. 

-- παρησιᾳ Χ. 

--- Λαζαρος] αά. ὁ φιλος ἡμων Ὁ. | 

Οοπίαα, ΟΥίᾳ. 1ν. 98800. ΠΠ, 10725, 

16.αλλα ΑΟΡΙ, ὃδ. ΒΕἄάΗΜΟΌΛ. | 
{αλλ᾽ 5. Ἑ. Μαι. ΧΔ. 15. 69. ἘΚ 

Ῥν, 
16. ειπεν] -πον Μ. 
---τοις συµµαθηταις] τοις µαθηταις Ἱκ. 

Μεπιρῃ. 

|αάᾷ. αυτου Ὦ. Το. ΓΕ. (Βγιτ.Ρ5ί,δε 

Ἠσ].) Μεπρη. Τμεῦ. (οἱ], | συν τοις 

µαθηταις 689. 

16. αποθανωμεν] -νομεν ἘΜ. | συναπο- 

θανομεν . (αἀᾶ. µεν 3.) 

-- μετ’ αυτου] συν αυτῳ Ι Ἠ/εει. 

17.ελθων ΑΒΟΤ;, τα]. {. | ηλθεν Οχ ωέ 

υἱά.Ὦ. (Τια,) εἰ Ἠαθεπί και απίο εὑ- 
ρεν. 

--- ὁ Ίησους] οπι. Ο πέυά. | αάᾷ. ε 

Ῥηθανγιαν Α(οσοιτ..)Γ. 985. Λ. Ἀγγ. 

Ῥει. ια. | Οοπΐσα, Α3ΒΟΙ.. το]. νν. 

-- τεσσαρας] τεσσαρες Δ. 

-- ηδη απίο ἡμερας Β03. 69. (α.)(σ.)(1:) 

(οίμ.) | {ρορδί ς. ΑἱΟΤΙΧΑ. 1. 88. 
τε]. υαἱς. ὅ.ειῇβ(δαῦαί.). Ὦγν.Ηςε]. | 
οπι. ηδη ΑΓ. ε{[(Μἶαπο.). Ἀψτ.βεί, 

Μεπιρῃμ. ΤμαυῬ. Αππι, 11. 

-- εχοντα] Ρο5ὲ εν τ. µνημ. ὮΠ.. Υπα]ς. 
δ.οι[-Ι. | ΟοπΙίΤΑ, α.ει/-ᾳ. 

18. Βηθανια] Βαθανια ΛΑ. 
--- ὡς] οπι. Ὦ. 

8. Φαᾶαεϊ Ἱαρίάατε Οἵ. | 9. ειπέ Ίοχας 6ἷ. | 
10. ἵπ ποςῖθ 6. | οβοπά1ὲε Οἱ. | 11. ἀῑκίε οἵ. | 
οχοϊίαεπι 6ἶ. | 14. Ζεδις ἀῑκίί εἶ 6ἷ. | 18. Τεγο- 
Βοϊγποηστα ϱἹ. 
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ΑΕ560. 
1ΧΔ, 

1. 98. 69. 
ἘΕ«ΗΚΜΡΟΛ. 

51. [Κύριε] 
ῃ : 

--- ἐτεθνήκει 
25. [ἀλλὰ] καὶ νῦν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

96. 15 Σ Πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν 
πρὸς τὴν, Μάρθαν καὶ ἶ Μαριάμ, ἵνα παραμυθή- 
σωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ Ἱ. 
ὡς ἤκουσεν ὅτι | Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῳ' 
Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 
Μάρθα πρὸς [τὸν] Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦν ὧδε, ἡ οὐκ ἂν 

ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός µου’. 
ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὺν δώσει σοι ὁ θεός. 

21 

29 3 

5 , 

Ὁ ᾗ οὖν Μάρθα 

εἶπεν οὖν ο 

καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα 
8 ς / μα. λέγει αύτη 

ΧΙ. 19. 

1 Μια απίοπη εκ Τιάπεῖς 
γεποταπί αἆ Μανίμαπι εἰ Μα- 
τίαπη, αἱ οοΠςο]αΤοπ{ΙΣ σας ἀο 
Παϊτο 5πο.. 3 Ματίμα οισο τις 
πιζ ντ απία Ίορις γοπῖ, ο6- 
ουντίς 1: Ματία απίοπι ἀοποῖ 
εοάοψαί, 3 Πἱκίτεισο Ματι]α 
αᾱ Ἱοδαπα, Ώοπ]πο, ϱἱ {]ςςες 
Ἠΐο, Παίες πιοις ποπ Επςδεος 
πποτίαας: 3 5ο δε παπα εοῖο 
απία απασζπτη(ιθ Ῥοροξοσγίς α 
ἄεο ἁαὈῖε αὐΙ Ὄοις. 3 Πἱοῖς 
11 Τοξα5, Ἠοξαγσοί βαίος {πς. 

0 3 Ῥιοῖι οἳ Ματι]να, Ῥείο απία - ᾽ / / φ4. / Ξ - 3 
ὁ ᾿Τησοῦς, Αναστησεται ὁ ἄδελφος σου. λέγει τεριιγσεί 1Π ΤΘΕΠΙΤΕΟΙΠΙΟΠΕ 1Π πο- 

. ο 3 ε/ Μ , θ Οἷδ ο » / . η ν]βαῖπηα ἀῑα, 5 Ὠϊκίε αἱ Ίο», 
αυτῳ Ἠ αρ πρ ιοα οτι παπησος εν Τη ανα Ἐρο επι τοβαχγοοίο εξ ντα: 

- 

στασει 

αἰῶνα. 

: Ξ 
εν τη 

/ - 
ο δολ να, .., 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

ντ τοῦτο” 

ο 5 ο. εἶπεν αὐτῃ ὁ 
Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή: 
στεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνη ζήσεται, 

- / να » Ν ϱ) . Ν 

ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν 
27 / ο εδ σος ος 
Λέγει αὐτῷ, λΝαὶ κύριε" 

ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ καν ὁ υἱος τοῦ θεοῦ 
ὁ εἰς τὸν κόσμον χο 

καὶ πᾶς ὁ 

εἰποῦσα 
ο ηλθεν καὶ ἐφώνησεν } Μαριὰμ” τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς ἃ 

απῖ ογεδ1έ ἵπ πιο, ε]ατηθὶ ΠΙΟΓ- 
{πας {ποπ νῖνοί; 35 οἱ οπιπῖ 
απ υϊν]έ οί ογθᾶ1τ 1π Πε ΠΟΠ. 
ΠΙΟΓΙΘΙΙΙΣ 1Π αθίογπαπῃ. Οτεᾶῖς 
μου» ᾖᾗ ΑΙί ΠΗ, Ὀδμαπαο ἆο- 
πηῖπο, 650 ογθάΊάϊ απῖα {π ες 
Ομπίείας Εῆις ἀαὶ, αά 1π πππΠ- 
ἁππι γεπίκΗ, "δ Έτ οππι Ἠπες 
ἀῑκῖεεεί, αὈΠε οἱ γοσανῖς Μα- 
ΤΠ ΒΟΤΟΤΟΠΙ 5παπι 5Πεπιῖο 
ἀἱοςῃςβ, Μασϊςίογ αἀοί, εἰ νο- 
οπί ἴαε. Ὁ Π]α τί αιά1ν]ε, εατ- 
σἵς οἵίο εί γοπῖε αἆ οειτῃ: 
ὃν ποπά πα οπΊτη γεποταί Τ6β15 

« 
ο πε 

λάθρα εἴπασα,' “ὢ διδάσκαλος τη καὶ φωνεῖ 
29. 1 δὲ] σε. Ὑ' ἐκείνη 

39 / ν . 
Ίρχετο προς αυὐτογ. 

δὲ” ὡς ᾖκουσεν, ἡ 
80 

19. πολλοι δε Β0Ρ1,Χ. 98. Υμ]ς. α.δ.οιε.Ι. 
Μοπιρῃ. ΤΠεΡ., | πολλοι ουν 1. | Έκαι 
πολ. 5. ΑΔ. 69. το]. /. Ὀγιτ.Ῥεί.δ.Ης]. 

αοίμ. «1, (πολλοι ἱαπίππα ΑΠΙ:) 

-- Τουδαιων] Ἱεροσολυμων Ὦ. 
-- εληλυθησαν 1,Χ. 69. ἘΜΛ. 

-- την Μαρθ. ΒΟ31.Ν. 98. Τιαῖί, Ἀγτ.Ῥεξ. 

Μεπιρῃ. ΤΠΟΡ. οίἩ. Ανπι. ΟΠ. | τας 

Μαρθ. Μ. Μαρθ.ἰαπίιω Ὦ. | Έτας περι 

Μαρθ. σ. ΑΟ9Δ. 1. 69. τε]. (Ῥντ.Ησ].) 

-- Μαριαμ ΒΟΡΤΙΔ. | 1Μαριαν 5. ΑΧ. 

1. 98. 69. Ι 5ἷο. τε]. 
---παραµυθηήσωνται]-σονται ΧΔ.69.Λ. 

--- αδελφου] Ταά4, αυτων σ. ΛΟΧ. τε]. 

(αμα{ε.) το]. | οτι. ΒΕΡΤ.. 1. Αππι | (οπι. 

του Δ.) 

90. Τησους] ΤΡΙποΠΗ. ὁ 5. Μ. | οπ. ΑΒ 
ΟΡΙ/ΧΔ. 1. 55. 69. ἘΕαΗΙΚΞΠΓΛ. 

-- πηντ. 693. 

-- Μαρια] Μαριαμ 98. 

21. ἡ Μαρθα ΒΟΡΙΙΝ. 1. 58. Κ. | οπι. ἡ 

ΑΔ. 69. ΡΕαΗΠΜΡΟΛ. 
-- τον ΑΟ Ἐ. το]. | οπι. Β03αέ νιᾶ. 

--- κυριε ΑΟ. το]. νν. (νῖᾶ. γον. 99.) | 
οπι. Ὦ. Πο, Μαἱ.Ο3 αἱ υἱᾳ. 

--- ης] εἷς Χ. 69. 

--- ὁ αδελφος µου πᾶ Βπ. γεν, ΒΟ1Σ). 

(1.9) (95.) α.σφ. Ἀγτιρδί. οιμ. «Αι. 
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ἠγέρθη” ταχὺ καὶ 
οὕπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰη- 

(µου ὁ αδελφ. Χ. 1. 99.) | Τροεί ης 

ὧδε 5. Οδ. 69. τε]. πρ. ὅ.οει. 

Ὀγτ.Ηε]. Ἠεπιρῃ. ΤμοῬ. Αιπῃ. | Ῥοςί 

ουκαν ΔΤΏ. 

9].ουκ αν] ουδε1 . 

--- απεθανεν ΒΟ3ΡΙΧ.1. 98. Ι.. (νιᾶ. 

νον. 99.) | Ἱετεθνηκει 5. ΑΟ9Δ. τε]. 
29. 40 ΙΠΙ5.] Ταλλα 5. ΔΟ ΤΡ. τε]. Υπ]. 

ὐ.οιαιῇ[. το]. | οπι. ΒΟ3Χ. 1. 58. α. 

-- αν] εαν ΟΜ. 

--- αιτηση] -σει Μ. | -σοι 69. 

--- δωσει] ἕὃωση ΧΜ. | δωσω (5ε. σοι δἱ5.) 
69. 

--- ὁ θεος] οσα. Απιι Ἀντ.Ῥει. 

928. ὁ Τησ.] οπι. ὁ Α. 

-- σου Πίο ὁ αδελφ. Ὦ. 

94. ἡ Μαρ. ΒΟΣΡΗΙΣ. 98. Ἱ.. | ὂοπι. ἡ 

5. Α.Ο. το. 

--- οιδα] δἱς 1. 

-- εν τῃ αναστασει] οπι. ΧΔΛΧ. 

στησει 3 αἰ.) 

95. ειπεν] λεγει 69. 

α.ά. δε 1. ὐ. ἀοίἩ. 

6. αποθανει 69 Φογ. Ι.. 

7. αυτφ] αυτῃ οἷο . | οπι. Ὀγ. | αᾶᾶ. 

Μανίλα α.ὐ.οι[).. (οτη. Υπο. αι/:ᾳ.) 

--- ναι κυριε] ὁ Τησους εἰς Α. 

--- πεπιστευκα] επιστευσα Ἐ3. (πιστευκα 
115) 

(ανα- 

Ιαπάά. ουν Χ. | 

ιο 9 

7.κοσμον] οπι. 69 ἐπί (πης.].) | -μος Ὦ3. 

98.τουτο ΒΟΤ,Χ. ΜεπιρΗ. «οιμ. «301, 

(1. 98.) |. Ίταυτα 5. ΑΔ. τε]. Τμαίέ. 

ΒΥΙΥ.Ρ56.δςΗε]. ΤπεῬ. Απ. 

-- απηλθεν] ηλθεν Ἱ.. 

-- και εφωνησεν] εφωνησε δε και 69. 

-- Μαριαμ ΑΒΟ(Ι)ΓΙΔ. 88. Ἱ. (ροεε 
αυτης Ὦ.) | ἜΜαριαν 5. Χ. 1. 69. Ἡ. 

16]. 

--- λαθρα Γ. | σιωπη Ὦ. (1μα15.) 
-- ειπασα Β03. (απ. 98.) | ειπουσα 5. 

ΑΟ’Ρ. τε]. ||αἀᾶ. ὅτι 1). 
99. εκεινη] αάᾶ. δε ΒΟ031,Χ. 98. 69. /. 

Θγτ.ΗςΙ.3 Μεπιρῃ. ΤΗ6Ρ. αοἴἩ. (2011.) 
{ Ἀοπι. ς. ΑΟ3"Ρ. 1. τε]. Ὑπ]σ. α.σ.ε. 

Άνπῃ. (αἱ ]α δ.[. οι Ματία 3Υτ.Γ5ί.) 

--- γερθη ΒΟΞΡΙ,Σεἴο. 98. α.δ.ο.α.].[]-. 

Θγγ.Ης].πιφ. οἰἩ. Αππη. δι]. | Τεγει- 

ρεται 5. ΑΟΟ. τε. Ὑπ]ς. Άγιν.Ε5ί,δο 

Ἠο]. (αἱ. 

--- Ίρχετο 01, σίο. 99. α. δι]... ντ. 

Ῥει. άοἵἩ. (Αππι;) «491. | Γερχεται ς.. 

ΑΟΡ. τε]. Ὑπμὶρ. ο. Βγν Πο]. 

Μεπαρῃ, 

80. ουπω] ου Ὦ ἄγ. (1. 958.) 

-- δε] γαρ Ὦ. Τα. ἄοιἩ. 

2 

2 

55. οἵπ. Ώεις πι | 94. πονϊβεῖππο ΟἹ. | 27. 
Ῥοαῖ νῖνί 61. | ἵπ Ἠαπο πιαπά τα Οἱ. [ 28. οι. θῦ 
απίε νοσαί «πι, 



Ποια]. Τμοῦ. 
οί. Ατπι, 2041. 

80. [έτι] 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
κ 
τι. 

91 

. . Ν / ᾿ ω . ο 
σοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἐν -τῷ τοπῳ ὅπου 
ε αμ. -” /΄ , - ΄ 

ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ 
α/ ᾿ ο - 3 
ὄντες μετ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι 

. / . / Ν 4 ς Δ / ἐν / ” / Ν. 

αὐτὴν, ἰδόντες την " Μαριὰμ΄ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ 
ο ’ ιν / /ο9Φ ε , 
ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, ! δόξαντες' ὅτι Ὑπάγει 

ν - / 7 - ϐὸ ε 39 
εἰς το μνημεῖον, ἵνα κλαύση ἐκεῖ. ἡ οὖν Ἰ Μα- 

ΔΝ / ε 5 ας 5 α32 - 3 - εν Ἂν 

ριαµ ὡς ἠἦλθεν Όπου ἦν Ἰ Ιησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν 
3/ - Ν Ν / “ 

Σ ἔπεσεν αὐτοῦ προς νον πόδας, λέγουσα αὐτῷ, 
Κύριε, εἰ ἦν ὧδε, οὐκ ἄν ' μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφόν. τα 

Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν Κλαίουσαν καὶ τοὺς 
/ 3 Μο .) / / ” ών 

συνελθοντας αὐτῇ ἸΙουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμή- 
ο / / . / 5 

σατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 54 καὶ εἶπεν, 
ο / ΄ 

Ποῦ τεδρτατ. αὐτον; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἐ έρχου 
ἃ 3 86 

καὶ ἴδε. Ὅ' ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς" 50 ἔλεγον οὖν οἱ 
2 οὐ 3 Ν ΔΝ ” 

Ιουδαῖοι, Ίδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.  τινὲς δὲ ἐξ 
ο νὰ Φ 5 {σος / ω ε 3 / λ 

αυτών εἴπον, Οὐκ ἶ ἐδύνατο οὗτου ὁ ἀνοίξας Τους 
ὀφθαλμοὺς τος τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μη 
ἀποθάνῃ; ” Ἱησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν 

ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς Τὸ μνημεῖον" ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ 
λίθος ἐπέκειτο ἐπ αὐτρ. Ὁ λέγει [ὁ] Ἰησοῦς, 
ἜΑρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ ἵ τε- 

ἵπ οαρ{ο]]απῃ, 5οἆ ογαξ απ Ἠπιο ἵπ. 
1]ο Ίοσο αὈῖ οσσιττοναί οἱ 
Μανίνα,  δὶ Ταάσοῖ Ισίας ααῖ 
εταπέ οπα Ί]]α ἵπ ἆοπιο οἵ 60Π- 
εοἰαβαπίας 6.ΠΙ. ΟΠΗ γἱάἱςεοπΕ 
Ματίατα απῖα οἴίο ςαγγεχῖί οἳ 
οχι, εοσθῖ Βαπί οαπι ἀἰσοπίςβ 
ουσία. Ὑπαις αἲ πιοπαπΕΠίππα 
ας Ῥ]οτοῦ 1μῖ, 53 Ματία οἵρο 
οππη γαµῖβεοῦ αδὶ ογαί Τοσις, 
νιᾷσῃπς επι οσο](1ς πά Ῥεάος 
οἷας οἱ ἀῑκῖι οαἳ, Ὀοππῖπο, εἳ 
Γπ]ςςος Ἠϊο, ΠΟΠ οξδοί ΙΠΟΓΙΙΙ5 
{γαΐον πποις. 35 Τοδα5 οἵσο πέ 
γ{ά16 6απη ρ]ογαπίεπα οἱ Ταάαθος 
απὶ γεποταπέ οππα ος Ῥ]ογαπίος, 
{οπηαῖς ερίνῖα οἱ ταγραγίς 5ο 
Ίρδαπῃ, 51 οἱ ἀῑχίε, ΙΓ υἱ ρορη δις 
επι» ΤὨϊοιπί αἱ, Γοιηῖπα, νοπί 
οὐ γιάο. 3 Βι ἸΙαοπιπίας οξε 
Ίοεας. 5ὃ Γἱκογιπί ογσο Πάασί, 
Έσσο αποπιοᾶο απιαῦαί θππῃ. 
5τ ὨΩμ]άαπα απίοπι ἀἰκοταπί οκ 
1ρ5ῖ5, Χοη Ῥοΐσταί ΠἨῖο απῖ αρο- 
την οσπ]ο5 οπθοῖ [πσετο τί ο 
Ἠϊο ποπ πποτοτείαν ὃν Ίοξας 
ΕΥΡΟ ΤΗΤΡΙΙΠΙ {ΓΕΠΠΕΠ5 Τη 5επιοῦ 
15ο νοπῖς α πιοΠΙΠΙΘΠΓΗΤΗ: 
ουαί απίεπα 5Ρ6]ήΠσ8, οὗ ]αρῖς 
βαρεχροδίία5 ογαί εἰ, ὃν ΑΙέ 
Ίερις, Το]]1το Ἱαρίάσπι. Ὠἱοῖε 
εἱ Ματί]α δοτος οἵα5 απὶ ΠΙΟΓ- 

90. εληλυθει ὁ Τησ.] Τησ. εληλυθει Ὦ. 

(Βνοτ,Εεί,δεΠο].) 

--- εις] προς 69. 

--- αλλα Ὁ. 

-- ην ετι Β0Χ. 11. 98. Τι. Μεπιρῃ. 

ΤΜΕΡ. ἄοίΠ. Αππ, (ετι ην Ἑ. α.ο.) ] 

Χοπι. ετι 5. ΑΡΤ, τα]. Ἀγτγ.Ρεέ.δεΗε]. 
2.11. 

-- εν τῳ τοπῳ] επι του τοπου 69. 

- ἡ Μαρ.] οτι. ἡ Ὦ. 
9Ι. οἱ οντες] οπι. οἱ Δ. 

-- και παραμυθ.] οπι. και Ὦ. ΓΕ. Ατπι. 
[α.0.ο.ο. Θγτ.Ρεί.] 

-- Μαριαμ ΒΟ3ΡΤΙΔ, 88. ζ. | Ί Μαριαν 
5. ΑΟΣ. 1. 69. 

--- ταχεως] ταχυ 03. 

--- δοξαντες ΒΟ3 μἐυία.ὈΤιΧ. 1. 858. Ἁντγ. 

Έεί.δ,Ηςε]-πιᾳ. ΜοπιρΗ. Αππ. 401. | 
Έλεγοντες 5. Α0’Δ. τε]. Τμ. Βγπ. 
Ἠσε].έαί. ΤμεῬ. οἴῇ, 

--- Κλαυσει 69. 

99. ἡ] εἰ Ὁ. 

-- Μαριαμ Β0".. 98. ἘΝ. | Σ Μαρια ς. 
ΔΟΡΧΔ. 1. τε]. 

-- ηλθεν] εισηλθεν Δ. 

--- Ἰησους] Τρναθπῃ. ὁ σ.. Ο7Τ/Δ. τα]. | οπη. 

ΑΒΟΡΝ. 88. Ί.. (Ίησους ην ΟΥ μὲ υἱᾳ:) 
--- αυτον] οπι. Τ). 

--- αυτου Ῥοδίέ επεσεν ΔΒ.Μαί.ΟΤ,ΧΔ. 1. 

38.69. ΕΕαάΗΚΜΡΌΛ. (3) αοιμ. | 
άΡοβί ποδας σ. Ὦ. (Τμαἱ{.) Ατπι, 

89.προς Β.Μαί.ΟΝΏΙΙΧ. 1. 98. | Τεις ς. 
ΑΟ9Δ. 69. τε]. 

--- λεγουσαν Λ. 

-- αυτῳ] οπι. ὮΧ. α. Αππῃ. 
--- ης] Ρος ὧδε ΤὮ 

-- µου απίε απεθ. Β03ΤΙΔ. 39. | [ροςί 

5. ΑΟΣΝ. 1. τε]. ἄοίἩ. | Ρορί ὁ αδελφ. 
69. Τιαίδ. | µου ὁ αδελφ. απο απεθ. Ὦ. 

88. συνελθοντας αυτῃ Τουδαιους κλαιοντας 
(ςπ]σ. :) | Τουδαιους κλαιοντας τους 

συνεληλυθοτας μετ’ αυτης Τ. α.ὐ.ο.ε.[)-1. 

--- εεβριµησατοτῳ πν.και εταραξεν ἑαυ- 
τον] εταραχθη τῳπν. ὡς ενβρειµουµενος 

Ῥ. Ἱ(εμβριμωμ- 1.) ΤΠεῦυ. Ἠπί. Αντ. 

--- ενεβριµησατο ΒΟ,. τε]. Ἀγτ.Ηε]πης. 

()αεσὸ. | εβριµησατο Α. | (εταραχθη 

Ὦ. 15αρτα.) 

- ἑαυτον] αυτον 13Δ, 

94. τεθηκατε 35. 69. ΕΕάΗΜΑ. 

95. αὖ Ππῖέ.] αάά. και Ὦ. 69. Τα, ντ. 

Ῥει. Μεπιρῃ. ἀοίµ. Ατπιι 41. 

--- εδακρ.....ιδε γε. 57] οπι, Δ. 
96.ουν] αυτοις 69. 

97. ειπον] απίε εξ αυτων Ὦ. πι. α.ὐ.ο.ε. 
ο“. (4) | ελεγον ΑΠ. 

--- εδυνατο Β3Π/.Παἰ.ΟΡΙΚ. | ηδυνατο 
5. ΑΒΤΊ,Χ. τε]. 

37. οὗτος 15.] οὕτως 98. 

-- ανοιξας] ανυξας Β3ΠΙ.Ὀ. 

--- και οὗτος µη πι ὐ.ο. | µη οὗτος 99. 

(Ψια]σ.ΟΙ. α.οιῇ:) 

--- αποβανει 69. 

88. Τησους] Ρταςπι. ὁ 99. 

- ουν} οσα. 69. Ὦ3. Αυπι, | Ροδίπαλιν 58. 

-- παλιν] οπι. 1. α.δ.ο[[ῖ". Ἀγτ.ρεί, 

Μεπιρῃ. 

--- εµβριµωμενος ΒΟΤ. τε]. Ογίᾳ. ἵπ Οἱ. 
αρ. Ότατη, (6 οἱ. 918.) |. εμβριµουµενος 

Δ. 69. Ὁ. | εμβριµησαµενος Ο3Χ. | εµ- 

βριµωαµενος Ἰ. | ενεβριµήησατο Ογίᾳ. 

Ίπ Οαἴ. αρ. Οταπῃ, (1 ομαΠ. 918.) 
--- εν] οπι. Ἑ. 

--- εις Ογίᾳ. αρ. Οταπα. | επι ὮὉ. 
--- επ’ ] οπι. 1,. (Τιαί{.) 

-- αυτῳφ] αυτο Ἡ. 
89. λεγει] αἲᾶ. ουν Χ. | Οοπίτα, ΟΥἱᾳ. ἵν. 

8705. 372). | αἀά. αυτῃ ΔΝ. 
--- ὁ Τησ. ΒΟΙΙΧ. τα]. ΟΥίᾳ. 1ν. δἱς. | οπ. 

ὁ ΑΟ. 
-- Ἡ αδελφη] Ῥταστα, ἡ Μαρθα (οπι. ρος- 

τε) Ὦ. ὙΥπ]σ. α.ᾳ. Ἀγιτ.Εει.δΗσ]. 

Μοππρημ. ΤμοῬ. Ατπι. 4911. 

81. Σαᾶσασϊ ετσο Οἵ. | οαπι ος. 6Τ. | 93. ἀῑοιε στ. 
55. Ἱπεγεται 6 6ἷ. | 96. οπι. ετρο «πι. | 5τ. εκ 

1ρ8ῖ9 ἀἰκοτιπί 61. | οπεοῖ παξί 6ἱ. { αί Ἠῖο 6ἳ. 
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Α Β(ΟΡ/[ΤΙ, 
1ΣΔ. 

1. 98. 69. 
Ἐ(ΡΕΗΕΜΡΌΛ. 

τε 

44. λέγει [ὸ] Ἴησ. 
αυτ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ / Φ / 3 3/ - 

λευτηκότος' Μάρθα, Ἐύριε, ἦδη ὄζει τεταρταῖος 
/ . 40 / 3 ὃν ει ω . 5 / 

γάρ ἐστιν. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπον σοι 
α 2λ / { / λ ὃ / ον] ων 
ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ἶ ὄψη τὴν δόξαν τοῦ Ἱ θεοῦ ; 
4 5 ο Ν / Τ ς δὲ Ἴ - 5 Ν 

ἦραν οὖν τὸν λίθον Ἱ. ὁ δὲ ἸΙησοῦς ἠρεν τους 
Ελ Ν 3 Ν Ἅ / 2 ω 
ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, Ἱατερ, εὐχαριστῶ σοι 

3) Φ Ν Ν / ας / / 

ὕτι ἠκουσάς µου. Ὁ ἐγὼ δὲ Ίδειν ὅτι πάντοτέ µου 
9 / » Δ Δ Ν 3/ λ ω 5 
ακούεις' ἀλλαᾶ διὰ τον ὄχλον τον περιεστῶτα εἴπον, 

/ / 48 - 
ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. '' καὶ ταῦτα 

ς έν ὦ ο) ζλ 3 ΄ Δ. {ζ. ὃ ο ἐξ εἴπων φωνῇ µεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λαζαρε, δεῦρο έξω. 
44 43 οὗ”. « Ν δ / λ 1ὃ Ν 

ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεµένος τοὺς πόδας καὶ 
Δ - . / 

τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιε- 
/ / . - ε . - / ΔΝ ν 

δέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ῥησοῦς, Λύσατε αὐτὸν καὶ 
” ι πν , 4 5 -. 

ἄφετε ᾽ [αὐτὸν] ὑπάγεν. Ὁ Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν 
. / . 5 / αν Ν ή Δ / Ν 

Ιουδαίων οἱ ἐλθοντες πρὸς τὴν Ἰ Μαριὰμ καὶ θεα- 

ΧΙ. 40, 

έαπς {αογαί, Γοπιῖπας, ΙαΠ1 {36- 
ἴοι, απαἁπάπαηας οπΊπα 68, 
30 ιοί οἳ Ίσεας, Ἄοππο ἀῑκί 
ΗΡΙ αποπίαπῃ δἱ ογοθ]ά ου] γ]ά6- 
Ρί5 ρ]ογίαπι ἀαἵ 3 Ῥηεταπε 
ε{ρο Ἱαρίάσπι: Το5ιι5 απ{οπῃ 6]ο- 
γαΐΐς 5ὔ5ατη οσπ]ῖς ἀῑκα, Ῥα- 
{αυ, ϱταα5 αρο ΠΡΙ απιοπίαπι 
απάἰςᾳ πο. 33 Ἐρο απίοπῃ βοἶθ- 
Ῥαπα. θπΙα ΒΕΠΙΡΕΣ 1ηθ απά18, 
5ο Ῥτορίου Ῥοραίαπι απὶ οἵτ- 
οππηρίας ἀῑχὶ, τί οτοάαπί απία 
{απ πηο πηϊθίε, 3 Ἠαου οπι 
ἀῑπ]εεοί, γοσο πἹαρηα εἸαπιαγ]1{, 
Ίμασατο, γοπϊ ἴοτα». 3 Βϊ ρία- 
επι Ῥγος Εξ απἲ Γασγαί τποτίπ5, 
Ἠραίτ5 Ῥοᾶες αἱ πιαπιις 1η5Η15, 
αἱ {[αοῖος 1]ῆας5 βιάατ]ο οταί 
Ηραία. ὨὈϊοῖε Τοειις οἵς, Βο]νίία 
ουπι οὐ εἰπίίο αὐῖταο. 35 Μι]ά 
ογ6ο οκ ἸΤιάασίς, απὶ γοπεταπέ 
αἆ Ματίαπι οἱ γἰάσταπί ᾳπαοθ 
{οοῖι, ογεϊάσταπί 1π ΘΙΠΙ: 
46 αιΙαπῃ απίοπα οκ 1ροῖς αὐῖθ- 

40. ἃ ἐποίησ. υ ὃ ῴ 
/. 

σαµενοι 
46 

46. Ὁ ἐποίησ. 

πα 

ἐποίησεν 
Ν μ ε] .ν ω Ν Ν νο 

τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους 
5 ω Δ ι] - 

καὶ εἶπον αὐτοῖς ἆ ἐποίησεν ! ᾿Ιησοῦς.ὶ 
47 / 5 « » ο) Ν ε ὦτ ἵ' Ῥυνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

/ 

.. ἐπίστευσαν εἰς γαπί αἆ Ῥματίκασος εί ἀῑκοταπί 
ε] / 

α ο: Ξ 
ποννς απαο Γοοῖς Τεδ5. 

7 ΟοΠεσογαπέ ουσο ῬΡοπϊβ- 
σος εἰ Ῥ]ματίςκαοϊ οοποϊ]ῖαπη, ο 

99. τελευτηκοτος ΔΒΟ"ΡΙ,. 98. Τ. Ῥγ}. 

Ἠσ]σπᾳ. (οπι. ἡ αδ. τ. τε. ὅ.ο.ει[].) | 

Ίτεθνηκοτος 5. 6 ΔΏσίο, το]. | τεθνε- 

οτος Χ. 

-- Ίδη Ογίᾳ. 1ν. 8675, 9710.5- | ἴδε 69. 
--- γαρ Ογίᾳ. ἵν. {ετ. | οπι. Ὦ. 
40. ὁ Τησ.] οτι. ὁ Α. 1. 
--- ὅτι] οι. 69. 

--- πιστευσῃς ΟΥίπ. ἵν. 5713-0-.. | -σεις Ἐ. 
--- οψΨῃ «ΔΑΒΟΡΙΧΔ. 69. ἘΕἄΗΜΒΛ. 

Ογίᾳ. ἵν.ἐον. | Τοψει σ. 15.55. Κῦ. 
41. ηραν ουν Οτίρ. ἵν. 87 13:5 9753, | ὅτε 

ουν ηραν Ὦ. ο. Αππι, 

--- λιθον] Ταἀἀ. οὗ ην ὁ τεθνηκως κειµε- 

νος σ. 0Δ. τε]. | αἀά. οὐ ην Δ. 1. 1. 

7. Ἀντ.ΗΠε]. ἀοὐ. αἀά. 1 Τμοῦ. αἄά. 

αΏ οδ0ίο εορα]οτὶ Μοππιρῃ. | οπι. ΒΟΏ 

1:Χ. 98. μα, Θγτ,βεῖ, Ἀγτ,ΗΙογ. Αππις 

2δΗν. ποπ Ἰαδεί Ογίᾳ. ἵν. 97 14:5" 

-- ὁ δε Τησ. Ογίφ.1γ. 9Τ5ὺ. | και ὁ Τησ. 

Τ. | ὁ ουν Τησ. 1. | ὁ Ίησ. 69. Αντ. 

-- οφθαλμους 5ῖπο αάά, Ὑμ]ς. ει. Ονίσ. 

Ἰν. 8150, 9743, 8813. | αἀᾷ. αυτου Ὦ. 58. 
6ϱ. ὅ.οι[. Ἁγιτ.Ρεί,δΗς]. Μοπιρῃ. 

Τπευ. «διπ. Ονίᾳ. ἵν. 8125. Εις. (Ὦ.Ε. 

4973.) ἵπ Ῥε. 96090. (69 πο ΟΠΠ, ανω). 

Ιαάά. εις τον ουρανον Τ.. α.δ.οι. Ῥγν. 

Ἠε]ιπις. Τμος. ΑππιιΜΡΡ. Εις. Ὀ.Β. 
4973. 1π Ἐ9. 

-- ανω] οτι. ὅ.οιει. Ἀγτ.ΗΠε]παρ. ἜΈις. 

Ῥ.Β. ἵπ Ῥε. 

- µου] µε Δ, 
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49. εγω δε Ὑπϊς. 1. Ῥντ.Ης]. Ογίᾳ. Ἱν. 
9743, 9765, 98814. 9855, Ἔς. Τ.Ε. 4973, 

ἵπ Ῥ5. 5600, [ οπα. δε Ὦ. ο. | καγω ϐ9. 
α.δ.ε. ντ. μοι. Οι. ΠΗι. 10813. (ηδειν 

δε Οτίᾳ. 1.916.) Ίηδειν Οτίσ.φιαίεν. 

Έγις, | οιδειν 69. 

--- Οχλον τον περιεστωτα ΟΥγίᾳ.ῖν. 9743, 
9810, 9820... (Τεγί. α”ν. Ῥτακ. 99.) | 
περιεστ. οχλ. Χ. Ογἱᾳ. 1ν. ὁ 165. | οχλ. 
τ. παρεστωτα Λ. 

48. εκραυγασεν ΟΥγίφ. 1ν. δΤ7α. Έα, ἵῃ Ὦ5. 

83699, | εκραυασεν ΤΜ. | εκραξεν 03. 

---Λαζαρε] δἱς Οἱ. «ἄῑι].Βοπα. |. 5επιε] 
1γοπ. 808. επι. 101. Οτίᾳ. ἵν. 8τ5ς. 

9773-8- 880530. Της. Ἐε]. Ῥτ. 910. ἵπ Ῥς. 
(«ὤμ7. 169. 

44. αὐ πε] Ταὰἆ. και σ. ΑΟΔΧ. τε]. 

1μαΐΐ. Άγεν.Εεί,δεΠςσ]. τε]. 1γεπ. | αάά. 
και ευθυς Ὦ. Ὑπα]ς. (49) |. οι. Β0:1.. 

με. ΟΥίᾳ. ἵν. 8773. (πιος  απίετη ” 
Μοπιρῃ.) 

---τ. ποὺ. κ.τ. χειρ. ΜοπηρΙ. Τμοῦ. ἄοἴἩ. 
Αγπι. Ίτεπ. Οτίᾳ. ἵν. 3773. 3185-34. 8Τ93, 

Γτ. χειρ. και τ. ποδ. «Α. 69. ΑΛ. 1μαΐέ. 
Ἀγτγ, 50. διΠ ο]. «δι. 

--- κηριαις ΑΑΔ,1. 88. ΑΛ. (κυριαις 693.) 
κιριαις Ἀγτ.Η 1 πρ. (αγ. 

--- αυτου] αυτω 11. 

-- περιεδεδετο ΟΥγίᾳ. ἵν. 8798, | περιδεδ. 

ΤἨ, | συνεὸ, ΟΥἱᾳ.1ν. 8775. 
-- αυτοις ὁ Τησ. ΑΟ εδραί.ὮΧΔ, 1. 98. 

69. το]. ὙΥπα]σ. ΟΙ, (0.)ο (0. Ἁγιτ.Ῥεῖ. 
ὃς Ηο]. ἆθί]μ. | Ἰησ. αυτοις Β(1,, Ονίᾳ. 

Ῥτασπι. ὁ). -Απιι Μοιπρῃ. Τμευ. Ογίᾳ. 

Ἰν. 9775. (οπι. αυτοις α. «1εδας ἀῑξαίρι - 
15 επὶς ϱ.) 

44. αφετε αυτον Β01.. 98. Μεπιρῃ. 391. 

Οτίφ. ἵν. 8773, 8Τ81-ε. 8795, | ὂοπι. αυ- 
τον 5. ΛΟΣΡΧ. τε]. Ταΐε, Όγιτ.Ῥεί. 

δΗΕ]. Τμεὺυ. ἀοἴμ, Αππι. Ίγεπ. 808 εα. 

45. εκ ΟΥίᾳ. ἵν. 9804. 9815, | οτι, Ὦ. 
1 Ἠγει. Οτίφ. 1ν. 881). 

-- οἳ ελθοντες ΟΥίᾳ. ἵν. 9808, 9810(οπι. 

οἱ). 981 άἱ9. 9890.6-4. ] των ελθοντων Ὦ. 
(ποπ οἷο ΟγΙᾳ. ἵν. 9815.) 

-- Μαριαμ ΒΟΡΙ.. 985. | ΊΜαριαν σς. 
ΑΧ. 1. 69. ΟΥγίᾳ. ἵν. 38808. 9810.6. | (µε- 

τα Μαριας Δ.) Ἰαᾷᾶ. οἱ Ματίμαπι 

γωρ.οἰ. «ἆθι. 

-- Και θεασαµενοι Ονίφ. ἵν. 98804, 3810.ε. 
98050... | ἑωρακοτες Ὦ. Αππι, 

--ὁ ΑΒΟΤ. 1. ο. Τµευ, ἄοΐμ. ΑΙ. | 
γὰἁ 5. Α31/ΧΔ. τε]. Υπ]ρ. α.δ.ο βία. 
Μοπαρῃ. Άιπι. Ονἰᾳ. ἵν. 8808, 98810.6, 
9890.6.ἀ, 

--- εποιησεν (44. σηµειον Ο’.)] Τα44. ὁ 

Ίησους 5. 0 ΡΧΔΚ. τε]. Υπ]σ.ΟΙ. α. 

οἱ. Ἀντ.Ῥεί. Ἐν. Ονίᾳ. ἵν. 3803 ες, 

98λαυ-ο [οπι. ΑΒΟ μέ υἰα.Τ,. 1. «πι. 
.οι(ο͵) Μεπιρῃ. ΤΠευ. (οἱἩ, Άτπι, 
ΟΥίᾳ. ἵν. 9808 οοἆᾱ, 9810:9. 8821, 

--- εις αυτον Ο)ἱᾳ. ϊν.ίεγ. | οσα. Ο7. 
46. οτη. ΥΕ. Β, 

--- απηλθαν οἳ ειπαν Ὦ. 

99, ού εμίτω Οἱ. | 44. Ὠϊκιε οἵς 1εδιις 6ἱ. | 
Ματίατα αἀά. οἱ Μανίμαπα 6ὐ. | Εροῖί Γερας ὍὉ]. 



ΧΙ. 64, 
να]ᾳ. α. ὁ. ο. 
Β71Χ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΠεπιρῃ. ΤΠεΡ. 
(οί) Ασπι, 1011. 
Ἡ 6ος], 

πε 
ὃ 

58. συνεβουλεύ- 
σαντο 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
4 / Νο / - Π] ω 

σαῖοιὶ συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν, ὃτι οὗτος 
ο. 4 ος. αι αρ οά ο ρε. 
ὁ ἄνθρωπος πολλα Ἱ ποιεῖ σημεῖα: έαν ἀφῶμεν 

ο Ν ο / / / 

αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτὸν, καὶ 
/ ε - . ε -- ΔΝ 

ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν 
/ Ν Ὡ) . .. 

τόπον καὶ τὸ ἔθνοο. "' Ἑἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καὶά- 
Ν Ἀ ο ο / 5 » - 

φας, ἀρχιερεὺς ὦν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἴπεν αὐτοῖς, 
ε - / 5ο) / “ ιά 

Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, Ὁ' οὐδὲ ἶ λογίζεσθε’ ὅτι 
φ / Ῥ ες /” κο ω 3/ » / ο ΗΝ 
συμφέρει ! ὑμῖν' "ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ 

- -- 3 ο ΔΝ ”/, / - 

τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. ὃὶ 'Γοῦτο 
ΔΝ 3 9 [ὸ - Π) - ε ΔΝ » ΔΝ Ἀ - 

δὲ αφ᾿ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀἄρχιερευς ὢν τοῦ 
” . 3 / δι 3 / /” 4 ” 31 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου Ἱ ἐπροφητευσεν ὅτι Ἰ ἦμελλεν 
» - 1) ΔΝ ο) 3/ 2 

]ησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ έθνους, ᾗ' καὶ οὐχ 
ς Ν τα / » κ. ΔΝ Δ / . 

ὑπὲρ τοῦ ἔθνους µόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ 
ο Δ / / . [ιά 

θεοῦ τὰ διεσκορπισµένα συναγάγη εἰς ἐν. 
59ο 5 . τμ 5 η γη, / κ 5. ’ 

96 5 Απ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας Ἰ ἐβουλεύ- 
/ ο υ / νι, δα « ο ο {/ 

σαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτον. ὁ οὖν Τησοῦς 
ο ΕΑ. δε / / Γ σον ο) ν ” Δ 

οὐκέτι παῤῥησίαᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἄλλα 
λα τον . λ / Ν ο 5. ή 

ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγυς τῆς ἐρήμου, εἰς 

ἀἰσεραπί, Ομπῖά {αοίππας, απία 
Πῖο Ἠοπιο πηπ]ία εἶσπα [ποτ 
1851 ἁππΙμΙπαας οΗΠά. δῖς, ΟΠΙ- 
πος ογοᾷοπί 1Π διπῃ, οἳ γοπῖοπέ 
Ἐοππαπί οἱ {ο]]οπί ποδίταπα ο 
Ίοσμπα οἱ ποπίοπα. 3 Όπας ατι- 
ία οκ 1ρ8ίβ, Οπαρμας, πΤῃ 
οφδεί Ῥοπ[οχ απ 1ήας, ἀῑκίς 
οἵς, Ὑο5δ ποδοϊς απίσφπαπη, 
6ρποο οορ]{αβῖδ ηπία εχροᾶ1ς 
ποΡίβ πό αἩἩΒ. ππογ]αίατ Ἱοτηο 
Ῥτο Ῥορπ]ο οἱ ποπ {οία Ρϱεῃ6 
Ῥογοαέ. 5] Που απίοτη α 8επαεί 
18ο ποη ἀῑχίέ, «οά επη οξβεῦ 
Ῥοπΐ[οκ αππὶ 1115, Ργορ]εία- 
γῖο απῖα Τοδυ5 πποπίθατις εγας 
Ῥτο ρομίο, ὅ6ἱ ΠΟΠ {ΑΠΙΗΠΙ Ῥτο 
Ροπίο, 5οᾷ οὐ τί ΠΙο5 ἀάὶ αι 
εγαπέ ἀἱδροιδί εοπρτεραγοί 1Π. 
ΤΗ, 

56 «5 4.) ΑΡ 11ο ουπο ἀῑο ο0- 
βϊπνοτιατί πί ἰπιοτβοστοπί οπτη, 
54 Τοψι15 ο{σο Ίαπή ποπ π Ῥαίαπα 
απιρα]αθας αραά. Ταάᾳ6ο5, 5εά 
αδΠ{ 1π τορΊοποπα Ἱπχία ἀ4θξοΓ- 
ἑππας ἵπ. οἰγιίαίοπα απαθο ἀῑοϊαν 

46. φαρισαιους] Ῥτβεπι. αρχιερεις και 69. 
| Οοπίσα, ΟΣἱᾳ. ἵν. 98819. 

---- αυτοις ΟΥίᾳ. | οτι. α. 
-- ἆ ΒΙ.ΧΔ. 1. 989. τε]. Ὑπ]ς. α.οι]. 

Ῥγτ.ΗΠε]. ΤΠ6Ρ. Απ Οτίᾳ.ῖν. 98130-ο. 

9823. | όσα Α. Ὦυτ.Ρεί. | ὁ ΟΝ. 69. Μ. 
(0.)ε. Μεπιρῃ, ἀοἴμ. «πι, 

--- Τησ.] ΤΡβίαοπῃ. ὁ 5. ΑΔ. τε]. Ογἱᾳ. 

Ίν.έεγ. | οι. Ῥ. Μαι ΟΡΤ., 

41.0υν ΟνΙφ. ἵν. 9813. 9824. | δε 69. ἄοἴΠ. 
--- Φαρισαιοι ΟΥίᾳ. ἵν. 8813, 9824, 9965, | 

πρεσβυτεροι 69. 

--- και ελεγον ΟΥίᾳ.1γ.3858. | κατα του 

Ίησου λεγοντες 69. 

τι] αάά. ουν Δ. 

ποιουµεν ΟΥἱᾳ. ἵν. | -ωμεν 98. Ὦ. 
ὅτι Οτίᾳ. ἵν. | οι. ὮὉ. 

--- οὗτος] Ῥοδὲ ὁ ανθρ. 989. Λ(οὔτως). | 
Οοπίτα, ΟΥίᾳ. ἵν. 9850. 

--- πολλα Ὑπὶς. αι. ΟΥίᾳ. ἵν. 389Ε, | 
τοιαυτα Ὦ. ὐ.ο.ε,[]. 

--- ποιει ΑΠί6 σηµεια ΑΡΙΙΧ. 9589. Μ. 

Τ]ουῬ. ΟΥίᾳ ἵν. | Τροδί 5. ὮδΔδ. 1. τα]. 
1, Μοταρ]. το]. 

48. εαν] Ῥνασπι, και Ὦ. Ῥγτ.Ε5έ. Μεπιρῃ, 

ΊΝ. «ἄδιπ. Γ Οοπίαα, ΟΡἱᾳ.ῖν. 8855, 
--- οὗτως ΟΥίΦ. ἵν. | οὗτος 69356. Ἱκ. 

--- πιστευσουσιν ΟΥ1ᾳ.ἵν. | -σωσιν 1.ΧΔ. 
1. 98. 69. αΗ. 

--- οἳ Ῥωμ. ΟΥίᾳ. ἵν. | οπι. οἱ 69. 
-- ἡμων] Ροδί τοπον Ὦ. α.οιί. (Μεπιρ!, 

ΤΠΟΡ. δἱ8.) | Οοπαα, ΟΥγίᾳ. ἵν. 

48. και απίο τ. τοπ. «πι σ. Ονίᾳ.ῖν. | 

οι. ΏΙ. Υπσ.ΟΙ. α.ὐ.οιειχῖ. Ἀγτ.Ῥ5ι. 

49. αυτων] πά. ονοµατι 1. α.ὗ.ει[ῖ. 32. 

Ῥει. ΜαππρΗ. Απ, | αᾶά. 14. Ῥο5ὲ 
Καιαφας Να1ρ.Ο. ο-ᾳ. | οσα, «Απι Για. 
0. Ονίᾳ. ἵν. 98845, 

--- Καιαφας πι, Γιά. ΟΥίᾳ.ῖν. | Και- 

φας Ἠ". Ὑμ]ο. ΟΙ. α.θ.ο.ει]ιῇ. Της. | 
Κηφας 3. 

- ων Οτίφ. ἵν. | απίο αρχιερευς ΤιΧ. 
Ὑπ]ς. α.ὐ.ο(ε.) (πι. {[].) 

50.λογιζεσθε ΑΒΡΤ,. 1. 69. Οτίᾳ. Ιν. 

9843, 9019, | αδιαλογιζ. 5. Χδ. 985. 

τε]. 

-- ὑμιν Β.Μαἰ ΏΤιΧΜ. Ὑπ]σ. ΟΙ. α.ὗ.ε. 
Όε. Μεπιρῃ. Οτίᾳ. Ιπί. 1289. 9555, Ἱν. 

6104, | {ἡμιν 5. ΑΤΙΔ. τε]. Απι. ο,/ᾳ. 
Βγτς. Ῥεῦ, ὃς Ἠε]. Τ]μευ. Αππι. ΑΠ. 

Ογίᾳ. ἵν. 9844, 8919, 9094.0δίς.ο, 5968, 

-- αποθανει Χ. 69 567. 

δ1.αλλα ΑΒΡΤ,, τε]. | αλλ’ ΤΤευντᾶ, 13. 
Ὅ. Οτίᾳ. ἵν. 9843, 

--- εκεινου Οτίᾳ. ἵν. | οπ. Ὦ (γ. (τ. ενι- 
αυτ. εκειν. ΟΠΙ. 6.) 

-- επροφητευσεν ΒΡΤ,Χ. 98. | Τπροε- 

φητ. σ. ΑΠΔ. 1. ΜΣ τε], Ογίᾳ.1γ. | 
προφητευσεν ΜΑ. 

-- Ἴμελλεν ΑΒ(Τ)ΠΤΙΔ.1. 858. 69. Ὁ. | 

άεμελλ. 5. Χ. τα]. Ονίᾳ. Ἱν. 5844 δἱς, 
90954, 9963. (Ρο5ί Ίησους Ὦ. Υπ]ο. α. 

ο. Οτίᾳ. ἵν. 5953.) 

--- 1ησ.] Τρτασπι, ὁ ς. 988. 69. 5. | οπ1, 

ΔΒΡΠΙ/ΧΔ. 1. ἨβίοΗηκμΤτῦλ. 
Ονίᾳ. ἵν. 9844 δἱ9. 8954, 8005, 

59. εθνους] πάά. δε Χ. 85. | οπι. Οτίᾳ. ἵν. 

9844, 9953. 

--- αλλ ΟΥίᾳ.ῖν.δἱ5.] αλλα Ἑ. 

--- τεκνα] Ῥοβῦ του θεου Α. | Οοπίπα, 
Ονίφ. ἵν. δἱς. (και απΠἲθ τ. τεκ. ΟΠ1. 1α{8. 

Ατπῃ.) 

--- τα διεσκορπισµενα Πίρρ. Απ. 6(7). 

ΟΎἱᾳ. ἵν. δἱς. | τ. διασκ. Ἑ. | τα εσκορπ, 
Ῥ. | οσα. 69. 

--- συναγαγῃ (-γει Χ. 69. ΗΛ. πο οἷς Δ.)] 
Ροβί εις ἐν 1). α.ε. | Οοπίχα, ΟΥἰᾳ. ἵν. δὲν. 

58. ἡμερας Ἁγιτ.Εί.δςΗο]-πφ. Τμ6Ρ, Αττη. 
Ο;ἱᾳ. 1ν. 9963. | ὡὧρας 1.Ν. 3γτ.Ηε].(αὐ. 

Μεπιρῃ. 491. 

--- εβουλευσαντο ΒΏ. 69. ΟΥίᾳ. ἵν. 8973. 
ἀσυνεβουλ. 5. ΑΙΠΤΙΧ. τε]. ΟΥνίᾳ. 1γ. 

99 6α019, 

--- αποκτεινουσι’ 1. 69. | Οοπίτα, ΟΡΙ0. 

54. ὁ ουν Τησ. ΒΙΙΧ. 1. Μ. Ονίᾳ. ἵν. 8910. 
8980, (4004) | τησ. ουν 5. ΑΡΗ. τε]. 

--- παρησια Β3 ΠΙ.Μαι.Ὦ. 

--- αλλα Ο)ἱᾳ. Ἰν.ίετ. | αλλ’ ΤΠ. 15. 
-- εκειθεν /. Ον. ἵν. 9980, 4004, | οπι, 

Ῥ. (τας) Οτίᾳ. 1ν. 8915. 
--- την χωραν ΟΥΡίῃ. ἵν.ίεν. | οπι.την 1. 

69. | αἀά. Σαμφουρειν Ὦ. 

48. ογοᾶιιπὲ πι | ποβίτατα Ίοσυτα 6ἵ. | 49. 
Οαἱρ]μας ποπηΐπα Οἱ. | 50. νουίς 61. | δΙ. αποά 
σεεας 6. [53. εεᾶ αἱ 6ἳ. 



ΑΒΤΠ{ΠΡΙΠΘ], 
κα. 
1.88.690. ὃς 

ΕΙΕΙΗΚΜΒΌΛ.α 
54. διέτριβεν δέ 

. 

57. ἐντολὴν 

ΧΙΙ. 

ξ αοΐμ. 

δη ὃ 
α 

9. ἦν "Γἐκ]” τῶν 
1Η’ 

1]Μαι{. 9ο6:6-19. 
Μαν. 14:3-8. 

δᾳ 

ξΤ 

54. Ἐφραιμ (α.) ΤΠεΝ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

᾿Ἐφραϊμ ορ πόλιν κάκεῖ | ἐμεινεν΄ μετὰ τῶν 
μαθητῶν | . ο ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ιουδαίων, 
καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας 

πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα ἀγνίσωσιν ἑαυτούς. η ἐζήτουν 
οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ 

ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς 
τὴν ἑορτήν: ᾖ δεδώκεισαν δὲ ! οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ Φαρισαῖοι ἶ ἐντολὰς' ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν 
μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

ι 

99 1 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα 

ἦλθεν } εἰς Βηθανίαν, ἵ ὕπου ἦν Λάζαρος [ό τεθνηκὼς | 
ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρών. ὴὁ Ἰησοῦς'. ἐποίησαν οὖν 
αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει' ὁ δὲ Λά- 
ζαρος εἷς ἦν τῶν ἶ ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ὁ ῃ ἡ οὖν 
 Μαριὰμ’ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς 
πολυτίµου, ἤλειψεν τοὺς πόδας [τοῦ ] Ἰησοῦ, καὶ 

ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς ὁ τοὺς πόδας αὐτοῦ: ἡ δὲ 

ΧΙ. ὅδ. 

Ίρβιοπι, οἳ 1ΡΙ πιογαβαίιτ οππα 
ἀἰκοῖιρι]ϊς. 55 Οδ, 19) Ῥγοκίππαπα 
απίοπα ογαξ ραξδοα Ππάασογαπα, 
(τ, 10.) ος αποσπᾶεγιηῖ πα] 
Ἠϊεγοξο]γπια ἄο τερίοπαο απίο 
Ρασοᾗα, αἱ εαποιβοπτοπί 5ο 1ρ- 
805. 55 Ωπαετοβαπ{ί οΓσο Τ6βΗΤΗ, 
εί οοπ]οαπεβαπίς αἲ Ἱπνίοσπι 
Ἰπ {6επιρ]ο βίππίθΒ, Οπ]ά Ῥηία- 
15, απία ποη νοπ]αί α ἀῑσπι 
{ακίιτη ὃ 5Ἱ Ώοάεταπί απίετη Ῥοή- 
Ώβσος οἱ Ῥματίξαεϊ πιαπάαίατη. 
τί 5ἱ απῖς οοσπογετίε πὈί καί 
ἀπάϊσοί, αἱ αρρτεμοπάσπέ ειπα. 

1 Ίορις οἶσο απίο 5ος θε 
Ῥαδομαο νοπῖς Ῥοι]απίαπα, παθί 
Πιοταῖς 1ωμαζαγας πποσίπδ, ποτά 
εαςοϊἑαν]{ Ίοβᾳ5.. 3 68, 1.) Ἐσος- 
γαπς αιμίθιι οἵἳ οσπατη 19, δί 
Ματίπα παπῖειταυαί, Ἱαζατας 
γεγο ππς εγαί οκ ἀΙ5οιπιροπί]- 
Ῥι5 οµπά 6ο. 3 Ματία εχσο ας- 
σορίς Ἠθταπα απηροπί  παγᾶϊ 
ΡϊβΗοϊ Ῥνοιοςῖ, απχίς Ῥοεᾷες 
Ίσδι οἵ οκίογδί οαρ]ῖς εαῖς 
Ῥοάςς οἵμς, οἳ ἆοπιις5 Ἱππρ]σία 

Ονίᾳ. Ἱν. {ον. | Ὦγγ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΗΕΝ. [ Οοπίτα, Ογίᾳ. 9. εποιησαν ουν (Υ1]ς. Μαπίοπι”). 7. 

Έφρεμ 1. ὙΥπ]ρ. .ο.ει. Μεπιρῃ. Ίτεπ. 
147. 

--- κακει] και εκει Ἰ.. 98. 69. ΟΥίᾳ. 1ν. 
9970, 9985. 

--- εµεινεν Ὦ1,. Ἀγτ.Ηε]ιπιφ. Αππι. Οτίᾳ. 

Ίν. 9975. 9985, 4004, | Τδιετριβεν 5. Α 

ΠΠ. τε]. Τι. Ῥγν.Ε5ί. 

--- µετα απ ΠΠ. γε. ΟΥίφ. ἵν. 9975, 4004, 
: 1 μετ΄ αυτων και εβαπτισεν 98. 

--- µαθητων] Ταᾶά. αυτου σ. ΑΝ. τε]. 

γπ]ς. Οἱ. α.ὐ.σιει]: τε]. | οπι,. ΒΙΟΙΠΤΙΔ. 

1. Απιι Αιπι. Οτἱᾳ. ἵν. 9970, 9985, 4003, 

55. ην δε εγγυς (1) Ἀγτ.Ηο]. Ογίᾳ. 4014. 

. εγγυς δεην Ὦ. Υαἱς. θ.ο(ε.)([)(σ.) 

1. (Βντ.Ῥει.) Ἱπ 1ο ἴοππροτο {πίτα 

εταί ᾱ. 

-- πασχα] αάά. ἕορτη 59. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. 

ἵν. 

-- και ανεβησαν Οτίᾳ. ἵν. | ανεβ. ουν 

Ῥ. ὐ.α,[. 
--- πολλοι] Ροβὲ εις Ἱερ. Ὦ. | Οοπίτα, 

Ογίᾳ. Τν. 
--- προ του πασχα Ογίᾳ. ἵν. 4013. (405) 

προς τ. π.). | οτη. 98. 69. | πριν το 

πασ. Ὦ. | ΡοΣί αυτους {. 

-- ἑαυτους ΟΥίᾳ.ἵν. | αυτους Μ. 

56. ουν] αάά. και Ὦ. | Οοπµα, ΟΥίᾳ. 1. 
4005, 

-- ελεγον] -γαν Ὦ. 

--- μετ’ Ογίᾳ. ἵν. | µετα ΤΠ. 
-- ἑστηκοτες] απίο εν τ. ἱερ ΤΝ. 69. 
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Ίν. | ἑστωτες Ὦ. | οπι. ΘΥγ.ΡΕί. 

66. δοκει ὑμιν Ογί. ἵν. 4023. | δοκειτε Ὦ. 

{ ὑμ. δοκ. Οτίᾳ. ἵν. 4013, (ὑμιν] ἡμιν 
88. 693.) 

57. δεδωκεισαν Οἱ. 1ν. 4033, | δεδοκησαν 
98, 

--- δε] Ταᾶά. και 5. ΤΙ. 939. τε]. Του. 

Γοπι. ΑΒΙΙΧΔ. 1. 69. ΚΜΟΌΛ. Ταίΐ, 
Ἀγτγ.Εει.δεΗο]. Μεππρη. Αιπι. Οτίᾳ. 
1γ. 

--- οι 15.] οπι. Δ. 
--- εντολας ΒΠ. 1. Μ. Θγτ.Ησ]ιπιφ. Οτίᾳ. 

Ἰγ. | Πεντολην σ. ΑΡΙΙΧ. τε]. Τμαΐθ. 

Ὦγγ.Ησα].ία1. Μεπιρῃ, Τ1ευ. [Ῥντ.Ε5ί,] 

-ἵναιἱν ΧΑΤ 

-- εαν ΟΥίᾳ. ἵν. | αν Ὁ. 
- γνῳ Ονίᾳ. 1ν. | γνοι 3. 
-- µηνυσει 98. | Οοπαα, ΟΥτίᾳ. ἵν. 

1. ὁ ουν Τησ.] οτι. 69 ἐπί. (παρ. πια. τες,) 
---Ίλθεν] αάᾷ. ὁ Τησους 69. Ἡ. 

--. ὁ τεθνηκως ΑΤΏΠΙΔ. 1. 98. 69. τε]. 

γπ]σ. 0-4. Ἀντ.Ηςο]. Μεπιρῃ. οί. 

Αππις | οτι. ΒΙ/Χ. α.σ.ο. 3γτ.Γ5ί. Βγν. 

Ἠ[οαν, Τμο6ῦ. «Ρί1ι. 

--- εκ νεκρων] οτι. Ψμ]ς. ὀ.ῇ. (νι. ἴγεπ, 

147.) πποτίπαπα 6,6. 

--- ὁ Τησους αἲ Απ. Α(Β)ΡΙΤΙΔ. 98. Έα 
ΛΣ γαὶς. (0). Ἁγιν.Ε5ἱ. ὃς Ηςε]. 

ΜεπιρΗ, Του. οἱ. (211.). (οπι. ὁ 

Ῥ.) | Χοπ. 5. Χ. 1. 69. ΠἨΚΜΡΕὉΛ3. 
α.ὖ.ο.οα. Απ, (νἷά. Υογ. 9.) 

ΒΥτ.Ηε]. 6οίἩ. | και εποιησαν Ὦ. α.ο. 

ε. Ῥγτ.Ρ5ι. ιά, ΓΟγίφ. ἵν. 4075] 

---δειπνον] Ροδῖ εκει 69. | Οοπίτα, Οἱ. 
Ίν. 4075, (οπη. εκει ᾱα.ε.) 

-- Μαρθα (οπι. ἡ)] Ῥοδί διηκονει Ὦ. | 

Οοπία, ΟΡἱᾳ. 1ν.1855.4075, ΟΥγίᾳ. Ιπι. 
11, 8925, 

-- ην] αἀά. εκ ΒΤ,. Ἀγιν.Εσὲ δ.ΗεΙ. ΟΥίᾳ. 
ἵν. 4075, (ΟΥγἱρ. Ιπί. ΠΠ, 8955) | οπι. Α. 

ΤΠ. τα]. 

--- ανακειµενων συν ΑΡ.ΜαΙ. ΏΙΙΤΙΔ. 1. 

69. ΕαΗΚΜΡΌΛ. ΟΥίᾳ. 1ν. (συνανα- 

κειµενων συν 55.) | Τσυνανακειµενων 

5. (ανακ. ΟΠΙ. συν αυτῳ Ἀ.) 

8. Μαριαμ Ἑ. 1. 8ὺ. | Σ Μαρια 5. ΑΡΙΙ 

Τ.. τα]. 

--λαβουσα] λαµβανι Ὦ. (Τα) 

--μυρου ναρδου πιστικης πας. Τσ. 

Ονίᾳ. Ιπί, ΠΠ. 653. 8923, | πιστικης µυ- 

ρου Ὦ. (α.0.ο.)ε.({]:) 

--πολυτιμου ΟΥγίᾳ. Ιπέ, Π1. δἱς. | οπι. α.ὖ. 

πὸ 
-- ηλειψεν] αιψεν ΤΠ Ἱπ ο. Τή. | Ρνασπι, 

και Ὁ. Υι]ς. ΟΙ. α.ὗ.οαοιᾗ. (οπι. πι.) 

-- του Ἰησ. ΑΠΩ. τε]. | οπ1. του Ἑ. | 

αυτου Ἀ. 

64. ἀἱδοῖρ. εαῖ5 Οἵ. | 55. Ἠϊογοξο]γππατα 6ἷ | 
606. νγεπῖς . 

1. Ἱασαχας βαεταξ Οἱ. | εξ αησκῖό 6ἵ. | 8. Ῥοᾶς5 
εἶας σαρ1]115 εαἱς οἱ. 



Πι]. 
Ῥα]ρ.α. 0.ο, 
Βυτγ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΜεπιρῃ. ΤΠεῦ. 
[οῦ.] Αντι. 101. 
8. ἐπλήσθη 
4. Ιούδ. Σίμωνος 

Ἴσκαρ. απίε εἷς 

τῶν μ.α. πτωχοῖς; 5 

ϱ. [1ὁ”]ὄχλος 49 ἔχετε. 
. 

ππ 

νεκρών. 
ν ; 5 / 

τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 
[. - - τ] / 9 ” / . νν ε] 

ὑπῆγον τῶν Ιουδαίων καὶ. ἐπίστευον εἰς τον Τη- 5 [Λαξ οἱ «1-11. 
{ΝΤα5. 1111-10. 
[μαο. 19:90-08. σοῦν. 

[ο 

19. [κό] ὄχλ. α 

9. εξεμαξεν] Ῥο5έ τ. θριξιν αυτης Ἱ. | 
Ῥοεί τ. θριξιν 69. 

-- ταις] οπι. Δ. 

-- αυτης] Ῥίαοπη. της κεῴαλης ΠΧ 

ἹΜεπιρῃ, ΤΠεΡ. ΟΥνίᾳ. Γι. 11. 655, (ν1ᾶ. 
Ίμπς, ΥΠ. 98.) | Ῥτασπι. τας 69. (έαυτης 

69 567. 5ο Μ.) ποπ Ἱαρεπί ΑΒΡ 

ϱ. τε]. υγ. 

-- τους ποδας αυτου] οἵη, 1. (ποῃ 69.) 

Τα, Μεπιρῃ, «9. Ογίφ. Ιπέ. ΠΠ. 653. 
(απίςταιςθρ. Μ. Ὑπ]ο. 0. Τμοῦ. οἴμ.) 

- ἡ δε οικια Ἰ. Ἀγτ.ΗςΙ. Ονίᾳ. Ιπέ. ΠΠ. 

6055, | και ἡ οικ. Ὦ. Υπἱρ. α.δ.οιε. (ντ. 

Ῥει.) |αᾶᾶ. όλη 1. 69. Ογίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 

655, 

-- επληρωθη ΔΡΙΠΩΤ,. τε]. | επλησθη Ῥ. 

4. λεγει ουν ΑΡΙΠΩΣΝ. τε]. Ὑπαἱς. (406. 

Ῥγγ.Ηε]. | λεγει δε Ὦ. Μεπαρῃ. οἱμ. 
οί ἀῑοΙί δ. | λεγει Τ,. 38. α.ε. ΤΠοΡ. 
Αππι. | οἱ ἀῑπίέ ο. Ἀσν.Ῥει. 911. 

---Τουδας ὁ Ίσκαριωτης Β1.. 1. 98. Υμ]ς. 
ϱ. Ἀγτ.Ε5ἱ. Ἁντ.Ηϊεν. Μοπιρῃ.Β. ΤΜΕΡ. 
Άππι, 11,εῖ.εί ΜΡΡ. {οπι. Τουδας Β. 

111γ. Βο]ιιδοᾷ Ἠαδεί ἡήα1:) | Ἔτουδας Σι- 

µωνος Ίσκαριωτης σ. ΑΠΩ. τε]. {ῇ. 

Ἁγγ.Ησ]. ἄοἵἩ, Ένι.δ. «αᾶας ΒΙπΠΟΠ. 

Ῥοατ]οίμα ο. Μεπιρμ.Ἵγ. | Ίουδας απο 
Καρυωτου Ὦ. ἈἘϊπιοι ο πᾶας Θεαγίοί] 
α.(ὐ.)(ε.) Ι(Σιμωνος] Σιμων ὁ Ἐλιί 

υἱά, ΕσΗὈ. (-ος ἵπ Ὦ 5αρτα ταν.) | οπη. 

Ῥγτ.Η]ον. [αῦοπί Πίο 1, 95. ντ. 
Ἔει. ΤΙΜΟΡ. ιΠ. | {Ροδί αυτου 5. Α 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ΠΠ’ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ µύρου. 
οὖν ᾖ Ιούδας ! 
αὐτοῦ»' ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, 
τὸ μῦρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων, δηναρίων, καὶ ἐδόθη 

ὃ εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν 
ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσό- 

κομον .ὄ ἔχων᾽ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 

ὁ Ἰησοῦς, ΊΑϕφες αὐτήν, 
ἐνταφιασμοῦ µου Ἱτηρήσῃ” 
γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε 

"Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ιουδαίων 
ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν µόνον, 
ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον Ἱ ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ 

᾽ / ω Έ 

Ισκαριώτης εἶς 

ἵνα” 

αὐτό'" 

ο ᾗ / μ ε ια ο ο 
ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ αρχιερεῖς ἵνα καὶ 

α Ν {) κ δν 

ὅτι πολλοὶ δι αὐτον 11 

Ὢ - Ν 

40 Τα Τῃ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν 

Ἰ λέγει 
τῶν μαθητών 

5 λ - 
Διὰ τί τοῦτο 

εἶπεν οὖν 

εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ 

τοὺς πτωχοὺς 

ορί οκ οἶοτο ππβοπΗ, 3 Ρίο 
εὔρο ππαςδ οκ «ἰκοιρα]ς οἶτδ 
Ίπάη5. ΒοαγίοΓίβ, απὶ ογαΐ 6 
ὑπ Ιέαχας, 5 Ωπατο ου ππσοῃ- 
{πα ΠΟΠ γοπΗέ (γεσσπ(ῖ5 ἀεπα- 
ης οἳ ἀαίππη οί οσοπίς 2 
5 Ὀικῖες απ{ίοπι Ίος ποπ απ]α 4ο 
εροπῖς Ῥοτποραί α επῃ, 5εά 
απία {ιτ οταῖ, οἳ ]οσι]ος Τρίο πες 
ος απαο πηιοθαπίας Ῥογίαρας, 
7 Ώικιί ουρο Ίοψι5, ῷίπο Ί]]απη, 
πί 1π ἀἷο 5ορα]ίπγας Τηθ80 66Γ- 
ναι 1]]ά: ὃ Ῥαιρογες οΠΊπα 60Π]- 
ρου Ἠαῦοιῖβ γοβίδοπτη, πῃο αι- 
ἴοπι ΠΟΠ ΒΟΠΙΡΟΥ ανοις, 5 ον, 
10.) Ο2απογ]έ ουσο θασρα πιπ]έα 
οκ Ταάαοῖς απ]α 11ο ο5ί, οἱ Υο- 
πογμη{ ΠΟΠ Ρτορίος Τ65ΗΠ1 {8Π- 
{απῃ, 5οᾶ αἱ Ταζαταπι γιάσγοπί 
απσπι επδοϊανΙς α πιογαῖβ. 
1ο Οορ]{ανογιπὲ απίοπι Ῥτϊπεϊ- 
Ῥ68 εαοογάοέατα αἱ ο Τωμαζαταπα 

ν. Ιπτογβοστοπί, 1 ᾳπῖα πιπ]δῖ Ρτο)- 
{ον Π]απι αὐϊθαπί οκ. Τιάαεῖς οὐ 
ογεάεραπί ἵπ Τοδπῃ, 

13 (100, 1.) Τη ογαδ παπα απέοπα 
ἔαχρα πππ]ία ᾳπαθ γοπογαί αἆ 

ΤΠΩ. 1. τα]. Τιαίί. ἈγτΗο]. Μοπιρ], 

αοίἩ, Ανπι. 
4. εις] οτι. Μ. | Ταᾶά. ες ς. ΑΡΤ. τε]. 

Τωΐς. Ῥγτ.Ρ5ῦ, | οπ1. Ὦ. Μαἰ.ϱ1.. 98. 

--- ὁ µελλων αυτον παραδιδοναι] ὃς ημελ- 

λεν παραδουναι αυτον Ὦ. ὁ.οι[). 

δ. επραθη] α4ᾶ. επανω Χ. | 0οπαα, Ον. 
{πί. ΠΠ. 8933, 

--“τριακοσιων Οἱ. Ππί. ΠΠ. | διακ. .. 69. 
--πτωχοις] Ῥταεπι. τοις Ὦ. 88. (νιᾶ, 

Ματ, χἰν. 6.) 

6. ειπεν δετουτο Υα]ς. ὐ. γτ.Ηςε]. ΤΠεΝ. 
Ιτουτο δε ειπεν Ὦ. α.οιει[. Ἀγτ.βδῦ. 

ΜεπιρΗ. (οί. 

--εμελεν ΑΡΠΩΤΙΔ. 1. τε]. | εμελλεν 

Ῥ,. Μαϊ. 69. ΕΕαΗΚΌ Τ. | ηµελλεν 

989. 

--εχων ΒΡΟΙ.. (1.) 55. Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. 

Τμορ. ΟΥγἰᾳ. 11. 4905. Ἱν. 4195. (αάᾶ. 
και 1. Ογἰᾳ. ΠΠ. είνα, Οτίᾳ. 1ν.) | Τειχεν 

και 5. ΑΠΣ. τε]. (Τμαίδ.) ἄοίμ. Αππι. 

(Η1:) 
7. ουν] αἀά. αυτοις 69. «ΑΗ. | πᾶά. αἳ ὅ. 

ΠΠ ο. 
--αφεο Απιι ὅ.οιε]. | βἰπίο Ψπβ.ΟἹ. 

Άτπι.οᾶ. «11. ἁπηαίο α. 

--ἵνα....τηρησῃ ΒΡΟΤΙΣ. 58. Ι.. (Τ/αἱ:.) 

Θγτ.Ηε].πισ. ἨΜεπιρῃ. ΤΠεΡ. Άντι. 

(20µ1.) (τηρησει Β. Βίο.) | Ἔοπι. ἵνα, 

εἐ Παροπέ Έτετηρηκεν 5. ΑΠ. τε]. 8 

Ἁγτν.Ρεί,δςΠςο].εκί. ἄοἴΗ. 
-- µου] οτι. Ὦ. 55 πιπο(τας. ἵπ ]ος,). 

81, 4 ὢ 

7. αυτο] -τω Χ. 98. | -τον Δ. 
Β. ΟΠ], ΥοΥ. Τ). 

---γαρ] οπι. Τι. Αιπι. 
---παντοτε 15.] Ῥοδί εχετε 19. 95. 

--- μεθ’ εαυτ..... εχετε] οτι. ΛΑ. 

9. εγνω....πολυς πας. /ᾳ. Ἀντ.Πς]. 
Μεπιρῃ. οἴμ. | οχλος δε πολυς Ἑ. 
α.(ὐ.)(ο.)ε.({:) Τπευ. | οἳ Ροδί Τουδ, 

Ἰαβαπέ ηκουσαν Ὦ. α.ὗ.ο-ει[ᾖ. (8τ. 

Ῥευ,) Τμοῦ. 
---οχλος] Ῥϊαοπι. ὁ 3 ΗΜαἰ,Τι. (πιά. νο. 

18.) | οι. ΑΡΡΠΩ. το. (ΡΥαθπῃ. ὅτι 

69) 
--ηλθον] -αν Ὦ. 

--μονον Ψπ]ς. α.οι ία. | οτι. Ὦ. ὅ.ε. 
--ἵνα και]. | οτι. και Ὦ. (Τ1α:1.) 

---ιδωσιν.... Λαζαρον Υογ. 10] οπι. ΑΧ. 

---εκ νεκρων] Ίησους εκ των νεκρων Ὦ. 
| πἀά. ὁ Τησους Δ. 98. (νά. γεν. 1.) 

10. δε] ουν ΜΌ. | αάά. και Ἑ. | Οοπίτα, 

ΑΡΩΠ,, τα]. 
11. αυτον] αὐτῶν 98. 

-- των Τουδαιων Ροβῦ πολλοι Ὦ. α.ο.ει[. 
ΒΥτ.ΡΕί. Αππι. 

--- επιστευον] -σαν 69. 

19. οχλος] Ῥιπεπα. ὁ Β1, (νίᾶ. γεν. 18.) | 
Οοπαα, ΑΡΩ. τα]. Ογίᾳ. Η. Τ485, Ἱγ. 
182Ε, 

--πολυς ΟΥίᾳ. Π, ἵν. | οπη. 58. 
--- ὁ ελθ.] οπι, ὁ Δ. 

7. ΒΙπΙέο 6ἵ, 
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Α Β (0), 
1ΧΔ. 

1. 98, 69. 
Ἐ(ΕΕΗΕΜΡΌΛ. 

. Ῥεα, 118 (117) 196. 

19, Γκαὶ] ὁ βασ. 

λυμα, 

17. ὅτι τὺν Λαζ. 

18. τοῦτο [καὶ] 
3/ ο 

Οχλος, Ότι 

σημεῖον. 

19, κόσμος ΧΓό- 
λος] 

ΤΕ’ 

ε , 3. ο Ν 

εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ 

ρα βασιλεὺς τοῦ Ισραήλ. 

ον ε] - 

αὐτον ἐκ νεκρῶν' 
4 / / 

ὔκουσαν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ . / ο 3, - . / 

ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ! Ιησοῦς εἷς Ἱεροσό- 
Ἰ ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον 

ο / τας / 
ἐκραύγαζον”, " Ὡσαννά, 

» / ο] / 3 ορ / ” Ν/ «ς 
εὔλαγημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὠάμωτι κυρίου, καὶ’ ὁ 

εὗρων δε ὁ Ιησοῦς ὀνά- 
ολ πμ 5, ΤΠ, τὮ / 

ριον, ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτὸ, καθώς Ἱ ἐστιν γεγραμµένον, 

αν Μὴ φοβοῦ, } θυγάτηρ΄ Σιών. ἰδοὺ ὁ βασιλεύς ρου ινα 
ρβ ἔρχεται καβήμιενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

/ ᾿ 

ἐγνωσάν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρώτον, ἀλλ᾽ ὅτε 
δ ’ 12 .ν / 3 ΄ α ο 5 ἐ οξάσθη ]ησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν 
ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμµένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 

ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτε τὸν 
Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ µνηµείου, καὶ ἤγειρεν 

ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ 
- κ 

τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ 
ε 5 ο 5 “ λ / 

Ὁ οἱ οὖν Φαρισαῖοι ! εἶπαν προς ἑαυτούς, 
Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος 
ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

203 / ον 9 41 "'"Ἠσαν δὲ ἶ Ἑλληνές τινες" ἐκ τῶν ἀναβαι- 

16 

8 λ 2 
διὰ τοῦτο 

19. Τησ.] Ίρτασπι. ὁ «. ἙῬ.Μαἰ, 695. Ἑς. 

Ονίᾳ. ἵν. |. οπι, ΑΏΩΤΙΧΔ. 1. 88. ΏΡα 
ἨΚΜΠΟΌΑ. | (απίο ερχεται ΑΤΙΧ. 58. 
α.ο-ε. γτ.Εδί. Μεπιρῃ, ΤΠ6Ρ.) 

--- Ἱεροσολυμα ΟΥίᾳ. ἵν. | Ἱερουσαλημ 
Ῥ 

18. ὑπαντησιν ΒΩΔ. 1. 98. ΏΕΗΜΒΕΛ. | 

απαντησιν ΑΚΟΌ. ΟΡίᾳ. ἵν. 1855. 1959, 
| συναντησιν ὮΙ,Χ. 69. α. 

--- αυτῳ ΟΥίᾳ. ἵγ. | αυτου Ὦ. 

-- εκραυγαζον ΒΡΩΙ,. | Πεκραζον ς. 

ΑΣ. το]. Ογίᾳ. 1γ. 1805. | αᾶᾷ. λεγον- 

τες ΑΏΩΧ. 1. Κ. α,β. Ἁγιτ.Ρει,δ.Ης]. 
της.ΜΡΒ. ΜεπιρΗ. Αππι, (2911:) | οπι. 
ΤΙΔ. 58. 69. το]. Βντ.Πσο].ίκί, Τ1ς). 
οι, Ογίᾳ. ἵν. 1885. 1999. 

-- ὡσαννα ΟΥγίᾳ. ἵν. 188. | ωσανα ῃ. 
ωσσανα Ἠ'. οσσανα Ὦ3. {οπι. ΟΥίᾳ. 
Τν. 1995) 

--- ευλογημενος Ογίᾳ. ἵν. 1883, 1990, [ ευ- 

λογητος Ὦ. (εν ονοµ. κυρ. ΟΠΙ. 6.) 
--- και ὁ βασ. ΒΩ1.. Μοπαρῃ, 981. ΟΥίᾳ. 

1γ. 1985, | ὂοπι, και 5. ΑΓ), το]. Τμἱ6. 
Τμεῦ. χε]. ΟΣἱᾳ. ἵν. 1885. |οπι.ὁ ΑΔ. 
60. ΕΕάΗΜΌΑ. | Ἠαροπι ἘΡΩΤ,Χ. 
15. τε]. ΟΥγίᾳ. ἵν. δἱς. (1. 58.) 

14. εκαθησεν ἘΕΗ. 

-- αυτο] αυτω ΧΔΚΜ. Ονίᾳ. ἵγ. 1891σοἆ, 
(Ἴτου ο.) 
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ΧΠ.]ὸ. 

ἀῑοτα Εοδίαπι, οσα αι Ιξεοπῖ 
απῖα γομῖί Ίσδας ἨΠεγοσο]γπια, 
13 ποσερογπί ΤΑΠΙΟ5 Ρα]πιαγπα 
δί Ῥτουσβδογιπί οὐτίαπη οαἶ, οὔ 
οἰαπιαῦαπί, Όβαππα, Ῥοποςῖοίις 
απ γοπῖς 1π ποιηῖπο ἀοπιῖπί, 
τες Τςγα]ιε]. 1” (1017.) Ἐι Ίηγε- 
η]ί Τ65ι15 αδοϊ]τη οἱ 5ο 1ξ 51Ρ6Υ 
ουπῃ, εἶοπί φοπρίαπη οϱί, 15 Νο] 
Ἠπιστοα, Π]ία Βίοι: οσο τεχ 

Ἀδίπαο. 15 (103,10) Ἠαοο ποῃ 
ταῦτα ( οὐκ. «οσπογετιπέ ἀἰδειρι]ϊ οἶις Ρε]- 

πηΠη, 5οἆ απαπάο. σ]οτΠοαίις 
οδὲ Τσ6βι5, έμπο γοεογάαΙ βαπέ 
απία Ίπος ογαπέ βοπ]ρία 49 6ο, 
εὖ Ίασο Γοοταπί ο. 17 Τορίῖ- 
πιοπήππα ετρο Ρεγλήρεβαί (πτρα, 
απαο ογαί οµΠΙ 60 (παπᾶο Τ18- 
Ζαχαπ1 νοσαν]έ 4ο πποππιοπ{ο 
ο βιδοϊανΙς επ α πιογιαῖς: 
ΙΣρτορίετεα οἳ ουνίαπι γοπῖῖ οἱ 
ἑατθας απἷα απάἰογαπί 6ἩΠ1 {0- 
εἶκθο Ίου εἴσπαπι, 15 Ῥ]αν]εαθί 
ο1σο ἀἰκοταπί αἆ 5οπιοί 1Ρ505, 
Ὑπάεις απία πΙ 1]. Ῥγοβοίπιας: 
εσσα ππππάα5 {ούα5 Ῥο5δέ θα 
αὐΠ18, 

30 Ἠταπί απίθτη ροη/ῖ]ος αιι- 
ἆαπι οκ 15 αππά αδοοπάσταπί αί 

16. θυγατηρ ΑΒΡΩΙΧΔΚΛ. | Ῥταεπι. ἡ 

Β(3Η1.Μαἰ,) | Έ-τερ 5. 1. 38. 69. Ἑ. 
χα]. ΟΥίᾳ. ἵν. 1855. 1985, 

-- σου Ονγίφ. Ἱν. θί. (πιος, πιαηξαθίις 

βοᾷσπβ α. ΠΡί πη]ίοβ βεάοπς 6. Πδὶ 
5οάοης ο.) | οἵι, Α. ΤΗ6Ρ, πι. 

-- επι πωλον Ο2ἱ. 1γ.ὐῖδ. | επι πολου 
είς 69. 

16. ταυτα] Τα4ᾷ. δε ς. ΑΏΧ. το]. α.α.]. 

Μεπηρ!, τα]. Ογἱᾳ. 1. 388, | οπι. Β01.. 

γπἱς. ὐ.ε.Ι. Τπου. [21.1 

--- εγνωσαν Ο)ίᾳ. ΠΠ. | ενοησαν Ὁ. 

-- αυτου] απίε οἱ µαθ. Ἑ. | Οοπίτα, ΔΏ 

Ω1.. τα]. Ογἱᾳ. ΠΠ. (οπι. οἱ Β. Ρε.) | 
(οπι. 1.) 

-- ΤΟ προτερον α. Οτίᾳ. ΠΠ. 

--- 1ησ.] Τρτασπι. ὁ ς. Ὦ. 885. 695. Ἡ 

Δ. | οπι. ΑΒ.ΜαίΙ ΩΙΙΧΔ. 1. ΕαΚΜ 
Ὁ. 

-- εμνησθησαν] αά. οἱ µαθηται αυτου 

1,. Ἀγτ.βδί, 

--- επ᾽ αυτῳ] περι αυτου Τ). (Τμαίε.) οπι. 

ὀ.ο. Μεπιρῃ. ΜΒ. 

17.ουν Ἀγχ.Ηε]. Μοεπιρῃ. | δε Τι. ΤΕΝ. 

ἨΓοίάε,(οπι.αρ.Μίπᾳ.) (5 ει” Βγν. Ρε. 

01.) 

-- ὅτε δί. ὃ. ΑΒ. ΛΙαἱ ϱΧΔ. 15. 69. Ἐν 
ἀΞΗΜΡΟΛ». γμςρ. {; Ἀντ.Πε]. ἄοίμ. 

-0Ηι. (958 ἰαοςγ.) |. ὅτι Εῑε. ΡΕΒΊΤΙΚ. 

α.ὐ.σ.θ.[ῇ. Ἀγτ.Εδε. 
Αππι, 

18.τουτο] Ταᾶἆ. και 5. ΑΒ:ΡΩ εδραἰ. 

1,, το]. Ὑπ]ς. ο. 3γτ.Ηο]. 9. | οπι, 
ΒΧΠΙ. Μα. ΔΕΗΛ. α.ὐ.ο.ε,[).. Ἀντ.Εδί. 

Μεπιρῃ. Τμεῦ. (οΐη. 

-- ὑπηντησεν αυτῳ ὁ οχλος] ὑπηντησαν 

αὐτῳ οχλοι Ὦ. ο. ΥΤ.Ἐδί. [(λαπηντ. 

693.) |. (οπι. ὁ απίο οχλος 69. και ὁ 

οχλος Β 181.) 

-- ὅτι] ὁτ Τι 

--- Ἴκουσαν ΑΒ.Μαἰ ΡΩΤΤΓΙΤΝ. 1. 88. 

69. ΚΜΡΑ. Τα. Ῥγν.βεί. Μεπιρῃ. 

ΤΠευ. | Ί-σεν σ. ϱ πι ΔΕαΠῦ». 

Βγτ.Ης]. 

--- τουτο] Ῥοβί σηµειον 69 (3 -τον Ἀ). 

19.ου» Ψπ]ο. α.ὐ.ε. Ἀγτ,Ησ]. τα]. | δε Τ. 

οι. ντ. δε. (Έ1.) 

-- ειπαν Ῥ. | Τειπον 5. ΑΘ. τε]. 

-- ἑαυτους] αυτους Ὦ. α.ο.θ. 

-- ωφελειτε] ωφελει Ῥ. | οφελ. 69. 
--- ιδε] ιδου Λ(ΞΤ 1). 

--- κοσμος] πάά, λος ΡΩΤΡΙΚ. 98. 

(αίί) Ἀγνν, Ῥ5ί, δ ο]. Ἀγτ. Πίου. 

Μοαπιρα. Αππι. «391. (ροδί απηλθεν 

69.) |. οπι. ΑΒΔ. 1. το]. 9Υτ.Ηο].έαί, 
Τπου. οι. 

Μοπιρῃ. ΤΠΕΝ. 

19. Τογοβοί]σταστα Οὐ, | 90. απἱάαπα επι] 6. 



ΧΙ. 28. 
Υι]ρ.α. δ.ο. 
Βσττ. Ρ.Ἡ. 

Μεππρῃ, ΤΗεΡ. 
(οί. Ασπι, ΑΡ{Η. 
τα 

Ν - - 

τὸν ]ησοῦν ἰδεῖν. 
95.καὶ πάλιν Ανδ., 

κ. Φ. λέγουσιν 
325. ἀπεκρίνατο ϱγ 

τρ τοῦ ἀνθρώπου. 
[ 

16:95. γ 
Ίπιο. 17:93. 

95. ἀπολέσει 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

νόντων ἵνα Ἱπροσκυνήσουσιν΄ ἐν τῇ ἑορτῇ" ἃ 
οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Ταλι- 
λαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Ἠύριε, θέλομεν 

ὴὁ” Φίλιππος καὶ λέ- 
γει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, { ἔρχεται ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος καὶ. 
λέγουσιν τῷ Ἰ]ησοῦ. 

ὃ αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ η ὥρα ἵνα δοξασθῃ ὁ ὁ υἱὸς 
” ἀμὴν ἀμῆν. λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ 

κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς 
μόνος μένει" ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 

Ρ Μαι 1ο:ρο. ρε”. Ρ ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ | ἀπολλύει ν 
καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὁ ἐν τῷ κὀσμφῳ τούτῳ 

ο 
ερχεται 

25 1 ὁ δὲ ἼἸησοῦς 

ξτ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 
Ν 

ρρ 42 ὃ Ἐὰν ἐμοί 3 
κ, ο δαυκ -α [ή ” - κ ος / [ο ο 3 

καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ έµος έσται" 
αν ται ’ - / ΔΝ ΄ 

ρζ ἐάν τις ἐμοὶ διακον τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. µ με ᾗ 
ἦ ψυχή. μου τετάρακται, καὶ τί εἴπως 

ρη σὀν µε ἐκ τῆς ὥρας ταύτην; 

εἰν τὴν ὥραν ταύτην. 

19. οπισω αυτου] Ροδί απηλθ. ὅλος 69. 

20. ησαν δε] αἀά. και Ὦ. Ἀγτ. εί. «941. 

--- Ἕλληνες απίθ τινες ΒΡΩΤΙΣ. 1. 98. 

Μ. πι. ὅ.οιειῇ. Ἀντ.Ῥει. | {ρο5ί ς.. 
Αδασίο, τε]. Ὑπ]σ.ΟΙ. α.φ. Ἀγτ.Ης]. 

ἄοΐμ. Ανγπι, (οπ. Ἑλλ. εκ 69.) 

--- προσκυνήησουσιν Ώ0 Κπ.ΤΙΔ.|Σ-σωσιν 

5. ΑΒ.ΜαιϱΤΙΗΧ. τε]. 
21. ουν] οτη. 1, 69. α.ε, Ὦψτ.βδί. οἴμ. 

ΑΣΠΙ. 

--- προσηλθον] -θαν Ὦ. | προσειχον 69. 

- Φιλιππῳ] Ῥταεπῃ, τῳ Ὦ. 

-- Ῥηθσαιδα] Βηδσαιδα Ὦ. α. Ῥερεαϊᾶα 

ο. 
-- ηρωτων] -τησαν Χ. 1. Μ. Θστ.βεί. 

-- Ίρωτ. αυτον] ειπον αυτῳ ϐ9. 

--- κυριε] οπι. Ὁ3. 
---- θελωμεν 69. 

29. ὁ διλ. ΒΙ.Χ. 98, | Χοπι. ὁ 5. ΑΓ. 
τε]. 

--- ερχεται Ανδ. και Φιλ. Και λεγουσιν ΑΛ. 
ΡΤ. α.(ε.) Ἀγτ.Ηϊον. «3901. ἀεῖπᾶς το- 
πΙς Απάτεας εί Ῥμῆρριας Ίμπι. ε. Απ- 

ἄτεας Ἱεταπα εί Ῥ]]]. γαπ]επίας ἀῑσιπί 

Ἱεεα Μεπιρῃ. Απάνεας απίοπι εἰ ῬΠΙ]. 

ἀἴοιπί ἕεεα ΤΠοΡ. | όκαι παλιν Ανδ. 
κ. Φιλ. λεγουσιν 5. (Γ)ΧΔ. 1. (58.) 

69. (Υ1ς. 0.) Ἀνττ.(Ῥευ.)δ.Ηε]. 4οἲι. 

Απᾶ, απίοπη δὐ Ἐ]], Ιέεταπῃ ἀῑοιπί ὦ. 

-ὕ- (µἱς οπι. « Πεταπα” ο.) και] οπι. Ὦ. 
Ὑπἱς. (οπι. και παλιν Απττη.) | παλιν] 

οπ. ΘΥΓ.Ρ56. | αάά. και Ἡ. | Ανδ.] 
Ῥταεπι, ὁ Ὦ. (απίο παλιν Υα]ς. 1.) | 

λεγουσιν] Ῥτᾶεπι, και 3δ. (λέγουν 

Α.) 
98. αποκρινεται ΒΤ,Χ. 98. | Ταπεκρινατο 

ς. ΑΓ. τε]. Τα. Ῥντγ.Εξί.δΗς]. απε- 

κριθη 69. 

--- αυτοις] Ῥοδύ λεγων ϐ69. 

Μεπιρῃα. ΤΠΕ. 

94. µενει Οτἰᾳ. 1. Τ793. 1, 1843, | -νη 

Μ. 
96. απολλυει ΒΙ,. 98. | Ταπολεσει 5. Δ 

Ῥ. τε]. νν. Οἶεπι, 575. (1ργ. 164. Ίπι- 

οἱ 949. (-σμ 69 δο).) γιά. Μαι. κ. 59. 

Μα}. νΗΠ, 95. Ἰωπο.1ςκ. 24. κγ. 98. 

96. εµοι τις διακονη ΑΡΒ(Τ/)ΧΚΜΟ. Ἀγν. 

Ἔειε.δεΗε]. Μοπιρῃ. (οἱΠ. (µοι 1.) 

τις εµοι διακ. Ὀ(μοι). 1. 98. 69. Ἰμαίε. 

Άτπῃ, | Τεμοι διακ.τις 5. Δ. το], (Του. 
«]σῖμιιγ”). (διακονει Ἐ ἩΗ δἱ9, 19 693 

567.) 
--- ακολουθητω Χ. 69. ΕΣΛ. 

-- που] αάά. αν Ὦ. | Οοπίσα, Οτίᾳ. ἵν. 

293. 

--- ειμι] Ῥοδί εγω Ὦ. α.δ.ο.(ει) Βντ.βεί, 

| Οοπίτα, Υα]ς. /; Ἀγτ.Ηα], Ονίᾳ. ἵγ. 

Ο,ἱᾳ. Ππί, Π. 4015, Π, 911, 

Βγτ, Εδί. 

1. ο 
ουτοι 

/ 
ἀποκρίνεται 

ω/ ” ΔΝ » /. 

τις διακονῇ » ἐμοὶ ἀκολουθείτω, 

Πάτερ, σώ- 

ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον 
ὃ Ἱ]άτερ, δόξασόὀν σου τὸ 

αἀονατοπέ Ἱπ. ἀἱο [οδίο: 3 μί 
ουσο ποοθδεογαπί αἲ Ῥμήρραπα 
απῖ οναί α Βο]ιξαῖάα ἄαΠ]αφας, 
οἱ τοραβαπ{ οπα ἀἰσοπίο, Ὦο- 
ππίπα, γο]ιπηας Τοβπα γἱάστα, 
3 Ὑεπῖε Ῥμρρις οἱ ἀῑοίε ΛΠ- 
ἀτρας, Απάτοας τάγβάπα οἱ Π]- 
Ἡρριις ἀῑοιηί Τοφ. "3 (103, 3.) Τ6- 
εα5 απίοπι τοβροπά1{ οἵς ἀΐσοπς, 
γεοπϊέ οτα α{ σ]ογίβοσίας β118 
Ἰοπηίης, 33 004,10.) ΑΠΙΘΠ ΑΠΙΘΠ. 
ἀῑσο γουῖς, πὶαί σταπαπι {τι- 
πηθη{{ οαἆθης 1Π {οΓΤΑΠΙ τηοχ/πι- 
ππη Γαθγίέ, Ὁ ρεαπα βοἶατα τηα- 
πθί: 5ἵ απίθπα πποτίααπα Γαογίέ, 
πιπ]έαπα ποσα αἀβοτι, «ν5 
5) Ωαἳ απιαῦ απίπιαπα 8ααπι, 
Ῥετὰοεί οαπα; αἱ απῖ ος απῖ- 
ΤΠΦΠΗ 8πάπι ἵπ Ίου πιαπᾶο, ἵπ 
γίίαπι αθίογΠαπη ομβ{ος 16 ομπῃ, 

3 Ά 

απιτημο 

25 (105, 101) 91 ας παλ πϊπ]- 
}. βίταί, πιο βεαπαίας, οὗ αδί βαση 

εσο, Π]]ῖο εὖ παϊπ]ξίου πηθιι5 ο]δ: 
ϱτ ο, 5ἳ απἲδ πμ παπϊείγαΡ]έ, ΠΟΠΟ- 

ΨυΝ πβοαυίε οιπι Ραΐοι πεις, 3 
(σα) Ναπο απῖπια Ίηεα (π- 
Ῥαΐα ο5ί, οὐ αιιά ἀἴσαπαιδ Έα- 
αν, 5α]ν]ῆσα πιο εκ Ἠοτα ας, 
(108, 10.) Φοὰ Ῥχορίοτοα γεπῖ ἵπ 
Ἠοχαπι Ἠαπο; 3 Ραΐοι, οἰατίῆσα, 

96. εκει Ονίφ.ῖν. Ονίᾳ. Ιπί. Πϊ. | οπι,. Ὦ. 
(οπι, και 56ᾳ. Λ.) 

-- εσται ΟΥίς. ἵν. | οπι. Τ,. εἰ. 
-- εαν 90.] Τρταεπῃ. και 5. Δδαεία, τε]. 

7. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ, οίμ. «1, | οπι. 
ΒΡΙΙΝ. 1. 98. 69. πρ. α.ε. Ὢψτ.Εεῖ. 

Τπ6ῦ. Αππαι (6 απίοπι” Παῦοπέ Ῥορύ ὅ. 
οι].) 

--- τις] Ροδύ εµ. διακ. Δ. 
--- τιµησει] -ση Χ. 69. 

-- πατηρ] αἆά. µου 69. Ὁ. Ὑπ]ς. α.ο.ο. 

σ. Μαπαρῃ. ΤΠοῦ. Άτπι, | οπ. ὂ,. 
881, 

97. την] οπι. Η. 

98.σου ΔΓΡΤ,, τε]. ΥΥ. | µου Ἑ. 
--- το ονομα ΑΒΗΩΔ. 69. τε]. (Τιαί6.) 

Ῥγττ,90.ὅς Ἠο].ικθ. ΤΗ6Ρ. οίἩ. Ανπῃ, 

ΜΡΡ.(πια]ή). Τετ. αἄν. Ἐτας. 23. 
(«ποππον παπα; ἴπ 4πο οταί βΠας”). | 

τον υἷον Τι. 1. 88. ϱ. Ἀντ.Ηε]πῃρ, 
Μεπιρῃ. Αυτπιιοᾷ. «Ιπ.Ρἱαί.(ΜΡΒ, 1. 
9.ᾳ.0.). Οτίᾳ. Ιπί, 11. Τ75. παἰτ. α. 4011. 
Ῥοπα, ποπιθή παπα δἱ ΕΠαπι ἔπαπι. 

|αἀά. εν τῃ δοξῃ καὶ ειχον παρα σου προ 
του τον κοσμον γενεσθαι Ὦ. (νιά. οαρ. 
πτ, 5.) 

20. ἀἰποταπῦ σε ΟἹ. [ 28. οἸατίβοθέατ ᾱ. | 
36. παπὶβιχαγετὶµ 6Οἵ. | 27. Ὠαο ἨἈοτα 6ἷ. 
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ΑΒ. 
ΤΧΔ. 

1. 88, 69, 
ἘΕᾷΗΕΜΡΌΛ, 

90, καὶ εἶπεν Ἴησ. 

94, ἀπεκρ. "Γοῦν ]” 

--- σὺ λέγεις 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ὄνομα. ᾿Ηλθεν οὖν φωνὴ ἐ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδό- 
ξασα καὶ πάλιν δοξάσω. ὉὉ [οὖν | ὄχλος ὁ ἑστὼς 
καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι. ἄλλοι ἔλε- 
γον, Αγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ο. ᾿Απεκρίθη Γ Ἴη- 
σοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι ἐμὲ Τἡ φωνὴ αὕτη” γέγονεν, 
ἀλλὰ δὲ ὑμᾶς. 3 γΏν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου 
τούτου: νῦν ὁ ἄρχων. τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθή- 
σεται ἔξω, ᾗ- κάγὼ ἐὰν ὑψωθώ ἐκ τῆς γῆς, πάντας 
ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. ὉὍ Τοῦτο δὲ ἔλεγεν σηµαί- 
νων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. ὃ ἀπε- 
κρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόµου 
ὅτι, ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰώνα, καὶ πῶς Γλέγεις 
σὺ’ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου: 5 τίς 
ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 35 εἶπεν οὖν 
αὐτοῖς ὁ ἼἸησοῦς, Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φών | ἐν 
ὑμῖν' ἐστίν. περιπατεῖτε τὡ9' τὸ φώς ἐ ἔχετε, ἵνα μὴ 
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ" καὶ ὁ ος ἐν τῇ, σκο- 
τίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. ο γώ" τὸ φῶς ἔχετε, 
πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ ᾿ϕωσὸς γένησθε. 
Ταῦτα ἐλάλησεν ! ̓Τησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ' 

ΧΠ.29. 

{παπα Ποπιεῃ. Ὑοπίέ οἵσο τος 
ἆο σαε]ο, Τί ο]ατβοαγϊ αἱ Ιϊτε- 
ταπῃ εἸατίβοαβο. 3 Τατρα ετσο 
απαοθ δίαραί οἱ ααά]εταί ἀῑσο- 
Ῥαπέ ἑοπῖπααπη Γποίαπι 6886 : 
1 ἀεεναπί, Απσε]ις οἱ Ίοσι- 
πις οϱ6. ὃν Ἠεεροπά1{ Ἱεεας εξ 
ἀῑκίι, Νοπ Ῥτορίεγ πι γοκ Ἠπθς 
γεη]{ 5οᾷ Ῥτορίοι νο». 3 Ναπο 
Ππαἰοῖαπα οδί ταπα], ππηο Ῥτί- 
«6ρ5 Ἠπάπ5 τηαπα1 οἱο[είαν {ογᾳ8. 
555 ερο εἱ εκα]ίπίας {πεγο 
ἴογγα, οπιπία (χαΠαΤΏ εἰ πο 1ρ- 
8ητη, ὃν Ἠος απίοπι ἀἴεερας 
βἰσηίβοαπϐ απα πιογίο οβεοῦ 
πηορίσας. 3 Ἡορροπα[ς ο 
έπχνα, Ἀο5 απάΙνίπιαςδ οκ Ίοσο 
απία ΟἨτ]δίας πιαποί ἵπ αθίοτ- 
ἨυΠῃ, 6ὗ αποπιοᾶο {π ἀῑσῖδ, 
ΟΡοτίεξ οχα]ίατῖ ΒΠαπι Ἠοτηῖ- 
ΠΙΒΣ απῖς ορ Ἱείο Ε]ας5 Ἰοπῃῖ- 
ηὶςὸ 3 Ὠϊκίέ ευρο [εἱ5] Ίερᾳς, 
ΑάΠπο πιοβίοππα ΙΠπ1θή 1Π γο- 
Ρίΐς οδὲ: απιρια]αίο ἅππι Ίποσπα 
Ἠαβείῖς, τα ποη ἴοπεῦταρ Υοβ 
εοπαργεµοπάαπί: οἱ απὶ απιῦτ- 
Ἰα6 1π. {οποῦσίβ, ποξοΙέ απο να- 
ἀαί.  ὃδ Ώαπι Ἰπεσπι Ἠαβαιῖς, 
ογεδ]ία ἵπ Ίποσπα, πὲ ΕΠΙ Ἰαοῖς 
Β15. Ἠαεο Ἰοοπίας οδὲ οἱς Ἰο- 
εδ, οὗ αΡὴΐ, οἱ αρβοοπα1ί 5ο αἲ 
6ἵδ, 

αὐτῶν. 

38. ηλθεν ουν (οπι.ουν Ἀθίαί, Μεπιρῃ. 

Ατπι.) | και εγενετο Ὦ. 

--- ουρανου] πάά. λεγουσα Ὦ. α.ο.ε. Βγν. 

Ἠε]. Μοππρῃ. 2811, | Οοπµα, γαρ. ὃ. 
1.0-α. Ἀντ.Ῥεί. ΤΗΕΡ. 

-- παλιν] βπίο και Δ. | Οοπία, ΟΣἱᾳ. Ἡ. 

6180. Έις. ο, ΜΕ]. 483, 865, Ἠς]. Ῥτ. 905, 
Τενί. | οσα. ΠΠ, 6089, 

29.0υν ΑΡΤ. τα]. (Τ116.) Βγτ.Ησ]. | οπι. 

Ῥ. ᾱα. “απο” ΤΠεΡ. ἄοιμ. οι” 
Ῥγτ.ΡΕί. 3, (ὁ ουν ὁ 69 5ο.) 

--- ἑστως ΒΤΙΔ. 1. τε]. | ἑστηκως ΑΏΧ. 

95.69. αΚΜ, 

-- και] οτι, Ὦ. 1. 69. 1. Μεπιρῃ, ΤΗΕΡ. 
οί. 

--- ακουσας] ακουων Χ. 1. 

-- ελεγεν] -γον Τ.Ὀ. Ὑπ]ς. ὔ.(ο)(ε) 

-- βροντην Ύγεγονεναι Ὑπ]ο. 4. Ἀγτ. 

Ἔει. | ὁτι βροντη γεγονεν Ὦ. (α.ὗιοιε. 
5.) Ἀγτ,Πε]. 

-- αγγελος] Ῥταεπι, ότι Ὦ. 69. Μεπιρῃ, 
ΤΠεΡ. 

90. Τησ.] Τρτασπι. ὁ ς-. ΑΤΙΔ, ]ς. Πείς, 
χε]. { οτι. ΒΡΧ. 98, 69. αχ. 

-- και ειπεν] Απίο Τησ. ΒΙ,. | Οοπία, Α. 
ΣΧ. τε], υγ. 

--- ἡ φωνη ἈπΠίο αυτη ΑΡΡΤΙΣ. 1. 33, 
Μ0Ό3, πι α.ὗιοιει. ΠΠ, 10815, 10810, 
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Γ4Ρορί «ς». Δ. 69.  εἰοΏΝ. τε]. γα], 

Οἱ. Ἁγον.Ρε{.δΗεΙ. Τε. πἄν. Ῥνας. 98. 
(οτη, η ΔΣ.) 

90, γεγονεν] ηλθεν Ὦ. 

5]. νυν κρισις....τουτου 19,] οτι. ΛΑ, (ἡ 

κρ. ΛΣ.) Ἀγτ.ΗΙαυ, 

---τουτου 15.] οπι. Ὦ. Υαἱς. 0.4.1. Τποῦ. 
πι. 

-- νυν ὁ αρχ..... τουτου ΟΥἱᾳ. 1. 6873, 
Π, 698), | οτα. 69. 

--- εκβληθησεται ΟΤίφ. Π. 6980. 11, ὅρ7α, 
βληθησ. Ὁ. 

39. καγω] και εγω Ὦ. 69. 

--εαν ΑΡΤ, τε]. 

Η1, 6873, 1γ. 4463, | αν Ἑ. 

-- εκ ΑΒ. τε]. 

γα]ρ. ὁ.οιεῇα. (6 ἄο” α͵) 

--- παντας Ονίφ. 1. 8098, Ἡ, 5811, 6400, 

7588, ΠΠ, ἵν, παντα Ροβί ἑλκ.Ὦ. Μεπιρι. 

ΤΠες. ἆῑῑι, | 14 απίο Τωαέε. Ονίᾳ. ἴπι. 
Π, 8505, 

-- ἑλκυσω Ο)ίᾳ. 1. Π.{ετ. ΠΠ, ἵν. | ἑλκυ- 
σωσι 69. (εκλυσω Δ.) 

--- εμαυτῶ Ἐ. 

98, ημελλεν ] εµελλεν Χ.1. ΠΚΌ. (ειµελ. 
Λ.) 

84, απεκριθη] αάᾶ. ουν ΒΙΣ, Ἁγν.Πε]. 

ης. ΤΗΕΡ. | Οοπία, ΑΔ. 1. 88. 69. τε]. 
106, Ἀγντν.Ρεί,δεΠς].ἰκί. Μεπιρῃ, το]. 

ΟΥίᾳ. 1. 8093, 11, 738., 

ΟΥ0. 1. 1, { απο ῬΤ,. 

94. αυτῳ] οπι. 98. Ἡ. 

-- ὁ οχλ.] οπι. ὁ Δ. 

--- μενει] Ῥοδί εις τον αιωνα 69. Οτίᾳ. 
Ππί. ἵν. 6885, | Οοπαα, 697. 859. 

-- πως] προς ΑΧ. 

--- συ Ῥοδί λεγεις ΒΙΧ. γεν, Εεί.δΗς]. 
ΜοεπιρΗ, | Γαπίο 5. ΑΡΓΔ. 1. 88. 69. 
τε]. Ἰμαΐΐ. Τπεῦ. Αππιι (17. 

-- ὅτι 0. (Τμαυε.) τε]. ργ. | οπι, ΔΕΕ 
αΗ. Υα]ς. ᾳ. «1, 

--- τις εστ. πᾶ Απ. γογ.] οπι. 69. ἘΕ4. | 
τις εστιν ὁ λογος οὗτος 1. 

--- εστιν] αἀά, ουν Ἑ. 

-- οὗτος] οπι, 989. Ἡ. ύ.ο. Μεπιρῃ, 

96. μικρο» ] Ροδί χρονον 69. 
--- Το φως] οπι, Λ. 

--- εν ὑμιν ΒΡΤΙΧ. 1. 58. 69. ΚΜ. Τα, 
Βγγ.Ης]. Μεπιρῃ. οί, | μεθ’ ὑμων 

ς. ΑΔ. τε]. Ῥγτ.Εεί. αἱ υἱά, ΤΗ6ὺ. Αππι, 
401. 

-- περιπατειτε] αάά. ουν ΤὮ. 6. Μεπιρῃ. 

-- ὡς ΑΒΡΙΙΝ. 1. 88 δε]οῖσ. . ντ. 
ἩἨσιπιρ. | έως 5. Δ. 69. τε]. Τιαῖς, 

(ά ἆππι Ὅ). γττ,Ε5έ,δςΗο].ἴκί. (ΜεπιρΗ. 

Τ]ιορ. μέ υἱά.) οί. Αππι, 647. 951. | 
πόσα. 01, (6 απαπι ἅῑι οἱ ἀππη Ἄ), 

38. ποπθη ἔαπτα Οἱ. | 99. ἀἰεεραί Οἵ. | ε5εο 
Γαοξιιτα 6ἵ. [ 30. Ὠπεο νος 61. | 9δ. οπι. εἵδ ἄπι. 
| νοβ θεπθῦταο 6ἵ. | 96. οπι. οἳς 6η. 



ΧΗ. 47. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ο) Ν . . - / 3, . 

ο. 45 Ὁ' Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμ- . απ ππέοα ἰαπία εἶσπα 
Τοπ], Τ16Ρ. » » σι . ααής 988 4 ε [οδδοί 6οσατα. 618, ΤΟΠ γο/ο- 

ΕΠΙΡΗ, 180. προσθεν αυτων ουκ επιστευον ει αυτον, ινα ο Ῥαπε ἵπ αιΙπη, ὃ αἱ ΒΟΓΠΙΟ Ὦραίαθ 

οί], Αππιι 081, ασ Ἕπ 4. α / λ ας ἃ ] Ῥτορπείας Ἱπιρ]ογοιας  απεπα 
. οχαν ον του προφήτου πληρωύη, ΟΝ ειπεν; αἰκίς Ὀοπίπο, αι ογεάΙα1ε 

α Εβ. ζ21 ᾳ ὁ απο τα ποδΙο. ον Ὀχασλπα 
Κύρμε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκσῇ ἡμῶν: καὶ ὁ βρω- ἀοπαϊπί ομἳ τονο]αίαπα οί ὃ 

ρθ οχίων κυρίου τήνι ἀπεκαλύφθη: 
ἠδύναντο πιστεύει», ὔτι πάλιν εἶπεν Ἡσαίας, σσ Ές- 

τύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλιμοὺς καὶ | ἐπώρωσεν΄ 
αὐτῶν τὴν κοιρδίω», ἵ ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμαῖς παλ 
υοήσωσιν τῇ καρδίῳ καὶ ᾿στρωφῶσρ' καὶ {ἰ ἰάσομαι” 

ταῦτα εἶπεν 'Ἡσαΐας } ὅτι" 

α 
τΕ5, 6:90, 1ο. 

41. ὅτε εἶδεν ι αί 
. ΕΡ, 611. ή αὐτούς. 

δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 
μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς «οπβίοραπίας, αἱ ἆσ 9ΥηΆρομα 

αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὔχ ὡμολόγουν, 

ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γενωνται. 

9 Διὰ τοῦτο οὐκ 

ἠγάπησαν γὰρ 

59 «109» 1) Ῥχορίοτοα ποπ. Ῥοίο- 
ταηῦ ογθᾶστο, απία Πίοταπα ἀῑκίς 
Ἐραϊῖας, 3 Ὡκοαοσανϊί οσ]ο8 
6ογάτη οἱ Ἱπάπταν]ί οογΙπα οοΥ, 
πί ποπ γιάθαπί οσι]1ς εί Ἰπίο]]ο- 
Ραπί οογᾷο οἱ εοπγετίαπίαγ οί 
ΒΑΠΟΠΙ 605. 3 (10.10) Ἠαος 
ἀῑκίς Ἑδιίας απαπάο γΙά1έ ρ]ο- 
τῖαπη οἵ 15, οἱ Ἰοσπίς οί 4ὲ 6ο. 

ὴ εἶδεν τὴν 14 ΎΘΥΙΙΡΑ ἵαπΠΟΠ οἳ οκ Ρτηεϊ- 49 : Ἔ - ζ 
45 Ῥίρια5 πα] 6ἱ οσο ογιιηί ἵπ ο1Πῃ, 

ὕμ ο εεά Ἱτορίοι ἘΠατίβαςοδ ΠΟΠ 

ποπ. οἰσσγοπίιν: Ὁὸ ἀΠοκοταπε 
οπίτη σ]ογίαπα Ποπαίπαπι τηαρῖς 
απαπι ϱ]ονίπηι ἀοἳ, 

τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἥπερ τὴν δόξαν 
τοῦ θεοῦ. 

45 
κ 

στεύων εἰς ἐμὲ 

- Ν 3 « / 
σεν άν ᾿Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων 

. ο ηρί » / » ΡΑΕ μα Ἡ Α ή. 3 λ / 
εἰς ἐμέ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ Ἰ ἀλλὰ᾽ εἰς τὸν πέμψαντά «μὶ πῖκῖι πιο, 

- ν - Ν ; ; 
καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τον πέμψαντά με. 

ιβ τς ριβ ἐγὼ φώῶρ εἰς τὸν κόσμον, ἐλήλυθα, ἵ ἵνα πας ὁ πι- 
ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ µείνῃ. 

45 (11) 1) Ίοεπς απίοπα οἶαπια- 
νυ αἱ ἀῑκῖέ, Οἱ ογοᾶΙέ ἵπ πιο, 

; που οπές ἵπ πιο 86 1π οτα 
"οί απ γιάεῖ 

πιο, γἱάεί θιπι αιῖ τηϊδίί της, 
36 (113, 10.) Ἐσο Ἰακ Ἱπ ππιπάο 
γοηῖ, πί οπιπῖς πῖ ογοθΙς ἵπ 
πηο 1π {οπου ποπ ππαποαί. 

Ἱ καὶ ἐάν Τι εἰ απῖς αι 1οτίέ γουῦα Τηθα, 

865. σκοτια] Ῥτασπι, ἡ ΤΣΔ.1. κὈ. 
-- ὑμας] απίο σκοτ. Ὦ. Υπ]ο.Οἷ. α.πι, | 

Οοπίσα, πι, ὅ,ο,οι. (1ρ7. 851. 
--- καταβη Α. 

96. ὡς ΑΒΡΤ.. 98. Ίῆι, | Γέωο 5. Χδ. 

1δίο. 69. τε]. Τα. Άγττ.Ρεῦ,δς Ἠε]. 
(ὙΤεπιρῃ. ΤΠεΡ. μέ υἱζ.) άοἴμ. Ανπι. 

-- Τησ.] Τρταεπι. ὁ ς. ΑΧ. τε], | οπι. 
ἨΡΠ.. 

--- απελθων] απηλθεν και ὮὉ. Τμαΐθ. 

--- εκρυβη] εκρυβηθη Χ. 
97. τοσαυτα] τοιαυτα Ἑ. 

-- δε Ἔις. Ὦ.Β. 9193, 4540, |. οπ. . 
αοιμ. 

--- αυτου] Ροδί σηµεια Λ. | Οοπίτα, Ἔις. 
Τ.Ε. δἱς. 

--- Επιστευον Ἀψν. Πε]. | επιστευσαν 69. 
ᾱ. α.ει. Ἀγν.Εει, Έα. Τ.Ε). δἱ8. 

38. του προφητου Εις. Ὦ.Β. 9193, 4545, | 
οσα. 69. 

--- κυριε ΟΡίᾳ. Ιπί. 6915. Ἐν. Ὀ.Ε. δἱ9. | 
οπι. Ἡ. 

99, ηδυναντο ΑΕΒΧ. τε]. Εις. Γ.Ε. 9123, 

4545, (ηδυνατο 1.) | εξυναντο ὮΤΙΚ. 

--- ὅτι παλιν ἜἘδ, Ὦ.Ε). 8193. | και γαρ 

Ῥ. Μεπιρμ.ΜΡΒ, (ειπε γαρ παλιν Ἐν». 
Τ.Ε, 4545) 

--- ειπεν Ἔις. Ὦ.Ε. δἱ9. | οτι. Ἱ. 
40. τους οφθ. και επ. αυτων] οπη. Ὦ. 

40. επωρωσεν ΔΕΣ ΠΙ.Ἠαι.ΤΝ. (88. 69.) 

. Εις. Ὦ.Β. 4545. (επορ. 88. 69.) | 
Έπεπωρωκεν -. Β΄ ΠΕΙ. Μαἰ.εἴ.1.Δ. τε]. 

Ἐκ». Ὁ.Ε. 9193, (ἐπώρωκεν Β" Μαιιεά. 

9.) 
--- οφθαλμοις] αάά. και τοις ωσιν ακου- 

σωσιν 69. | Οοπία, Ες. Τ.Ε. δἱ8. 

--- νοῄσωσιν Ἔς. Τ.Ε. δί5. | -σουσιν Ὦ. 
69. | (ρτασπ. µη ὮῬ. Υπαἱρ.Οἰ. α. 
Μεπιρ]. Λ{π1.) | συνωσιν (Ρο5δί καρδ.) 

Κ. 
--- στραφωσιν ΒΓΣ. 98. | 1 επιστραφωσιν 

5. ΑΡΣ, τε]. | επιστρεψωσιν ΗΧΚΜ. 

Ἔς. Τ.Ε. δἱς. | επιστρεψουσι 69. 
--- µασοµαι ΑΒ.ΜαΙ,.ΏΧΔ. 59. 69. ΏΕα 

ἨΚΜΒ(ΤΣΤΙΣΡ)Δ. ὐ. Ἔνς. Ὀ.Ε.9198 
(ασ) | Ἰ-σωμαι 5. Ἱ. 1. Ὁ07.). 
γπ]ς. α.ο.ει/. Εις. .Ε). 9194(ες.) «4545, 

4].ταυτα] αάᾶ. δε Ὦ. ΠΠ. 8193. | Οοπ- 
ία, Εις. Ὁ.Ε. 9108, 9194, 4545, 

--- ὅτι ΑΒ. ΒΙ]η.Βε].]Χ. 1. 989. Μ. ο. 
ΜοπιρἩ. ΤΜες. Απ. Ορίᾳ. Ιπί. ἵν. 

5Τ74(σοάς.) | Τότε 5. Β. Μαι. ΓΔ. τε]. 
γπ]ς. α.ὐ.οιῇ. Ἀνιν.Ε5ί.δ.Ηε]. οίΠ. 

21. Ονίᾳ. Τί. ἵν. δ174(Ώο Ία Ώπς). 

Ἔς. Ὀ.Β. εν. ΠΠ], 8793. 
--- αυτου 19. ΑΒΙΙΣ. 1. 98. τε]. ΘΥ1.Ε6ῦ. 

ΔΗο]μης. οίµ. Αππι. «0ήιιοᾶ. Οτίᾳ. 

Ππιι.ἵγ. Έα, Ὁ.Β.{εν. ΠΠ, | του θεου 

αυτου Ὦ. | τουθεου 69. Ἀγτ.Ηο].ίκε, 
Ὀγν.Ηίου. Μεπιρη. Τμαρ. «9Ηι. 1. δ. 

49. ὡμολ.] ὁμολ. 693.56. ΕΧΑΠΛΊ(σου, 
1 ) 

--- γενωνται] -νονται ΧΗΚΑ. 

45. γαρ] μαλλον 69 (μαΡεί εἰ Ροβί ανθρ.). 

-- περ] ὑπερ ΤΙΧ. 1. 98. 69. (ειπερ Λ.) 

44, ὁ Τησ. 69. 
--- δε] ουν Ὁ. 

----εκραξεν και ειπεν Ὑπαὶς. Γ: (Τευί. αἄν. 
Ῥνακς. 29.) | εκραζεν κ. ελεγεν Ὦ. 69. 

(α.)ὐ.οιβ- Ες. ἵπ Ἐ9. 9693, οἰαπιαί ᾱἷ- 
66Π6 6, [(εκραζεν Αοουγ.].) 

--- αλλα ΒΡΙΙΔ. | ᾖαλλ' ς. Αχ{σίο 

το]. Εις. 1η Υ. 
45. οπι. τον. Ὁ). ὐ. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. ἵν. 4520. 

εἵο. 

- και Οτίᾳ.ϊν. τι, π Ἐ9. 9690. Τοτί. | 

οτη. Τ. 

-- πεµψαντα Ο)ίῃ. ἵν. 9863. 9455. 455). 
4513, Εις. ἵπ Ὦ8. 8695. | αποστειλαντα 
69, 

46.πας ΑΤΡΓΤ,, το]. γγ. Ἔις. ἵηπ Ὦ8, 9690, 

{οπι. Ὦ. 

47.εαν] αν 1). 

40. σοχ 6ογατΏ ΟΊ. | ποπ Ιπίο]]Ισαπέ στ. | 43. ϐ 
β7ηασορα Οἵ. | 46. ἵπ πιαπάἄατα Οἱ. 
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ΑΒ[6]Ρ. 
1(Ξ)Δ. 
1. 88. 69. 

ἘΕΕΗΚΜΡΌΛ. 

ἐσχάτῃ ἡμέρα. 

{ αοει. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

τις μον ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ Σφυλάξῃ΄ , ἐγὼ 

οὐ κρίνω αὐτόν' οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, Ἰααιορια κ πιά απ, θοῦ τὸ παν 
ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 

λαμβάνων τὰ ῥήματά µου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν: 
ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ 

ὃ ὅτι ἐγὼ ἐξ ε ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, 

ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μαι ἐντολὴν ΄ δέδω- 
κεν΄ Ἱ τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 

ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἵ ἐγὼ λαλῶ, 
καθὼς εἴρηκέν µοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ. 

ΚΙΠΠΠ. Ἱς' 450 1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἴη- 
σοῦς ὅτι | ἠλθεν" αὐτοῦ ἡ ὥρα. ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ 

8 
ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ 

ο. οἶδα ὅτι ἡ 

ΧΙΗΠ. 48. 

εί ποη οιδίοζΙαπέ, 65ο ποπ 
Ἱπᾶάΐσο θµπΙ: ΠΟΠ οπῖπι γοπῖ πέ 

Άοοσπι ππππάππῃ, 8 Ωμῖ 8Ρει- 
ηΙΓ πηο 6ἳ ποπ αεοὶρίς γενρα 
πιθα, Ἠαῦοῦ αι 1πά]οες αΠα: 
Β6ΥΠΊΟ 4πθπῃ Ιοοπέα5 8απα, 1]]α 
πςἱσαΡΙ{ 6πτη 1π πογΙςβίπιο ἀῑθ. 
3» Ωπία ε5ϱο οχ πιο 1Ρ5Ο ΠΟΠ 
βαπη οσμές, 5οᾷ απὶ πη]δῖς πηο 
Ῥαίοας, 1ρ5ο πμ] ππππαΜΙπῃ ἀ46- 
αῑξ αι ἀἴσαπι οἱ απῖᾶ Ίοᾳπα5. 
50 Έτ εοῖο απία ππαπάαίαπα οἶπδ 
γϊία αείοτπα θδδ, ΌΏιαο 6ΤΡΟ 
65ο Ἰοαπος, δίοιε ἀῑκίί πμ 
Ῥδΐετ, »ὶο Ίοᾳπος. 

1 Απίο ἀἶοπι απίοπα Γοδπι 
Ῥασεμας 5εῖεης Ίαρις απῖα γοπῖς 
Ἠοτα Γε]αβ] αἱ ἐγαηδεαί εκ Ἠος 
ΠΙΠΠάΟ ο Ῥαΐοπῃ, οππΙ ἀῑῑεκ- 

κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσαν τοὺς Ἰβ6οί 5105 απὶ εγαπέ ἵπ πηππᾶο, 

4 ΤμοΡ. 

47. ακουσῃ] -σει Ἡ. | ακουει Ὁ. 
Ὢ- Των ῥηματων] της φωνης 69. 
µη τὶς. | οπι. Ὁ. α.δ.ο[Ι.[ο.] 

-- φυλαξμ ΑΒΡΙΙΧ. 1. 58.69. Κ. Υι]ς. 
α.δ.ο,[]ι. Ἀγοτ.Ῥος.δΠςο] κε. Ἀγτ.Η]ον. 

Μεπιρμ. ΤΠΕΡ. Αππι. 1. [α,] | Ἔπι- 
στευσῃ 5. Δ. τε]. . γτ.Ηο]αηρ. οἱ]. 
(-σει Ἡ.) 

-- αλλ’ ἵνα] αλλα Τα». 

48. κρινοντα] -ναντα ΔΕΗ. 

49. εγω] Ῥοβί εµαυτου Ἠ. | οτι. . 
--- εξ] αφ’ Τ.. | απ᾿ 1. 69. α.ε.[. 
-- αυτος] οὗτος 

--- μοι] Ῥοδί εντολην 1. | Οοπίτα, Τεγι. 
Ἀάγ. Ῥτακ. 98. | (εµοι ΧΤ) 

--- δεδωκεν ΔΒΧ.Ι. 58. 69. Μ. | Γεδωκεν 
5, ΤΤΙΔ. τα]. 

50, ζωη αιωνιος εστιν] αιων. εστ. ζωη Ὦ. 
| ζωη εστ. αιων. 69. 

-- εγω ΔΠί6 λαλω ΑΡΒΙΙΧ. 1. 88. 69. Μ. 
γαρ. ὁ.οῇ-ᾳ. Μοαπιρη. Άππι, Τον. 
α”γ. Ῥτηκ. 98. | Σροςί ς;. Δ. τα]. Τε. 
τε]. | οι. Ὦ. α.[ο.] 

--- ειρήηκεν] ενετειλατο 69. 
--- οὕτως] οὗτος 69. 

1. ειδωςο Τμου. Οτίᾳ. 1. 9881, Τεγί. αἄγ. 
Έτη. 98. | ειδων 88 8ἱο, Μεπιρῃ. 

--ηλθεν ΑΒΙΙΧ.1. 98, 69. ΚΜ. Ονίᾳ. 1. 
{ {εληλυθεν ς-. ΔΕ, τα]. Γπαρην Ὦ. 
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ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμφλ. εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 
ριγ ” καὶ δείπνου | γινομένου, τοῦ διαβόλου Ίδη βεβλη- 

Κότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ιούδας 
/ / 

ριὸ Σίμωνος Ἰσκαριώτης: 
ἷς ε] ον ο .Ν 9 Ν - . ο ” Ν -. ὁσ-α 

ρε αὐτῷ ὁ πατηρ εἰ τὰς χείρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξηλ- 
ἂν Ν Ἀ 

θεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 

9 ΔΝ νῤ / 

5 εἶδως ἶ ὅτι πάντα 
/. / 

Σέδωκεν 

Ίπ Βπεπι ἀῑεχῖς 6ος. 3 (019, 5.) 
ες οεπα {αοία, ουσ. ἀαδο]ας 
18Π1 πηϊβϊ5βοί Τπ οογᾶο π{ Ππαάο- 
χαῦ 6ΙΠῃ Ταάα5 ΒΙπιοπῖς Ῥοβγῖο- 
4, 5 014,5.) βοἴθηβ απία οποπ]α 

/ ἀααῖι αἱ Ραίε; ἵπ πιαπής, (015, 
10.) ος θπῖα α ἆοο οχἰν]ς οἱ αἆ 
4ουπα γας1έ, 3 εαχρῖς α σεπα εὔ 

4: 5 / ε - 

έεγειρεται εκ του 

1. τουτου] του 69. 

3. γινοµενου ΒΙΙΧ. «δι. Οτἰᾳ. ἵν. 4045, 

4055, 4075. 4195, | Ίγενομ. 5. ΑΡΤ. 
Δ. 1. 58. 69. τε]. Τιαἰ{, τε]. μἱ υἱζ. Ογίᾳ. 
1, 98913, 

---του διαβ. Ονίᾳ. ἵγ. 9195. 4045, 4068, 
4075, 4093. Ἱπ Οα1. αρ. Οταπη. (ἘΡΗ. 188). 

Ίππι ΟΥίᾳ. Ιπί. 1, 1415. | του τε διαβ. Α. 
---ἵνα παραδ. αυτον Ίουδας Σιμωνος 

Ίσκαρ. ΒΙ,Ν(Μ). Υπ]ρ. ὀ.ᾳ. (Μεπιρῃ.) 

Ἂϊπι, ΟΥίᾳ. (1. 1965:) ἵν. 4045 σοἆ, 4075, 
4093. 4163. 4195, 4959. ἵῃ 0αἴ, αρ. Οταπη. 

| (παραδοι ΒΡΝ, | -δω 5. ΑΤΣ, τε]. 
ΟΥίᾳ.) | (Ίουδας] Ίουδα Μ. ες. Ονίρ. 
Ίπ θέ. αρ. Οταπι,) | (Σιμωνος Μδίο. ποἩ. 

-μων. | Σιμων ὁ Ο)Ρίᾳ. Π.) | 1Τουδα 

Ἔιμωνος Ίσκαριωτου ἵνα αυτον παραδῳ 

5. Α(Ρ). α. (ο) (οι): (03) πι.) 

Ὦγτγ,Ε5ί.δεἨσ]. «1. Ογίᾳ. ἵν. 404: ες. 
45603, Ονίᾳ. Ιπί. 1. 1440. 11, 1614, ΠΠ. 8ὺ5, 

925, (οπι. Ίουδα 69 ἰαί.) | (οπι. Σιμ. πι. 

Ογίᾳ. Ιπι. 1. Π. Π1.). ΙΙ Ίσκαριωτης ΒΧ. 

ὐ. ΟΥίᾳ. Π. 1965, ἵν. 404 σος. 4075. 4095, 

4163. 4195, 43500. | Ἱ-ωτου σ.. ΤΙΜ. το]. 
Ὑπ]ρ. α.σοι](00. Διπι. Ογίᾳ. ἵν. 4045 

εα. ἵηπ Οαἳ, αρ. Ογαπι. | απο Καρυωτου 
Ὦ. ο. | παραδ. απἰε αυτον Ὦ. 

8. ειδως Ογίᾳ. 1. 9881. ἵγ. 4045, 4075, 4099, 

Γτδων 88. | αά, δε 69. ὁ. Ἁγιν.Ρεί.δ 

Ἠοε] Τμορ. Μπι. | Ταἆἀ. ὁ Τησους ς. 

Δ. τε]. πι. Τε. πι. τε]. ΟΥίᾳ. ϊν. 
40Τε, 4095, | οτι. ΒΡΙ/Χ. Ψπὶς. α.ο.α. 
0. νι. Ονίᾳ. Ἱ. ἵν. 4045, 

8. εδωκεν Β1ι. 1. π. Ονίφ. 1. ἵν. 4075, 
4083-0.6-4. 40934. |. Ίδεδωκεν 5. ΑΡ. 

χε]. Οτίᾳ. ἵν. 4045. 

--- θεου] Ῥτασπα. του 1. Ογίᾳ. ἵν. 4094(99), 
[Οοπίτα, Ο2ἱᾳ. 1, 1γ. 4045, 4075. 4094, 

---και προς Ογίφ. 1, Ἰγ.αμαίεγ. Τετί. αἄγ. 

Ῥτας. 98. | και ὁτι προς Ὦ. 
--τον Ο)ἱᾳ. ἵν. φιαίον. | οΠ1. Λ. 
---θεον ΟγἱΦ. ἵν.φμαίεγ. | πατερα Η3. 
4. ἵματια] 44. αυτου Ὦ. Ναἱς. α.σις. 

Ῥνττ.5ί,δεΠε]. «δι. |. Οοπία, ὐ.ειῇ. 

τε]. Ορίᾳ. ἵν. 4045, 4105. 4193. ΠΠ, 6080, 

-- διεζωσεν] περιεζ. Δ. 

δ. βαλλει] Ῥταεπι. λαβων ὑδωρ Ὦ. 69. 

Ατπῃ. (οπι, ὕδωρ Ροίοα). | Οοπίτα, Ογίᾳ. 

1, 9981, {γ. 4045, 4100:4:4195, (βαλει α.) 

--ηρξαντο ΑἈ. 

--µαθητων] αᾶᾶ. αυτου Ὦ. οι. Ἀγν.Ῥ»ί. 

ΜοπαρΗ. «ὔ1. | Οοπία, Οτίᾳ. Π1. 8981. 
Τν. 4045, 4050, 4114, 4193, 4150, 

---εκμασσειν Ογίᾳ. ἵν. 4045, 4153. 4150, | 
-σσει 69. 

--- τῷ λεντιρ] οΠΙ. τῳ Δ. 

1. οτι. παῖθπα Οἵ. | οὖι. 618 πι | 3. ἵπ σοΓ. 
Οἷι [ Ιβοατ]οίαο 6ἷ. 



κι 
Ῥα]ρ. α. ύ. ο. 
ΒΥ1Υ, Ρ. Ἡ. 

ΠΜοιπρΗ. (ΤΠεΡ:) 
(6οἵι,) Ασπα, 2041. 

ης 

6. οπι. ἐκεῖνος 

δ6 

3. Πέτρος Σίμων 

6 οίμ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον 
διέζωσεν ἑαυτόν, ὁ εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, 

καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητών καὶ 
ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος.ὶ. ὃ ἔρχεται 
οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρου: ν λέγει αὐτῷ [ἐκεῖνου |; 
Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας, 7 ἀπεκρίθη Τη- 

σοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ιῷ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας 
ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 54 λέγει αὐτῷ Πέτρος, 
Οὐ μὴ νίψῃ» | μου τοὺς πόδας” εἰς τὸν αἰώνα. 
κρίθη μα Ἰησοῦς αὐτῷ, ᾿Ἐὰν -μὴ γίψω σε, οὐκ ἔχεις 
µέρος μετ’ ἐμοῦ. Ὅ λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, 
μὴ τοὺς πόδας µου μόνον, αλλα καὶ τὰς χεῖρας καὶ 

τὴν κεφαλήν. Ἡ Λέγει αὐτῷ | ὁ] Ἰησοῦς, Ὁ λελου- 
μένος τοὺκ ἔ έχει χρείαν᾿ “Σεἰ μη” τοὺς πόδας νίψασθαι, 
ἀλλ᾽ ἐστιν καθαρὸς ὅλος" καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, 
ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. 17 ᾖδει Ὑὰρ τὸν παραδιδόντα 
αὐτόν: διὰ τοῦτο ὁ εἶπεν ᾿ ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί 

ἄπε ο 

Ῥοπ]έ νοβµπποπία 88, οἱ σιπι 
βοοθρίςεοί Μπ ίσια Ραοσἱηχ]ς 
βο, 5 ἀαϊπάο πας ααπαπα ἴπ 
Ῥο]νοπῃ, ο οοορῖέ Ίανατο Ῥεάᾷςβ 
ἀἰβοίρι]οταπη ες οχίοιροτο Ἰπ- 
{ες 41ο ενας Ργασοἰηοίας. Ὁ Ὑ6- 
η]{ 6Υρο αά ΒΙΠΙΟΠΟΙΗ Εοίτάπῃ: 
οἱ ἀῑοῖι οἱ Ῥοιπαςβ, Γ)οπαῖπο, πι 
π]μί ανα5 Ρος» Ἰ Ποβροπα1ς 
Ίορας εἰ ἀῑοΙὲ εἰ, Ωιιοά οσο {α- 
οἵο {πι ποδοῖς πποᾶο, 5οἷ6ος απίοπα 
Ῥοβίοα. ὃ Ὠϊοῖί οἵ Βείτας, Χοπ 
Ἰαγαδῖς τηϊμῖ Ῥοά ος ἴπ αοίο παπα, 
Ἠαβροπα1έ Τεεις οἱ, Βί ΠΟΠ ]α- 
γοτο {6, ΠΟΠ Ἠαῦες Ῥαγίεπι Τηθ- 
ουπα. ὃ Ὀἱοῖς οἳ ΦΙπΠοπ Ῥοαίγας, 
Ῥοπηῖπο, ποπ ἰπηίαπι ῬεᾷςΒ 
ΊηΘΟ8 5οά οἱ ππαπΗ5 εἰ σαρᾳῦ. 
1ο Τ)Ιοῖί οἳ Ἱαριις, Φπῖ Ἰοίας οξί, 
πο Ἰπαϊσοι πὶςί α{ Ῥοᾶος Ιανεῦ, 
πο ορ παπάς [ούα5: οὐ Υοβ8 
πιαπῖ ο8ί5, 5ε4 ἨΟΠ ΟΠΙΠΟΒ. 
1 βοϊοραί οπῖπι απίσπαπι οξδεί 
απῖ ἰγαάοτοί εαπι: Ῥτορίετεα 
ἀῑκίες, Νοἢ εδᾶς ππιπά{ ΟΠΙΠ6Β. 

ἐστε. 
19 9 

46 Ότε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ 

ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ! καὶ ἀνέπεσεν' πάλιν, εἶπεν 19. [καὶ] ἔλαβεν 

δ. διεσζωσµενος Ὦ. | Οοπία, τε]. ΟΥίᾳ. 

6. ουν Ογίφ. ἵν. 4119. | οπι. Ὁ. δ.σ, 

Ἆππι, απίοπι ο. Ἀγτ. εί. (οί οι 6) 

-- Σίμωνα Πετρ. Ογίᾳ. ἵν. |. Ῥτασπι, τον 
69. | τον Πετρ. Σιµ. Ὦ. α. 

-- λεγει] Ίρτασπι, και 5. Α. τε]. Υπαἱς. 

α.ὐ.ο. Ῥγτ.Ησ]. Αππι, ο, | οι. ΒΓ 

Τ,. ο.ἶμπ. Ἀγτ.Εδί, Μεπιρῃ. ΟΥίΦ.ἵν. 

---εκεινος «ΑΤΟΤ, ται. [επι Ἀγτ.Ης]. 
(Ατπη,) | οπι, Ῥ. ὐ. 91. ςίο. Ο21ᾳ. ἵν. 
ΓῬοΐνις Ὑπὶς. α.ο.θιῖ. Μεπιρῃ. Βἰ- 
πΊοῦ Ὦγτ.Ε56. 

7. Τησ.] Ῥταεπι. ὁ Δ. 585. ΚΜ. | Οοπία, 
Οτίᾳ. 1ν. 4115. 

---και ειπεν αυτῳ ΟΥ)ίᾳ.1ν. 4115, 4159. | 
οπῃ. 98. 

--συ Ογίφ. ΠΠ. 998ἱ, 1τ. 4115, 4190, 4150, 

4165, 4179, ΟΥίᾳ. Ιπέ. ΠΠ, 11Τ{. | οπι. Δ. 
---Ύνωσφ Ογίᾳ. ΠΠ. ἵν. δἱε. | -σεις Β1εί. | 

-σει 69. ΚΟ. 

Β. Πετρος] Ῥϊαεπι, ὁ ΤΙΔ, 69. 
4115, 

ο, 

--πιψης Ονίᾳ. ἵν. 4190. 4163, 4175:3- | 

Ἓψεις Ὦ. 1. ΟΓἱᾳ.1ν. 4115. 

-- µου Ἀπίθ τ. ποὸ. ΒΟ1,. (Υπ]ρ. ὅ.ο.ειΓ. 

πι) ΟΥίᾳ.Τγ. 4180. 41 93, 4173.9-4- 4995, | 
4Ροβί 5. ΑΔ. 95. το]. α. ΟΥἰᾳ.ἵν. 41159, 

| Απίε νιψ. Ὁ. 1. 69. 

Ογίᾳ. ἵν. 
|αάά. κυριε Ὁ. | Οοπίτα, ΟΣ10. 

13 Ῥοείαπαπῃ ογρο Ἰανίέ ροάες 
εογπῃ οἱ ποσορῖς γοδππεπία 
5αα, οππα τουπυιςεοί Ἱέεγαπῃ, 

8. Τησους] Τριποπι. ὁ 5. Δ. τα]. | οπι. 
ΑΒ. Μαί.οᾶ.1.ΟΡΤΕ 9ο. Οτί. ἵν 
(οπι. ὁ Τησ. Β. Ε11ψ. ελ. Μαἰ.ες 9.) 

---αυτῳ Ῥοβί Τησ. ΑΒ.Μαἰ εἆ.1.Ο31.. 

γπα]ρ. Οτίᾳ. ἵν. (1. 98.) { απίο 5. Δ. 

τα]. α.οι. Ἀγαν.Εδί.δςἨς]. | οπι. αυτῳ 

ΟΡ. ὖ.οπι. Μεπιρῃ. Αυτη. 

---εχεις] εχει Λ. 
9. Σιµων] Ροδί Πετρος Ἑ. | Οοπίτα, ΔΟΙΤ. 

χα]. νν. ΟΥγίᾳ. ἵν. 4113. [ οπ1, Ὦ. 
--μου Υπα]ς. 4. Οτίᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ. 69. 

ῬαΗ. α.ὗισ-αι[].ἶεπις 
---μονον] Ῥοδέ µη Ὦ. ὙΥπ]σ. α.δ.οιι[-ᾳ. 

πι. Μοπιρη. | Οοπίτα, ο. Οτίᾳ. ἵν. 

--χειρας] πὰᾶ. µου Ἐ3. ΒΥΥ.Ε5ἱ.δ.Πς]. 

Μαπιρῃ. | Οοπία, Ο»ίᾳ. ἵν. | απ Βη, 
ααά. εἰ ἴοίαπῃ «οτρας α. 

10. ὁ Τησ.] οπη. ὁ Ῥ. ΟΥνίᾳ. ἵν. 4114. 
--- λελουμενος Ονίσ. ἵν. 4113. 4140 δἱ5. 

4185 δἱ8, | λελουσµενος 69. Ἑ. 
Ὡ-- ουκ εχει χρειαν ΑΒΟ3. α.ε. Οτίᾳ. ἵν. 

θΐε, Τετί. 4ο Βαρί. 19. | Του χρ. εχ. 5. 

Ο09ΡΤ, τε]. | αἀά. την κεφαλην νιψασ- 
θαι Ὁζοπι. νιψ. Ῥοδίεα). | Οοπία, τε]. 

Ογίᾳ. 
--ει µη ΒΟ"(Ρ)Ι, 98. 69. (Κ η µη). 

Ονίρ. ἵν. 4114, | τη 5. ΑΟ ΔΗΝ, τε]. 
Γ.οπι, ΕΤ ΕΗ. 

--- ποδας] πάᾶ. µονον Ὦ. γτ.Ε5ί. | Οοπ- 

κα, ΟΥνίᾳ. ἵν. | (ποπ Ιπάϊρεί πί Ἰαγείῖ ο. 

οπ], τε].) 

10, αλλ’ εστιν Ογίφ. ἵν. 4114. 414015: 4185 

δἱς. | εστιν γαρ ὮὉ. (Βυ5,Γ5ἱ.) | οπι. 

αλλ’ 69. 

11.γαρ] αάά. Ίησους Ὦ. Ἀγτ.Ε5ί. Αππῆ. 

ΓΟοπία, ΟΡίᾳ. ἵν. 4113. 

--- παραδιδουντα Μ. 

--- δια τουτο....εστε ΟΥγί0. ἵν. | οι. Ὦ. 
--- ειπεν ὅτι ΒΟΤ,. 95. α.ὐ.οι[.{].Ι. Ἀνττ. 

Ῥει.δ.ΗεΙ. | Ἔοπι, ὁτι 5. Α. τε]. Ὑπ]ς. 

ο-σσπι. 6οἵμ. Αππι. 21. ΟΡίρ. ἵν. 
--- ουχι Οτίᾳ. ἵν. | ου 58. | ουχ οἱ 

69. 

19,τους ποδας] Ροξί αυτων ϐ9. | Οοπίτα, 

Ορ. ἵν. 4194. 
ἔ--και ελαβ. Β03ΏΔ. 1. 69. τε]. Ὑπὶρ. ο. 

Βγτ.Ηα]. ἄοιμ. Ογίρ. ἵν. 4194, { οπι. 
και ΑΟ” αἱ υἱά. Τι. 38. α.δ.ομη. Υτ.Ε5ί. 

ΜοπιρΗ, Αππι, «4001. 

--- αυτου Ογίφ.ἵν. | οτι. Ὦ. ὄνειπι, 
αυτοις] οτι. ΑΝ. 

Β03. αε. ντε. 

ΜοππρΗ. «1. ΟΡ. Τν. | και αναπε- 

σων Α7,, 98. ὅ.οιπι. Αππι. | Ταναπε- 
σων (Ἀοπι. και) ς. 0Ο Ὀ. τε], Υμρ. 

Ῥγτ.Ηε]. ἄοιἩ. 

σπ- και... 

---- και ανεπεσεν 

7, ἀῑκιε 6ἷ. | 8. εἰ Σεβιβ Οὔ. | Παδορίς 6ἷ. 
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ΑΒ 0 Ρ[1τ, Νιο.]. 
1[Χ]Δ. ὃρις 
1. 98. 69. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
η) - ΄ / } ες - 3ε - 

αὐτοῖς, Γινώόκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; ὑμεῖς φω- 
 Ψ ε , . ες / ν 3 

νεῖτέ µε, Ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλώς 
5 9. Α 3 « . Ν 

"εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς 
/ [ή / Ν ο) /' 

πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε 
3 / Ν 

 ὑποδειγμα γὰρ 
3γ ς -ν ο Ν τν 3 / ε -ν Ν 3 - 

ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς 

ΧΤΠ.18. 

ἀῑκίε οἷς, Βεῖις απ]ᾷ {οοστῖπι 
νους» 1 10,5.) Ύοβ γοσαβῖς 
πιο, Μασ]είου ε{ ἀοπηίπο, εἰ Ῥεπθ 
ἀῑσ]ες: δαπι εἰοπίη. 11, 
10.) 9ἱ 6Υ’σο 6Ρο Ἰανῖ Ῥοᾷος γος- 
Ώο5 ἀοπιίπις εί τηααϊςίου, ος 
το» ἀοῦο[ῖς α]έοτ α]τετῖας Ίανατο 
Ῥεάςς: 15 οκεπιρ]Ιτῃ οηΊπῃ 4θάῖ 
γοῬῖ5, ταν αποπιαάπιοᾶμπι πο 
{ος γοῬῖς Ίία οἱ τος [αοῖα[ῖς. 

ΕΕΘΗΚΜΡΟΛ. ; ο 
ριζ λέγετε' εἰμὶ γαρ. 

[ή 

ἕσαρ. 10150. / - ) 

να ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 
Ίο. θΘ:40. 

99:97. ον 

δἘτ,Νία. ῥρη πΟίΠΤε. 
γ 

-. { φον 
τοῦ πέµψαντος αὐτον. 

ρα Τε] Δ - / 

Τι. Να. ριθ ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτα.Ἵ 
ε 

18. οἶδα οὓς 

ἃ Ῥσα, {1 (49):9. 
18. μετ ἐμοῦτ. ἄρτ. 
μ Ετ. Να. ϱ 

Οταν ΎγΕΝ. πι- μον ὑμῖν Ἰ πρὸ τοῦ γενέσ πα ἵνα 

δες οκ Ται ὖτι ἐγώ εἰμι. 
ΥΜΑαΙί.Ι0:4ο0. α 
Ίπιο. 9:48. 

{ σι. πία. 

τος 
λέγω: ἐγὼ οἶδα 

ο κ αν . / : 3» 3/ ϕ ο 

αἆμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐστιν ὃ δοῦ- 
/ . / 3 -. ολ Ἡἳ / ΄ 

λος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων 
ο 3/ / / 

{ εἰ ταῦτα οἴδατε, µακάριοί 
18 

4 Γι 
τινας 

19 

υ 

19. με] οτη. 693. 

--- ὁ διδακ. και ὁ κυριο ΑΡΒΟΣΡΤΙΔ. 1. 

ΚΡεῦ. Τίς. τε]. ΟΥίᾳ. Π1, Τ955, ν. 993, 

9830. 4190, 4900. 4915, Ογἱᾳ. Ππί. Π. 4163. 

11. 1165. 8908. 8785, | ὁ κυρ. κ. ὁ διδ. Ο3. 
95. 69. ΏΕάΗΜΛ. (ν]ά. νου. 8ος.) 

14. ὑμων ὐ.. Ἀγτ.βςί. οΐμ. Οτίᾳ. Ἱν. 

4191. 4200. Ονίφ. Ιπι. ΠΠ. 8785, | Ῥορι 

τους ποδας ὮΝ. Ὑπ]ς. α.ο.οιβπ. Ἀγτ. 

Ἠο]. Οτίᾳ. ἵν. 43250.. Ονίφᾳ. Ιπί. Π. 4Τ63, 
(νοβίς απίο Ονίᾳ. Ιπί. ΠΠ, 1163.) | 

απίο εινιψα Λ. (α.) 

--- και ὑμ.] ΡΙΘΙΙ. ποσω μαλλον Τ. α. 

[σπι. (8γτ.Ῥείι) | οπι. Οἱ. ἵν.ίεν. 
Ονίφ. ἴπι. Π. ΠΠ. 

15. εξωκα Οτίφᾳ. 1ν. 4055. 4193, 4990. | δε- 
ὃωκα Α. 98. 69. ΧΜ. 

--- εγω ΟΥγίᾳ. ἵν. 4055, 499535. { οπι, 985. Ὁ. 
Ογίᾳ. ἵν. 4193, Οτίφ. Ιπι, ΠΠ, 8785, Ἱν. 
6303, 

--- εποιησα Οτίᾳ. Ἱν.φμαίεγ. | πεποιηκα 
65. 

---ποιητε ΑΡΟ.ΕΥ.ΝΙΕ.Τ,. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 
φμαίετ. | ποιειτε Ὦ. 1. ΕΕάΗΜΛ. 

17.εαν Ονίᾳ. ἵν. 4385. 4243:5. | ύταν Ἐ. 
Ἔις. ἵπ Ῥε. 1695, (απ Βη. νου. οπι. ϐ). 

--- ποιητε Ογίφ. 1γ.ίεγ. ΜΕ. 
Σι, ἵη ῬΕ. 

18. εγω] αἀά. γαρ Δ. 69. Ι.. οἳἷ. Ἀγτ,Ρεῖ. 

Μεπιρῃ. Απ | Οοπίσα, τα]. ΟΥγίᾳ. ἵν. 

4205, 425035. 43965, Ἔκς, Ὦ.Ε, 4063, ἵπ 

25.1695. 
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{. ποιειτε 

18.τινας ΒΟΤ.. 98. Μ. Ονίφ. ἵν.φπαίεν. | 

}οὺς 5. ΑΡΔ. 1. 69. το]. Εις. Ὦ.Ε. 

Ιπ Ἐ5. 

-- ἡ γραφη] Ῥοδέ πληρωθῃφ Ὁ. Ὑγπα]ς. 

ὖιο.. ἄοιμ. (Οτίᾳ.ἵν. 4953.) |. Οοπίτα, 
Ονίᾳ. Τν. 4955. 4965. Ες. Ὦ.Ε. ἵπ Ῥς. 

--- µου ΒΟΤ, Το 3. Ονίᾳ. 1ν. 49558. 

4258, 4913. Ένας. Ιπ Ῥ5, (γἱά. ΤΣΧΣ., 

πὈὶ ἴαπησπ σρίοτα ἀἰκεοππτί,) | ἆ μετ 

εµου 5. ΑΓ. τε]. 1ο. α.δ. ΘΥττ. εί, 

ΔΗσ]. Μεπιρῃ, οί. Αππι. Ογἱ0.1ν. 
436ὲ. ἔις Τ.Τ.. 

-- τον αρτον Ογτίρ.ϊν.φπαίεγ. Έως. Ὦ.Τ0. 
οπη. 1. |αάά. µου 193. 

-- επηρεν Ογίφ. Ἱν. 43955, 4953, 4900:5: 
4374, Έως. Ὦ.Ε. η Ἐ6. | επηρκεν Δ. 

1. Ὁ. 
- επ᾽ Ογίφ. ἵν. δἵε, ἜΕιδ. .Ε. ἵπ ἘΕ. | 

οπ], Β. 

-- την Ογίᾳ. ἵν. 4955. 4953, 496Ε, 4913, 

Έα. Ὁ.Ε. | οπι. 989. 69. ΟΥίφ. ἵν. 4960. 
Ἔις. ἵπ ὮΑ. 

19.πιστ. απίο ταν γεν. Β.ΕΝ.ΝΙΙΓ.Τ.. 

Απιι α.ὗ.ε.φ. Μεπιρα. (311.) Οτίφ. ϊν. 

4964, 4229, 4900, { Τροεί ς. ΑΟ). τε], 
γι]σ.οἰ. οι. Ἀγιον,Ε5ί.δΗσε]. άοίἩ. 

Ἆππι, ΟΥἱᾳ. ἵν. 4973, Ίπιστευητε Ἑ 

2{αι.Ο. Οτίᾳ. ἵν. 4519-3- 4500, |. Τ-σητε 

5. ΔΡΙ.. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 4968. 4975. ΓΙ. 
Έτ, ΝΙς.] 

30. αμην Οἱ ΟΥίᾳ. ἵν. 4805, | εεπιεῖ ΕΗ. 
-- αν (Δ)Β0.ΕΤ.ΝΙΗ.ΤΙΧ. 99. ΚΜ. (α 

οὐ περὶ πάντων ὑμῶν 
ο ἀλλ’ ἵνα ἡ 

γραφὴ, πληρωθῃ, ολ τρώγων Ἴ μου” τὸν ἄρτον, ἐπή- 
ρεν. ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρνα» αὐτοῦ. ἀπ ἄρτι λέγω 

πιστεύητε ὁ ὅταν γένη- 
5 ἁμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν "Ὁ 

λαμβάνων | ἄν" τινα πέµψω, ἐμὲ λαμβάνει. ὁ δὲ ἐμὲ 
λαμβάνων, λαμβάνει τὸν Ἱ πέμψαντά µε. 

15 (118, 5.) ΑΠΙΘΠ ΠΠΟΠ ἀῑσο γο- 
Ῥ]5, ποπ οδί 5ουγιι5 πηαίοχ ἀοπηῖ- 
ηο 810, Ἠθ(πθ αροδίο]ας ΠΙΔΙΟΣ. 
εο ααἲ παϊςις 1απι. 17 8ἱ Ἰασς 
5ο15, Ώοαί1 ογ]εῖς 5ἱ {οσθγ]ῇ5 ος. 
15 (19,10.) Νοπ ἆθ οπιπῖθας Υο- 
Ῥϊ5 ἀῑσο: 65ο 8οῖο 41ο εἶερο- 
τίπη, ο παέ Ἱπιρ]οαίας βοπρίατα, 
Ομ] πιαπάπσαί ΤΠΘΟΙΠΙ ῬάΠΕΠΙ, 
Ἰογαβῖε οοπίχα πηο οπ]σαπθιπα 
ΞΗΠΗ, ο Α πιοᾶο ἀῑεο γοῬῖδ 
Ῥπά5. απαπαι Πα, ταέ οτοᾷαῖς 
οπτα [ασίαπῃ Πιο απῖα 650 
βΗπ.  ᾗἩ 0501.) Απιοπ απιοῃ 
ἀϊσο γοῦῖς, απ ποοϊρῖέ δἳ 4πστα 
πΙΙδογο, πΠΘ αοοϊρῖς: απῖ απέετη 
πο ασο]ρῖτ, αοοῖρ] ου απ τηθ 
τη]ςίθ. 

Α.) | εαν 5. Τὰ. νε]. ΟΥίᾳ.ϊν. 4513, 
4550, ὃν ΟΥίφ.1ν. 4905. 

90. ὁ δε εµε λαµμβ. ΑΡΒ6.Ετ.ΝΙα.Π,, (98 

οπι. δε εἷο,) τα]. ΟΡίᾳ. ἵν. 4508, 4590. | 
και ὁ λαμβ. εµε Ὦ. α πῖ γιᾶ. [οι] 

--- πεµψαντα ΟΡίᾳ. ἵν. δί8. | αποστειλαντα 
ος 

91. Τησ.] 1ριαθπ. ὁ σ. ΔΟΝ. τε]. ΟΥίᾳ. 
Ίν. 4995:3- [οσα Β1., 

--- λεγω] Ρο5ί ὑμιν Ἑ. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. ϊἵν. 
48955, 4955, 4970. 

92.0υν ΑΡΙ/Χ. τα]. | ο. Β0. 6. Αιπι. 
| δε α. Άντρο. (311) Ονίᾳ. ἵν. 

4803, 

-- µαθηται] πᾷ. αυτου 69. α. Μεπιρῃ, 
[Οοπίσα, ΟΥίᾳ. 1ν. 4953. 49Τὺ 

--- απορουµενοι Ογίρ. 1ν. 4953. 4835, | 
-ρουντες Ὦ. 69. 

98.ην] Τα84. δε 5. ΑΟ ΤΝ. τε]. α.οι[]- 

Ἁγιγ.Ρεί,δ.Ηο].Ἡ Μεπιρμ. άοἱΗ. Ατπη, 
(οισο Υα]ς. ὄιφ..)Γ[α.] | οπι. Ῥ.Λαἰ. 

Ο31,. ἉγτΗο] κι. ΟΡΙᾳ. ἵν. 48515. 4585. 

--- εκ των ΑΒΟΡ.ΕΥ.ΝΙΗ.ΤΝΔ. 99. 69. 
ΧΜ. Τα, Ἀγτγ.βδί,δς Πε]. Μεπιρη. 

Τ]ιοῦ. πι. ΟΥίσ.ἵν. δἱ5. | Ἀοπι.εκ 5, 

15. Ὦ). τε]. ἀοίἩ. (Ογίᾳ. ἵν. 4975.) 

--- ὁν] αἀᾶ. και Ὦ. (α.) | Οοπίαα, ΟΥίᾳ. 

1ν. 401915. 

16, πππ]ου οδὲ ο 6]. | 18. αἀἰπιρ]οαίας Οἵ. | 
19. οπι [αοξαπα Γαογς οχθάα{ῖς 6ἵ, 



ΧΙΙ. 29. 
Τπ]6, α. 0. ο. ρκα. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ΦΙ τν . αἳ. 1ν 15 ο 2 [ς ο .. 

47 Ταῦτα εἴπων ἶ Τησοῦς ἐταραχθη τῷ πνεύ 31 514.) μπα Ίποςο ἀῑκίξβοί σας ο. ὃ κο ο ώς . ν τν , Ίσβαβ, ἐπχραίις ορί βρίεέα οὐ 
αρ ματι και εµαρτυρησεν και εἰπεν, Άμην ἅμην λέγῶ μνοιοξίαίις οσί οἱ ἀῑκίε, Άπιοι 

πα Άππι, ΗΝ. ες ο ς ἕ εσεις δώ - 29 βλ ΑΠΙ6Π ἀἱσο νοῬῖς απία ππις οκ 
ρα 9θ: σα οκβ ὑμιν οτι εἷς εξ υμων πια ΕΠΟΝ οδῖς ααᾶσμπια, 5 ο) Αρ: 

δα, 14110. α ἰοἰοῦαπί οΥ 1 Ἰπνίοσιι ἀἷδ- οἱ µαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ εϊουαπι ουρο αἲ ο Ίμις, 99191. [οὖν ] εἰς κας ἱ η 1θη ο ή . ρ οἱριῖ, Ποβιαπίος ἆο απιο ἀῑσα- 
δ Ἐτ, ΝΙά, ϱκΥ τίνος λέγει. "ης ἀνακείμενος εἷς ἐκ' τῶν ο χο. 3 35,10.) Ἐχγαι οἵρο το- 

ι . α Ἶ οππηΏοπς ππαςδ οκ ἀἰκοιρα]ῖς 
θητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὂν ἠγάπα ο ατα σας Ίοριι, ήποπη ἀ]ίρο- 
» ως 24 ΄ 5 ΄ / / 4 λα Ραΐ Τοδις: 3 Ιππιῖς οἵσο Ἰηῖο ]ησοῦς «νεύει οὖν τουτφ Σίμων μαμας καὶ λέγει πο, Ἑσρν ος ας ερ Οπις 

ο. Τὸ 5 ὃ ος 
{εν πια. αὐτῶ, Εϊπὲ τίς ἐστιν΄ περὶ οὗ λέγει. Ἱ Σ ἀναπεσὼν' ο ο απο ἀῑοι} Ἡ Ίππο 
90. ἀναπεσὼν αρα . ὃ ουν ον Ε ος Ξ - σπα τοσιριαϊξδοί ]]ο 6ργα Ῥες- 

Γοῦν] ος [οὕτως ] επι το στῆθος του ]ησοῦ, λέγει έ15 οσα, ο. οἳ, ας απῖς 
ς ; 96 ὁ / «1σ1 ο. ον πἱ. τοβροπά1ς Ταριας. 96. μα αὐτῷ, Κύριε, τίς έστω; 5 αποκρίνεται [ὁ] Ἰησοῦς, Π]ο οσὲ οαϊ οβο Ὃ απσυσο ρα” 

1. { ΏςΠΙ Ῥοιγοκογο. (131, 5) Ἡν οιιπι ἐ Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ Γβάψω τὸ γψωμίον καὶ δώσω” ο ασ Ἡ 

Ρκὸ ᾿ αὐτῷ. ἓ βάψας οὖν" τὸ ψωμίον, ̓  λαμβάνει καὶ Ἀπποπίς Βοαπίοίς, - Εὶ Ρο 
96. Γ[λαμβάνεικαὶ] 

ὃ Ἐν, Νιέτ. 

ρκε 
[ 

1 Ετ, πιότ, 

εἶπεν αὐτῷ. 

/ / 4 ’ [ία 

δίδωσιν ὁ Ιούδα Σίμωνος ! Ἰσκαριώτου.. 
Ν β ῷ) . - 

το γωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. 
λέγει οὖν αὐτῷ ! Ἰησοῦς, Ὃ ποιεῖςοὶ ποίησον τάχιον. 
ὃ τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί 

27 Ν ΔΝ 

Καὶ µετα 
Ῥποσσ]]απι, (απο Ππονοϊντς Ίπ Ἱ]- 
Ίαπα βαίαπας, (3510) Ὠιοῖς οἱ 
Ίσδιδ, Ωμοά {[αοῖς {πο οἶδς, 
3 Ἠοο αιίθπα πΠοππο δοϊν]ί 4δ- 
οππηροπίαπι αἆ απἷά ἀῑκεν]ί εἴ: 
3 απἱά σπα οπῖπι Ῥαίαβαπί απία 

τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσό- 

38. ὁ Ἰησους ΟΥίᾳ. ἵν. δἱ8. | οπι. 69. | οπι. 
ὁ Ῥ. 

24.ουν ΑΒΟ Τ.ΕΥ.ΝΙα.Τ,, τα]. Θγν.Ης]. 

ΜοπηρΗ. οἵ1. ΟΥίᾳ. ἵν. 4975. | οι. Ο3. 
69. Λοΐο. ο,/(Ῥαραί.). Ἀγτ.βεύ, Ατπι, 
[ε. .] 

--- Ἠετρους 3. 

-- και λεγει αυτῳ, Ἐιπε τις εστιν Β0.ΕΝ. 
ΝΙ.ΠΝ. 98. (Υπ1ς.) (α.)0.( 1) 0ω(σ.). 

(«Ε.) Ορίᾳ. ἵν. (48575) (4980.) (4400:53) 
/ άπυθεσθαι τις αν ειη 5. Α(ειῆ) 

Τ. τα]. Θγεν, Ρεί.δεΠε]. (Μεπιρῃ,) οἴΗ. 

Άϊπι, τα «οσποεσσγοί α ᾗεδα ἆθ απο 

ἀῑπίδεοί 6, ||αάά. οὗτος Ὦ. | Οοπίτα, 

Ογἱᾳ. ἵν.φμαίετ. Ἰ]ζπερι οὗ λεγει ΟΠη. 
πΙΜΑ) 

25. αναπεσων Β01,Χ. 58. Ἱ.. Ογί. ἵν. 

4875, (4403) | Τεπιπεσων 5. ΑΟΡ 
Μείο, τα]. | Τα44. δε 5. ΛΕΕ«ΗΡε 

Ὅλ. [. Ἀγτ.Ηε].ικι. Μοπιρῃ.ΜΡ, οί. 
(Αιπι.) (Λ11.) (6 ου” οἱο. Θστ.Ῥεί.) | 

αζά. ουν ὮΏΤΙΧΔ. 1. 858. 69. Μ. (Υ]ᾳ.) 

α.(0.)ο. 1.1. Βγτ. Πσ].πισ. Μοπιρῃμ.ος. 
Του. Ηπί. | οπι. 0Ο. ε. Ονίᾳ. ἵν. 4375, 

--- οὕτως (Ρο5ί εκεινος) ΒΟ1,ΧΔ. 58. ΕΕ 

ΠΜ. οΐμ. | οὗτος ΚΒΌΑ. | Ἔοπι. 
σ. ΑΕ. 1. 69. νν. ΟΥίᾳ. ϊν. 

-- του Τησ. ΟΥ. ἵν. | το Τησ. 1. 
96. αποκρινεται] αάά. αυτῳ Ὦ. 69. (οίτα, 

ΟΥίᾳ. 1ν. 4374.) οπῖ τοδρ. Απ. | αάᾷ. 

ουν ΒΟ"ΤιΧ. α. Ἀστ.ΗΠο]ιπιςσ. Οτίᾳ. ἵν. 

49Τ4, | οπι. ΑΟΦΓΔ, 1. 88. 69. τα], Υγ. 
Ι:{οπ1, αποκρ. ὁ Ίησ. εκ. εστιν Ἐ.) 

96. ὁ Ίησους ΟΥίΦ.ἵν. | οπι. ὁ Ἑ.Μαἰ.Μ. 
| αάά. και λεγει Ὦ. θ9(αᾶᾶ. αυτφ). 

ΒΥτ.Ε εί. (Μεπιρῃ.) Αππι, Π. 

-- ῥ] αἀά. αν Ὁ. 1. | οτι. Οτίᾳ. 1ν. 4974, 
4413.ε. 

-- βαψω το ψωμιον και ἕωσω ἩὮ0(Τ)). 
(Βυτ.Ῥει.) Μεπιρῃ. Ανπι, «911. Οτίᾳ. 

ἵν. (45Τ4.) 4413. Δἰκεγίε οὐ γέγραπται, 

ἐκεῖνός ἔστιν ᾧ ἐγὼ δῶσω τὸ ψωμίον, 
ἀλλὰ μετὰ προσθήκης τοῦ βάψω κτλ. 
(ποπ ψωμου Ο.) | δωσω] δω Τ,. | Ίβα- 
ψας το Ψωμιον επιδωσω ϱ. (Α)(ΡΓ)Σ. 
Δ. (1.) 88. τα]. (Υπ]ς. α.ῦ.ο.)ε.(Γ1.) 

Ῥγγ.Ηα]. οΐἩμ. | βαψας] εµβαψας 

ΔΕΟ. 1. Κ. (ποπ 69.) νυιᾶ. Μαϊ κανΙ. 
95. Ματ, κὶν.20. Ἰ.επιδωσω] δωσω Χ. 

Μ. 
-- αυτῳ ΒΟΙ,Χ. 98. Μ. Ἀγν.Ῥεί, Μαπιρῃ. 

Ονίᾳ. ἵν. 4419. | ὂοπ. ς. ΔΕ. τε]. 

Δυπι. 

-- βαψας ουν Β01,Χ. 99. (α.) Ογἱᾳ. ϊν. 

4375, 4443. | Γκαιεµβαψας σ. Α. το]. 

(Υπ1σ.) (ὐ.ο.)ε.(1:) το]. | και βαψας Ὦ. 

0ϱ. ΟΥίᾳ. ἵν. 441335 

-- το ψωμ. 955. Ο)ἱ4. Ιγ.φμαίογ. | ΟΠΠ. το 
Β, 

-- λαμβανει και ΒΟΤ.Ν. 99. Μ. ΒΥτ.Ης]. 

πι, ππ. Οτίᾳ. ἵν.φμαίον (444λαἰ»,) | 

Χρῃ. 5. ΑΟ. τε]. Τα, Ἀγττ.Ῥ5ί,δο 

Ἠσ].εκέ. τε]. 

--- Σιμωνος] οπι. α.ε. Δππιι | τῳ θ9 5ο, 

| Σιµωνι Ογἱᾳ. ἵν. εα. 
---- Ίσκαριωτου Β60.Βν.ΝΙΗΠ(Χ). 98 είς, 

9 Μ 

Μ. πι. ϱ. Οτίᾳ. ἵν. 4973 εσᾶ, 44135σοᾶ. 
444) 56ο, (Σκαρ. Χ.) | ΤἹσκαριωτη 5. 
ΑΔ. 1. 69. τε]. Μεπιρῃ. -ίπο Ψα]ςσ.Οἰ. 

ὀ.ο, ἀοίµ. Αππι. Ονίᾳ. ἵν. 4965. 4δΤά ες, 
4413 εζ.ξ. 444) εἆ. 4453. | απο Καρυω- 

του Ὦ. ῥἈῬοατίοίι α.αι[]. ἈῬοατιοίμο 
7. 

97. µετα το Ψωμιον Ο)ἱᾳ. Π, 1965, 11, 5813. 
1ν. 9123, 4193, 4965, 4974. 4414. 4440, ἵη 

Οαί.αρ.Οχατη, (ἘΡΗ.189.). Ονίσ. Ιπί, ΠΠ. 
4011. [ οπι. Ὦ. ο. 

---τοτε Απ. | Ονίᾳ. ϊν. 4973 οἴδ. 4415. 
4440, (ειτα Ογίᾳ. Π. 1965.) | οτι, Τ1.. 

γπἱο.Οἰ. α.ὐιοιβ. ἩΜοπιρῃ. Ογίᾳ. Π, 
5814, ἵν. 9133, ἵη Οαΐ. ΟΡίᾳ. Ιπί. Η1, Ἱν. 

ὀἱ. Βίηῖτη 6. 

--- ὁ σατ. ΟΥίφ. Π1. ἵν. δἱεν, ἵπ Οαἱ. [ οπι, 
ὁ 93Δ, 

-- λεγει ουν ὁ.οι[]. Ὦγτ.Ης]. τε]. ΟΡίᾳ. ἵν. 
4874, | και λεγει Ὦ. Υμἱσ.(ἰ. ο. Βντ. 
Ἐςι. πι. ἀῑοιι (ἑαπίαπι) πι αι... 

-- 1ησ.] Ίριασπ, ὁ 5. ΑΟΡ.ΕΥ.ΝΙέ5, 

το]. ΟΡἱᾳ. ἵν. | οσα. Ὦ1.. 
-- ποιησον Ογί. ἵν. 4973. 44921(99). 

4450354. 4445, } ποιης Ὦ3Ἠ. ποιει ΟΡίΦ. 
ἵψ. 4424(19). 

-- ταχιον ΟΥίᾳ. ἵν. τ195. | εν ταχει Ν, 
98. τουτο Ονίᾳ. ἵν. 4573. | τοτε Λ. 
- δε Ονίᾳ.ῖν. | οπι. Β. 

99. επει ΟΥἰᾳ. ἵν. 4574. | ὁτι Ὦ. 

24. ἀῑπίς 6. | 96. οτι. οαἱ Οἵ. | Ιβοατίοίαο 6. 
27. οὐπ. ἔαπο Οἱ. { ἵα οσπα 6ἱ. | οἱ ἀῑκίε οἵ 6ἵ. 



ΑΒ ΟΡ/[ΝΙ[6], 
1ΧΔ, 

1. 88. 69. 
Ἐ(ΕΞΗΚΜΡΒΌΛ, 

55, ἐν ἑαυτῷ 

χραρ. 7:34. 
δ:51. 

τε 

ρκς 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

κομον εἶχεν ! Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ό] Ἰησοῦς, 
᾿Αγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν: ἢ τοῖς 
πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. Ὁ' λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, 

. ενα Δ ’ 

1 ἐξζῆλθεν εὐθύο" ἦν δὲ νύδ. 
ο] - - / . - . 

45 Ὁὶ ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, λέγει ἵ Ἰησοῦς, Νῦν ἐδο- 
΄ ς ελ . 3 / να 5 ΔΝ ” / 3 

ἑάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν 
3 ω) 9 » ος ντ 3 να ε ” - κ.α ΔΝ 

αὐτώ. Γεϊ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, ] καὶ ὁ θεὺς 
6 τν κ ον ή Ν ηλ ΄ ορ 

δοξάσει αὐτὸν ἐν ! αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 
98 / 3) λ ει ο Β / / 

τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ µε, 
ν Ν 5 να / κο Φ ος ον 

καὶ καθὼς εἴἶπον τοῖς Ιουδαίοι 3 ὅτι ὅπου ἵ ἐγὼ 
ε / ας - 5 / 3 . αν κ / -/ 

ὑπάγω, ὑμεῖ οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 
3 ἐντολὴν καμὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα" ἆ ἀγαπᾶτε ἀλλή- 
λους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε 

[ή 9 / ’ / σ 

ἀλλήλους. ὉὍ ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ 
/ ο 2λ 3 / 3/ 5 3” / 396 ὦ 

µαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήῆλοις. Ὅ' Λέ- 
- / / - / 

γει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἄπε- 
/ 12 - ο ς ’ να] / / - 

κρίθη 'Ἱ Ιησοῦς, Όπου ὑπάγω οὗ δύνασαί µοι νῦν 

ΧΙΙ. ο0. 

Ίοσπ]ος Ἠαδεβραί Ταᾶας απῖα ᾱἷ- 
οἷί αἱ Ίεεις, Ἐππο εα α1ιαο ορΙΙ5 
βαπ{ ποῬίς αἆ ἀῑσπα Γοδέατη, από 
εσοπῖς τί αλαπῖά ἀατοί. ϐὃ Οαπα 
εΥςο αοεορίςδδοί 1]]ο Ῥποσθ]]απι, 
εχἰνΙς οοπίππο: εταῦ απίοπι 
ηΟΣ. 

8 Οαπι 61ο οχκῖβεοί, ἀῑοῖς 
Ίορις, Ναπο οἰατῖβοκαίιις οξί Π- 
Ίτ5 Ποπαϊπ]ς, οἱ ἀοις οἸατίῇσοα- 
ἔπς οδί 1Π 6ο. ὃ ΒΙ ἄαις ο]ατῖ- 
βοκ{115 οί 1π 6ο, οἱ ἀθιις ο]ατ]ῇ- 
οαΡῖῦς θππῃ Ἰπ 5οπιεί 1ρ5ο, ο 
οοπΏππο εἰατ]βοαβ]{ ουπι. 35 Ἐ]- 
Ἠο]], αἆ πας παοΙσαπα γοὈίδοαπι 
5απῃ. Οιαθτοίίς πιο, οὐ εἰοιπό 
ἀῑκὶ Ταᾶσασϊς, (πο Ρο γαάο Υο5 
ΠΟΠ Ῥοίΐοβῖς νοπῖταο, οὗ γοῬῖς 
ἀΐσο πιοᾶο, δὲ Μαπάαίαπι πο- 
γαπη ἆο γοῬῖς πό ἀῑσαας Ιην]- 
οσπῃ, 5ἶοπί ἀ]οχί τος πί οἱ Υο8 
ἀΠίσαις Ἱπνίοσι. 3 ἴπ ος 

ν΄ οοσποδοθπί οΠηΠος απῖα πιθὶ 
ἀἰδαῖρα] οβ18, δί ἀῑοοβοποπα 
λαβιεγ]Ης αἆ Ἱπνίσσπι. ὃδ 455, 
1.) ΤϊοΙε οἵ ΒΙπΙιοη Ῥοαΐγις, Ώο- 
πηῖπο, 4πο ταῖς Ἠερροπα1ς 
Ίοξας, Ωπο 6ο γαᾶο ποπ ῬΡοίθ8 

ἀκολουθῆσαι: Ἰ ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον “4 . ο λέγει 
πηθ πηοᾷο 5οᾳ1, 5οᾳιθσῖς αίοπα 
Ῥοβίαα. ᾗ ιοί αἱ Ἐεαας, 

99. Τουδας] ΤῬτασπη, ὁ «. ΟΓ. τε]. | οπι. 
ΑΡΙΙΧ. 1. 58. 69. ΕΜΌ. Ογἱᾳ. ἵν. 

--- ὁ Τησους] οπι, 1. Βγτ,ξεί. | οπι, ὁ Ὦ. 

Οτίᾳ. ἵν. 

-- την ἑορτην ΟΥἱᾳ. ἵν. | οΠΙ. ἕορτην 98 
δίο. (μα0οί την.) 

--- ὃρ ΟΥίᾳ. ἵν. | δοι Ὁ. 
90, εκεινος ΟΥΤἱᾳ. ἵν. 4455, | απίο το ψωμ. 

88. Υπ]σ. α.οι,ῇβ-σ. | οπι. 69. ὐ. ὅ πᾶας 
ο. Ξγγ.Ε5ί. 

--- εξηλθεν απίο ευθ. Ὦ0ΡΤ,Χ. 88. 69. 

Μ. Ὑι]ς. ὀ.ο. Μεπιρῃ. «0Η. ΟΡἱᾳ. ἵν. 
44054. 4445, | 1ροβῦ ς. ΑΔ. το]. α.Γ. 

το]. (οπ1, ευθ. ε.) 

-- ευθυς ΒΟΡΤΙΣ. ΟΥίᾳ. ϊν.{εγ. | -θεως 
5, ΑΔ. 1. 98. 69. τε]. 

--- ην δε νυξ....εξηλθεν (Υετ. 51)] οπι. 

α. 
81.ουν δί. 4. Εἰσ. Ῥ.ΜαιΟΡΤιΧ. 1. 98. 

69. Τα. Μεπιρῃ. Αππι, ΟΥΙᾳ. ἵν. 4455, 

[:Έ51.] | οπι, δέ5. ΑΔΕΕΗΙΚΜΡΌΛ. 
Ῥγττ.Ε5{.δςΗε]. οίἩ. Αππι, (λεγει ουν 
Ὅ 

-- λεγει ΟΥίᾳ.ἵν. | ΡΙΑεπΙ. και Δ. 72. 
Ῥεί. | αάἀ. ουν Ὁ. ἄοιμ. 

--- Τησ.] Τρτασπη. ὁ ς. ΔΟΓΧ. το]. Ογίᾳ. 

ἵν. |. οτι. ὮΤΙΔ. | (απίο λεγει Χ. ΟΥἱᾳ. 
1γ,) 

82. ει ὁ θεος εδοξασθη εν αυτῳ ΑΟΑ. το]. 

πρ. οι. Ἀγν.Ῥε, Μαπιρῃ. ΤΠ6Ρ. 

πι. άοἵἩ. Αππι 1. Ἡοπι, ΟΥίᾳ. ἵν. 
4405(οἴ(.) 4473. ΠΠῖ, 10095, 10105, 11054, 

450 

11064. | οπι. Β0"ΡΙΙΣ. 1. α.δ.ε[ ο]. 
Ῥγτ.Ηο]. 911. 1.9, 9.ο. (νΙᾷ, Τεγι. αἄν. 
Ένας. 989.) 

89. αυτω 25, Ἑ. Μαϊ ΗΛ. ΟΥίᾳ. ἵν. 4459. 
44739.  φέαυτρ 5. ΛΟΡ. τα]. Τετι. 

-- και ευθυς ὃδοξασει Οτίφ. 1γ.ίογ. | και 
ευθυς και ευεδοξασει Τ). 

88. μικρον] αῆά. χρονον Τι. οι... Ἐωδ. 

Έσ]. ΕΥ. 109. ]. Όοπαα, Οἶεπι, 105. 979. 

Ογίᾳ. Π. 1963. Τν. 4513, 4595:4:6. 458εδίς.ᾱ, 

ΟΥίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 9795, ΠΠ, 4305, 
--- ειμι] αἀά. και ὑπαγω προς τον πεµ- 

ψαντα µε 98. | Οοπίτα, Οτίᾳ. ἵν. 4513, 
--- ζητήσετε ΟΥἱᾳ. ἵν. | -σατε Ὁ. | ζητειτε 

69, 

--- ὁτι αι. Οτίᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ. Ὑπ]ς. ὅ.ο, 

οι[]- 
--- εγω απίο ὑπαγω ΔΒΟΡΙ,Σ. 1. 98. 69. 

ΚΜΟΌ. ιδ. ο(ε.)/βΙ. 6οίμ. Αππῃ, 
Ονίᾳ. ἵν. 4545-4. 4δ01-ε. | ρο5ί ς. ΔΕ 
ἘραΗΠΡΒΕΛ. (α.)0. Βγτν.Ρ5ἱ.δςΗς]. 

94. αἲ ΙΠΙ{.] Ῥτασπῃ, πλην Ἱ. 
--- καθως.... αλληλους] οπ. ἉἊ. 

(πιρ.”.) 

-- καθως] αἀᾶ. καγω Ὦ. αἄά, εσο α.ῦ. 

ο-ο,[-πι. 9γτ.Ἐ δε. Οἱ. ΠΠ], 4643, (ἵνα 

«αληλ. ΟΠΙ. ο.6:[/:) 
8δ.τουτῳ] αάἀ. γαρ Ὦ. ο. 

-- εαν] ἵνα Λ. 
--- ἔχητε] εχετε ἨΚΛ. (αγαπην εχετε εν 

αλληλοις] αγαπατε αλληλους 69. ΒγΤ. 
Ἠε]μης. Αιτη.) 

693 

9δ. αλληλοις] αλλοις Ο(7ή 1π ο. οοᾶῖ- 

οἱδ). 

96. απεκριθη] λεγει Ὦ. Ἰμηΐ. |Ταἆά. 

αυτῳ 5. ΑΟ ΡΧ. το]. Τμαΐΐ,. Βγν.Ης]. 

28ΙΠ. αᾶ. οὐ ἀῑκΙί οἵ Ῥγν.Ῥευ. | οπι. 

ΒΟ0Ἱ.. Μοπιρῃ. (οίμ. Ατπη, 

-- Τησους] ΤΡΙπεπι. ὁ σ. Ο/Ό. τε]. | οπι. 
ΔΡΟΙΙ.. 

-- ὁπου] αἀά. εγω ὮΧ. 98. 69. Απιο.Ὀ. 
Τμ. ΤΠοΡ.ήπί. οί, Δππι. Ογίᾳ. 

Ίν. 99659, 4090, Ο)ίᾳ. Ιπί. 11. 85υ. (νιά. 
νου. 98.) | Οοπαα, ΑΡΟΙ. 1. Βμι. 
τα]. 

- νυν Ονίᾳ.ῖν.δἱ. Ονίφ. Ιπί. ΠΠ. |. οπι, 

ΔΌ3. | συ ὮἨ. οο. συν- Ὦ". (συ νυν 
Ίπαπ. Τε.) 

--- ακολουθησαι ΟΥίᾳ. 1ν. δΐ9. | -θειν 6. 
|αάἀ. αρτι Ὦ. (ο.)ε. (νῖᾶ. γεν. 57.) 

--- ακολουθησεις δε ὕστερον ΒΟ"Τ,Ν.1. 

98. Ἰμπίε, Ογίᾳ. ἵν. Ογίφ. Ίπι. Π. | 

«Γὐὑστ. δε ακολ. σ. ΑΟ(Τ). τε]. Υν. 

| 1444. µοι 5. Οὔ. τα]. (ὀ.) (απίο ακολ. 

Ῥ.) | οπι. ΑΒΟΤΤΙΣ. 1. 98. Ὑπ]ρ. α.ο. 

ει. Ἀγιτ.Εεέ.δεΗς]. Μοπιρμ. οἴΠ, 
Ογίᾳ. 1ν. δἱς. 

97. Πετρυς] Τρνασια. ὁ στ. ΒΙΙΝ. 15, 985, 

69. Μ. | οπι. ΔΟΙΖΧΔΕαΗΚΡΌΛ. | 
οπι, Πετρ. ὮὉ. 

---- κυριε] οπῃ. 99. πρ. 

99, ααοᾶ ἀῑκϊβεοῦ οἱ Ζαδι5 6ἵ, | 51. ἀῑκιε ἄ. 
| 956. ἀῑδοῖρ. τας 6ἵ. 



ΧΙΝ. 7. 
Τα]6. α. 0.ο. 
571. Ρ. Ἡ. 
ΜΕΠΙΡΗ, 

ο], Αππι, 011. 
ΣΙ Μα(6. 96191. 
Μαν. 14:40. 
[ῆμπο. 95194. 

ρκζ πιν 

δν 

5. Γκαὶ] ἑτοιμ. 
- ὑμῖν τόπον 

0 
5. εἰμὶ [ἐγὼ] 

4. οἴδατε[ καὶ] τὴν 
ὁδὸν Γοῖδατε]. 

5. πῶς δυνάµεθα 
τὴν ὑὁδὸν εἰ- 
δέναι; 

7. [καὶ] ἀπ᾿ ἄρτι 

87. δυναµαι σοι] δυνασαι µοι Δ. 

νυν ΟΥΡΤΙΝ., (νιᾷ. νετ. 96.) | οπι. ΑΒ 

Ο6, το]. 

--- ακολουθειν Β03. | Ἰακολουθησαι 5. 
ΑΤΌΟΔ. το]. (νΙᾷ. γεν. 96.) 

-- αρτι ΔΒΟὉ. τε]. | οπι, 6"1,Σ. (νά, 
ο. 96.) 

-- µου ὑπερ σου] σου ὑπερ εµου α. 

-- περ σου απίο την ψυχην µου Χ. 
98. απεκρ..... Τησους] οτη. ΑΧ. 8. και εαν....ὑμιν τοπον] οτι. 69. Ἀγν. 

-- αποκρινεαι ΑΒΟἹ,Σ. 1. 958. 69. Ῥει.(αρ. ΗΓἱάπιαπίαά.) ΑππιιΜΒΣ. 
Όγν.Ηε]. αῑοῖε Βγτ.Ῥδέ. | Ταπεκριθη | --και εαν] καν Ὦ. (Ροβίαπαπη «401.) 

5. ΟΡΓΛΕΑ, τε]. 

1. τε]. Ὑπ]σ. Οἱ. ὃν. Ἀντ.Ῥει. Μοππρῃ. 
28181. | οπ. ΑΒΟΊ,Σ. 98. 69. ΚΜ. 

α.ε.[. Ἀνχ. Πε]. 
ΙΡοβί Τησους αἀά. και ειπεν αυτω Ὦ. 

Απι. 

ο(β) 
--- Τησους] Τῃταοπι. ὁ ς-. Ο0. τε]. | οπι. 
ΑΡΟΤΡΤΙ ΣΕ. 

--- ου µη] Ῥταστη. ὅτι Ὦ. ο. Βυττ.βοί,δς 
Ἠε]. ἄοιῃ. 

-- φωνησῃ ΑΒΧΔ. 58. ακῦ. | Γ-σει ς. 

051, τε]. Ογίᾳ. ἵν. 4119. 
--- οὗ ] οπ1. Χ. (αν Οτίᾳ. ἵν.) 

-- αρνησῃ ΒΡΤΙΧ. 1. ΟΣἱᾳ. ἵν. | Ταπαρ- 
νησῃ 5. ΔΟ. τα]. (νιᾶ. Μαϊ. καν], 

94. Ματ. κὶν. 50. Τπ1ο, κκ. 94.) | απαρ- 
γησει 69. Μ. (τρις απαρνησει µε ϐ9. 

νιὰ. Μας, οἱ Τμ1ς.) 

1. αἲὖ Ιπίέ,] ΡΙΑΕΠΙ, και ειπεν τοις µαθη- 
ταις αυτου ὮὉ. α.ο. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

αὐτῷ ἵ Πέτρου, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ὶ ἆκο- 
λουθεῖν" ἄρτις, τὴν ψυχήν µου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 
ο ἀποκρίνεται” ανν Ἰησοῦν, 5 Τὴν ψυχήν. σου ὑπὲρ 
ἐμοῦ θήσεις ; ο, ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ 
Σφωνήσῃ" ἕως οὗ Ἰ ἀρνήσῃ΄ µε τρίς. 
49 1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία" πιστεύετε 

εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. ἵ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
τοῦ πατρός μου ὁ μοναὶ πολλαί εἶσιν" εἰ δὲ µή, εἶπον 
ἂν ὑμῖν' ἡ ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. 
ὃ καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἐτοιμάσω. τόπον ὃ ὑμῖν, ́ πάλιν 
έρχομαι καὶ παραλήμψομαι ῇ υὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν" 
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. καὶ Όπου ἐγὼ 
ὑπάγω } οἴδατε τὴν ὑὁδόν. Ὁ λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, 
Κύριε, οὓκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις' ἵ πῶς ! οἴδαμεν τὴν 
ὁδόνο” Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς 
καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή: οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν 
πατέρα, εἰ μὴ δι ἐμοῦ. Ἰ εἰ ἐγνώκειτέ µε, καὶ τὸν 
πατέρα µου | ἂν ᾖδειτε | ἀπ᾿ ἄρτι γινώσκετε αὐὖ- 

Ωπανο ΠΟΠ Ῥοββαπῃ {ο βοηπὶ 
ΠΙΟ(Ο2 αΠΙπΙαΠη ΤΠΘΑΠΙ Ῥτο ἴθ 
Ῥοπαπι. 9 Πεεροπά16 Τοδι5, 
ΑΠΙΠΙΑΠΙ παπη Ῥγο πιο ροπῖςο 
ΑΠΙΟΠ 4ΠΠΟΠ ἀῑσο ΠΡ], ποι σπἩ- 
ἰαὈῖς σα]]ᾳ5 ἆοποο πιο {0Υ ηο- 
6ο». 

1 (Τε) Κοῃ (αχρείατ σος 
γοδίατη: ογοᾶῖῖς ἵπ ἀοαπι, εί 
Ίπ πιο ογοβΊίο, 3 Τι ἆοπιο ρᾶ- 
Ως πιοῖ πιαπδῖοπος πιπ]ίαο 5ηί: 
5ἱ αιο πηίπις, ἀῑκίδδοπι γοῦ!Ι5: 
απία γαᾶο Ρήτατο γοῬῖς Ίοεπ]. 
δ Ἐε 5ἱ αρίογο οἱ Ῥ/αερΒΤΑΥΕΥΟ 
νορῖβ Ίοσμπι, Ἰξογαπῃ Υοπῖο οί 
ποοϊρίαπι γο5 πἆ ππο Ίρδαπι, πό 
πδί βΗΠ1 οσο οἱ γοβ οἶῖς. 3 Εί 
ᾳπο 68ο γαᾶο βο]εῖς, οἱ γίαπα 
βο1ες, 5 Ὠ]ϊοῖί οἱ ΤΠΟΠΙα5, Ὦο- 
πηΙΠο, ΠοΒαΙπιΠς απο ναςῖς, οἱ 
ᾳποπποᾶο Ροββαπη5 νίαπα βοἶγεῦ 
6 Ῥιοῖς οἳ Τ6β5, Ἐσο 5απη νία 
οἱ νοτῖία αἱ υἱία: ΠΕεπΙο γοπίέ 
πά Ῥαΐοπι πὶθί Ῥου πηο, Τ 81 
οοσπογ]δδοῖ5 πηπο, οὐ Ρα«ΤΕΠΙ 

τηθιπα πύΊηιΙο ΟΟΡΠΟΥ΄ Ἰβεουῖς: οὐ 
πι πηοᾷᾶο οοσποβοϊἠς οτι οἱ γ]- 

[αᾶᾶ. | 1. καρδια] αζά. µηδε δειλιατω Χ. ε. ΠΙΑ. 

9915, (ν]ᾷ. Υοτ. 97.) 

9. μη] µηγε Ἱ. 

-- αν] 5αρτα Ἠπ. Χ. 
--- ὅτι Πίο πορευοµαι ΔΒΟ"ΡΙΙΣ. 88. 

69. Ισ. Ψπὶρ. ὐ.οιβσ. Ἁγιν.Ε5ἱ.δεΗς]. 
Μεπιρῃ. Αππιι | Ἀοπι, 5. 033ΝΔ.1 

κἷο, τα]. α.αι. οί. «311. Οτίᾳ. Ππί. 

Ἡ, 8750, (πορευοµ.....ὑμιν οτη. 1.) 

Ατπι. 

| 1444. αυτῳ -. Ο0. | --και ππίο ἑτοιμ. Ὦ. Μαϊ ΟΝΙΝ. 1. 98. 
Β6ΙΓΑ. (Τμα{1.) Ἀγτ.ΠεΙ. Αππι. 2841. | 

οπ, ΑΒ. ΒΙή.ΒΕΙ.ΡΔΕΑΗΚΜ. /. Ἀγν. 
Ῥειε, (Μεπιρῃ.) οί!. 

---ἑτοιμασω ΑΒΟΝΙ.. τε]. (Τμα.) γι. 
Ῥει.δ.Ηε]. (οἱμ.) Διπι. | ἑτοιμασαι 
ὮΜ. {. Μεπιρῃ. | ἑτοιμασας Ἠ 3 ιο, 

-τοπον Απίο ὑμιν ΒΡΝΤΙΧ. 1. 98. Ι. 
Μεπιρη. | {ροδ 5. ΔΟ. τε]. πρ. 

2.ο,/-ᾳ. τε]. (οπι. ὑμ. τοπ. 6. ΟΠ. 

τοπον α.) 

---ερχομαι] απὶο παλιν Ὦ. 
---παραλημψομαι] -ψωμαι ΔΌὉ. 
---ητε ΟΥίᾳ. 1. 6455, (ειτε 6.) | εσθαι Ὦ. 

4. εγω ΑΒΟΝΩΔ. 55. ται. Υπ]. ε,/.ᾳ. 

Μοπιρῃ. | οπι. ὮΙΙΧ. 1. 69. α.ὐ-ει[]. 

Αππῃ, «1. 
---οιδατε την ὅδον ΒΟΥΟΩΙΧ. 98. α. 

Μοπιρῃ. (20101:) | Τοιδατε και την 
ὧδον οιδατε 5. ΛΟΓΝΔ, 1, 69. τε]. 

οι. Ατπι, 

α]σ. ὅ.οιει[]. Ἀγτν.Εεί.δεΗε]. οίΠ. 

δ. θωμας] αᾶ. ὁ λεγομενος διδυµος Ὦ. 
(ν1ᾶ. οαΡ. κ. 16. κκ. 94. αχ. 2.) 

-πως] Τριπεπι. και 5. ΔΟΡΝΩ. τε]. 

νι]ς. ο.ε,/-πι. τα]. Τετί. πάν. Ένας. 24. 

[οπι. Β031.. α.ὐ. «311. 

--οιδαµεν την ὅδον ΒΟ"(Γ). α-(δ.)(ε.) 
(αι). ἆῆι. (Τετί, ἄν. Ένας.) (τ. ὅδ. 

οιδ. Ὦ. ύ.ε. Τετί. α”ν. Ῥτας.) | Ίδυνα- 

µεθα την ἆδον ειδεναι 5. ΑΟ). 
το]. Ψαἱς. ο]: το]. (δυνοµεθα Ν.) | τ. 

ὁδ. δυν. ειδ. Ι. Ατπι, 

6. ὁ Τησ. ΑΒΟ ΡΝΦϱ. το]. | οπι, ὁ 631.. 
7. ει] οπ. 

---εγνωκειτε] -κατε 3. 
---με] εµε Ὦ. | οπ. ΑΔ. | Οοπίς, Τοτέ. 

αγ. Ῥτακ. 24. ΗΠ]. 985953. 
-- αν Ἄδειτε ΒΟΩΙ{Σ). 1. 885. Ὑπ]ρ. 

(0) [Τιαἱέ.] | ειδητε ΤωΧ. απίοαν Χ. | 
Τεγνωκειτεαν σ. ΛΟΣΡ”Ν. τε]. | γνω- 

σεσθαι 13. 

--απ᾿ αρτι] ΤΡίαεπι. και σ. ΔΟΡΝ. τε]. 

γπ]ρ. ὐ.σ.ει,[]επι. νΥ. 
Τετί. ἄν. Ῥτακ. 24(ΜΡ.). ΊΝουαί. 310. 

ΠΠ, 9893, ] οπι. ΒΟΝΟΤΙΧ. 1. 58. α. 

Τ/ἰοίογζπ.(αρ.βαθα.) 

---γινωσκετε Τεγί. αἂν. Ἐτας. Πῆ. | εος- 
πογ!ξμς 1γεπ. 956. 

--- αυτον 15.] 2οπα. Ο(αρ.Ιζπ 6.) 

Άγ. 

1γοπ. 900. 286. 

ποβίῖς ουαι. 

38. τοβροπᾶ(ξ οἱ 6ἷ. | Ῥοπο5 6ἷ. | ἔοτ το 6. 
Τ. οοσποξοσ5 61. 
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ΑΒ(ΟΡ(9. 
ΤχΧΑ, 

1. 88. 69. 
ΕΘΗΚΜΘΌΛ, 

{ας 
δ Τ]οῦ, 
9, τοσούτῳ χρόνῳ 

Ἱ τ]ορ. 

10. ἐγὼ λαλῶ 
δ 6υτ. 011. 

πν 

Ν 9 ε / ᾳ 

τὸν καὶ ἑωράκατε [ αὐτόν |. 
κ / ὃ - δν ΔΝ / ος) ον τε 

πος, Κύριε, δεῖξον μα τον πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 
, ορ τε ο α πα λεν 

λέγει αὐτῷ ὁ Τησοῦς,  Τοσοῦτον χρονον μεθ ὑμῶν 
... Ν 5 α/. ΄ / αν | ελ ε Δ ας Α 

εἰμί, καὶ οὐκ ἐγνωκάς µε, Φίλιππε; ' ὃ ἑωρακως ἐμµε 
νά Ν ἡά Ν . Ν / ω 

ἑώρακεν τὸν πατέρα: [καὶ] πῶς σὺ λέγει, Δεῖξον 
ε -ν Ν / 

ἡμῖν τον πατέρα: 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

10 

ο 4 
ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ . 

Γ λ / Ν Ἁτ αρ ο ΝΑ: / / 

εἰ δὲ µή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ [ µοι. ] 
50 1 ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, 

τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα 
τούτων ποιήσειρὶ ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα Ψ πορεύο- 

ϱ.’ µαι. ., καὶ ῦ αν ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μον 

τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ, ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱφ. 
 ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί µου, ἐγὼ ποιήσω. 

3 ϱυν. 05, 
19. αἰτῆτε 

14. αἰτήσητέ 

"[με]' 
---Γτοῦτο' ποιήσω 

ὃ λέγει αὐτῷ Φίλιπ- 

9 / ο Ο.Α 9 

ου πιστευεις οτι εγω εν τῷ 
Ν Ας Ν .) ἓ) αν Ὁ Δ ε.α ο η Ἀ 

πατρι καιο ΜΑΤΩΗΡ εν μου αμα τα κ ώς ας εγω 

λέγω" ὑμῖν ὁ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ λαλώ: ὁ δὲ πατὴρ [ό] 

ἐν ἐμοὶ μένων "Ἱ πιστεύ- 
Ν 3 3 / 

ετέ μοι ῦτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατηρ εν εμοι” 

ΧΙΝΥ. 8. 

ἀῑδιῖς οππι. 5 Ὠϊοῖί οἳ Ῥ]ρ- 
Ῥα8, Ἠοπηπο, οβίοπᾷο ποῬῖδ 
Ῥαΐποπι, οἱ 5ιιβ]οἵξ πορῖς. ὃ Ρ- 
οἵς εἵ Ίσδις, Ταπίο {αεπιρογο 
γοβῖδοπτη 8ΗΠ1, οὗ ΠΟΠ 6ΟΡΊΟ- 
γὶςήβ της, ΕΗΙΗρρεΣ ΘΟΩπῖ νιάις 
τηο, ΥΙ616 οὗ Ῥαΐτοτα: αποπιοᾶο 
έα ἀ1σῖς, Οδίεπᾶς πορῖς ραίποπι 

-. 10 Νο ογοᾷΙής απῖα ορο ἵπ ρα- 
{πο οἱ Ῥαΐογ Ιπ πηο ορ Ύετρα 
ᾳπαθ πο ]οᾳπος γορῖβ α πιο 
180 ποπ Ίοπος: Ῥαΐοτ απίοπα 
1π Πῃθ ΠΙΑΠΕΠΡ, 1ρ5ο Γαο]ξ ΟΡΟΥ. 
1 Νοπ οτεβ1ῖς απία οσο Ἰπ 
Ῥπίχο οἱ Ρραίο η πιο οδίὃ 
13 ΛΠοηπαῖπ Ῥτορίοι οροτα Ίρδα 
ογθα[ίο, 

Απιοη 4ΠΙΟΠ ἀῑσο γοβῖς, απῖ 
ογοβ1έ 1π πια, οροἵα 4παο 95ο 
{αοῖο εξ Ίρεο Λιοῖαί, οὐ τηβῖο- 
τα Ἠογατη Γποῖοῖ, απία, οϱο απ 
Ῥαΐτοπι γαᾶο: τὸ 433,39) οὐ ᾳποᾷ- 
οπππαπο Ῥοιοτίς ἵπ ποπῖπο 
προ, Ίου Γαοῖαπι, τὸ β]οι- 
Βοοίιτ Ῥαΐεν 1π Πο, 1 ΒΙ 
ααῖᾷ Ῥείοπ(ῖθ τηο ἵπ ποπηῖπο 

8. αυτον απ] ΑΟ ΡΝΩΙ, το]. Τιαίέ, τε]. 

Ἴγοπ. ο4ᾷ. 936. Τονί. αἄγ. Ῥτακ. ΠΠ, | 
οπι, Ὦ03. 1γεπ. 900. (εί οᾷᾱ. εἰ ο. Μαςς. 

356.) {(οΠΙ. και ἑωρ. αυτον 88. ΑΥΤΗ. 

Ό5ο,) 

9. λεγει ΠΠ], 95995, | απεκριθη Ν. (α.) 

---ὁ Τησ. ΒΟΡΝΦΩ. τε]. | οτι. ὁ ΔΙ, 
----τοσουτον χρονον ΑΒΝ. το]. ΠΗἱρρ.ο. 

Νοοί, 7 (Π. 11). ΟΥίᾳ. 1. Τ255. | τοσουτῳ 
χρονρφ ΡΩΠ. Ίγεπ.900. ΟΥγίᾳ. ἴπί. ΠΠ. 

956». ΠΜατοεῖ, αρ. Ἐκ. 9805, Τεν. ἄν. 

Ττακ. 24. ΗΠ], 9995, 9401, 9416, (τοσου- 

τον ΤΠ" 5εᾷ σους.1.) 
----εγνωκας ΠΗίρρ. Ογίᾳ. 1. | οορπον]είῖς 

γπ]ς. α.ὗ.οιί. «ΕΠ. Ίγεπ. ο. Τεν. 

α”γ. Ένας. 94. οορπογνῖδ Ἴτγοπ.ΜΡΕ. 

οἱ οὰ. Μας». | πορίῖς ε. Πί], | αρπονῖδεῖς 
Ἄουαί. 209. 

--- ἑωρακεν] α.ά. και αἱ. α.δ.οι]. Ίγεπ. 
ΟΥιᾳ. ἴπι. 1. 6ὺ.4-865, Ἡ, 674, 9065, Ἱγ. 
5285, 6124. Τογί. αἄν. Ῥνακ. «Νουαί. 

ΠΗΠ, 9180, 941, 9895, 9491... 10195, 

10596, 10905, 10895, οί]. 95 0ἱ9. 955. | 

οπι, 6. ΠΗἱρρ. ΟΥΙᾳ. 1. 7958 δἱς, ἵν. 1043. 
32863. 9873, 91500, 4508, Έως. Εε]. Ῥτ. 

45. 

---και πως ΑΏΝΤΙΧ εἶς, το]. /. Ἁγιν.Ρεί, 
δ.Πε]. ἄοίἩ, Αππη, | οπ], και ΒΩ. ας. 

α.διοιο. ΝΜοπρη. Ίτεπ. Ἠί. 9590, 9411. 
(αποπιοᾶο «υρο «31.) | αἆ Βπ, νο. 
οπι, , ΠΗἱρρ. 

---συ] σοι Ν. 69. 

402 

10. πιστευεις ἍἨἩἱρρ. ο. Ἀοοι. 7 (Π. 11). 
Τεγί. αἄγ. Ῥτακ. 94 0ἱ9. ΠΠ], 5908, 9998, 

Γ -σεις 3 Μαἰιοᾶ.1. | οτε Ὑιρ. 

ΠΠ], 9411, 9491, 9495, 

--- λεγω ΒΝΤΙΧ. 6. ΘγτΗε]μηρ. Μοπιρῃ. 

(οτι. 311. ἠζαἰιοἆ.».) | Ἰλαλω 5. Δ 
ϱ. τα]. (Τιαί{,) Ἀγττ.Εεί,δεΗσ].σε. το]. 

Τετ. αἂγ. Ἐτας. 24. ΗΠ. 590ἱ, 9599, 
9455, 10094, 10155, 10914, 10895 | λελα- 

ληκα Ἐ. 

-- ὑμιν Τετί. ἄν. Ἐτας. ΠΠ]. 9995. 9495, 
Γ.οπι. 69. Θγτ,Ῥεί. ΠΠ], 10895, 

--- αφ εµαυτου Ν. 

--- ὁ εν εµοι ΑΡΩΧ. το]. α.οι. Ἀγτν.Ονί, 

Ῥεί,δ.Ηε]. το]. ΠΠ], | οπη. ὁ Β1,. Υμ]ς. 
δ.ε,ῇ:4. ΟΥγίᾳ. Ἡ, 6140. (µενω Δ7.) 

--- ποιει τα εργα αυτου ΒΕ. ([ποῖς βιοία 

ε. Τποῖ οροα Τετί. ἄν. Έτας. 94.) | 

ποιει τα εργα αυτος Τμ. 88. | 1ρ8ο 

Γαο]έ οροτα δπα Μοπιρῃ. 91. ΕΠ, 1883. 

(4885) 5901, 989υ, 9485.. 944., 9500, 

10094, 10155, 10914, |. Ταυτος ποιει τα 

εργα σ. Α(Ν)Ω. το]. ι]ς. (/)(6) 

Βγτγ.ΟΥ{.Ῥ5ί,δεἨο]. οἴΠ. Αντι, ΟΡ. 
Ἡ, 6140, (ροβέ αυτος Ἠϊαί Ν.) (ποιη Μ.) 

1 1ρ5ο Ἰοφιέας, οὐ ορογα 4παο 95ο {ποῖο 

1ρ5ο {ποῖί α.δ.ο([) Ιαάά. “Ἠαες” 

Ῥγντ.Οτί,Ρε(,δΗο]. ἄοἴµ. 
11. πιστευετε] ῬΙποπι. ου Ὁ. Υα]ρ. | 

Οοπία, Ζεν, αἀγ. Ῥϊας. 94. ΠΠ], 6αθ- 

ρα. 

--- µοι 15. Αγγ. ΟΧΙ,διΠ ο]. ΕΠΙ. | οτι. Ψαἱς. 

Όλο. Θψτ.Εδί, Τετί. αν. 
Ῥτας. 

ΒΥΤ.ΗΙΟΣ. 

11. ὅτι εγω εν τῳ πατρι και ὁ πατηρ εν 
εµοι Ίτεπ. 815. Ηἱρρ. ΓΗΙΟΒ. ἵκ. 19 

(989). Τενι. αν. Έτας. 9.24. ΠΠ]. σ0ἵ, 

Ἴ99ε, 8070. 808), 9590, 9445, 10024. 

10190. 10214, 10905, | ότι ὁ πατ. εν εμ. 
καγω εν τῳ πατρι Ὦ. Ο)Ρίρ.1. Τ50» (ὁ 

γαρ πατ.) Ηί. 9500. 
εµοι] οπη. Λ. (τα ῥηματα νοτ. 10. αᾶ εν 

εµοι Οἱ 69.) 
--- εµοι] αάᾶ. εστιν «Εἶσ. 1. 69(95). πρ. 

ο.ο. 8γτ.Ονέ. οἴµ. ΑππηιὈδο, ποπ. Η (1. 
10024, (νίᾷ. γεν. 10.) | οπι. δὲ. 85. Α(νῖᾶ. 
εαρ.)ΒΡΩΙ/ΣΔ. 958. 69(19). ΕΠΗ εἰο 

ΜΡΤΌΛ.α.ὐ,[: Ἀγντ.Ῥει.δε Πο]. Μετηρη. 

Αππι,ζοἩ. ἆῦ1. Ες. Ἐο. Ἐν. 904. Τετί. 

οἱ. ΗΠῖ. 10ἱ55. 

[και ὁ πατ. εν 

- μη] µηγε ὮῬ. | οπι. 693. (Εἱ εἲ πμί 

ποπ ογθά]ᾳς Θγτ.ΟΓ6) 

-- αυτα ΑΡΩΙ.. τα]. Τα. (οὐ ο 5ἶο.) 
Θγιγ.Ογί.δε Ης]. οΐμ. ΠΠ. 959ὺ. 9443. 

9600, 10058, | αυτου Ὦ. {ί, | οπη. 
ΙΓ (Μ1απ.). Θγτ.Εεί. Ἀγτ.Πίον. Μεππρη. 
Αππι. Τον. ΠΠ, σ90ἵ, |αᾶᾶ. µη α. 

-- µοι»2.. ΑΡΩ. τε]. α.ὐ.[]. Ἀγτ.Ης]. το]. 

[ οπι. ΓΙ, 58. πας. σ-αι΄. Ὀγιτ.Οτίιδο 

Ῥει. γγ.Ηϊογ. Τεν. ΠΠ], οἵε, 

19. τουτων] τοῦτον οἱο Ὁ. 

ϱ. ν]ᾶσς 6ἵ. (0ἱ8). | 19. Ρροοτῖῖς ραΐτοπι Οἱ. 



ΧΙΝ.22. 
Ῥπ]σ.α.0.ο. 15 

Βνττ. [0.]Ρ. Ἡ. 
/ Ν/ νν 5 ο ο σεγε, 151 κἀγὼ' ἐρωτήσω τὸν πατέρα, ” καὶ ἄλλον 

«ΑΣΙΑ, . / ’ ς 5/ ο ον » Ἀ 
ὃ Βνε.οσὲ, παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα Ἰἠ, μεθ) ὑμῶν εἰς τὸν 
2. τήηρήσατε 3 Ν - - / Ἀὶ ος / 5 

2 ο8Ρ. 16110. αἰώνα, '' "τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, Ὁ ὁ κὀσµος οὐ 
αραρ. 10:17. 

ον : . Γ σε ης 
και εν υμιν Ἰ εστιν. 

{ανν Οἱ. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 

ιν ε . 4 ’ / 

καὶ ὑμεῖς Ἰ ζήσετε. 

γνώσεσθε΄ 
3 Ν . Ν . 5 ο 

εμοι καγω εν μμ 

δ 5υτ. 06, ρκθ 
α 

ι' 

ΤΟΝ. 

19.πατερα] Ἰαάά4. µου «ϱ. Δ. το]. ε. 

Βψτν. Ῥεί,δεΗσ]. (π. Βγτ.Οτε:) | οπι. ΑΒ 

ΤΩΤΙΧ. 1. 98. 69. (Τί) Μεπιρῃ. 

αοΐμ. Ατπι, 801. Λουαί.919. ΠΠ], Τ994, 
---- πορευοµαι] απίο προς τ. πατερα 98. 

ο. ΗΠ, | Οοπίτα, Λουαί. |.πορευσομαι 
0Η3. Μεπιρῃ, 

18. τι] οπη. 1. 

--- αιτήσητε ΛΤ. τε], | αιτητε Β0. (-ται 

Ῥ.) | αάά. τον πατερα 58. Υπ]σ.ΟΙ. | 
β44. αὉ ϱο ὐ. αἲ 1ο ο, (ποῃ Παδ. 

γπ]ς. α.αι[:[:ᾳ.) Ιπιος (6 [απεῖαπι γο- 
υἱδ”. Βγτ.Εεί.) 

--- ἵνα δοξασθη....ᾶ ΒΠ. γετ.] οπι. ΑΝ. 
(εαάσπι δίς Ἰαῦοί .) 

14.οπ. νου. Χ. 1. ΑΝ. ὖ. Ἀγτ.ΗΙε, 
Αππιιζομ.οί ΜΘΡ. (Ἠαρος Αππι.Όςς,) 

--- εαν τι] καιεαν τι Ὁ. [. Μεπιρῃ.ΜΕ. 
αν τι Ὦ. (οπῃ. τι ΒΥΤ.ΡΕΙ.) 

--- αιτήησητε] αᾶ. µε ΒΔ. 58. ΕΗΠ εἰο, 

Ὑγπὶρ. ο Ἀγττ,Εείιεά,δ.ΗεΙ. (οίῃ. 

ΑτπιιὍκο, | οπ. ΑΤΏΩΙ,. το], α.ειφ. 
Βστ.Εβί.Μ5. Μεπιρῃ. | α ράσο πιοο ᾖ: 

28ΙΠ. (οπι, εν τῳ ον. µου ΑππηιὈ 5ο.) 
-- εγω ΏΩ(25)Μ. τε]. α.{[. Ἀσττ.Ῥεί, 

δΗε]. οί, | οπι. ΑΕΙ.. 98. 6(19)Λ3. 
Ὑπ]ς. ο.ε.ᾳ. Μεπαρῃ. ΑππιὌεο, (2011.) 

τουτο ΑΕΒΙ,. 38. 6(19)ΜΣΛΣ. γι]. 

ο.-ᾳ. Μεπιρῃ. Αππι.Ὄξο, «2Η. (νὰ, νος, 

18.) | Οοπίτα, ΏΩ(29)ΜΑ, το], α.ει/ῇ. 
Ῥσττ,Ε5{.δ.Ης]. οίἩ. 

15. τηρησετε Β1ι. Μεπιρῃ. Ἔις.ο, Με]. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
3λ 3 α Ν 3 Δ ΔΝ ιν ο δν / 
εαν αγαπατε με τας εντολας τας εμας τηρ]τ 

/ - ο » ων 9 Σολ / 

δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδε γινώσκει 
λα 10, « α Δ / ο. 1ο οἱ ο ὧν / 

αὐτό» ὑμεῖς [ δὲ] γινώσκετε αὐτὸ, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει, 
οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, 

ὃ ἔτι μικρὸν Ἱ καὶ ὁ κόσμος 
3 3 - ε - 

µε οὐκ ἔτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ µε: ὅτι ἐγὼ ζῶ, 
/ ωὴ ε / 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
α  νν 3 ρι / Ν ς ο) . ο ο πατρίµου καὶ μες 

5 Δ 3 ην ΔΝ 

0 έχων τας ἐντολας µου καὶ 

τηρῶν ὃ αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με᾽ ὁ δὲ 
ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου" 
κἀγὼ᾽ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυ- 
/ 

18 

22 / πο ον ή ο . ε 2 ; δν 61 Ὅ' Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, 

1700, | τηρησητε 95. 693. | ᾖτηρησατε 
5. ΑΡΦΩ. θ9(ο σουτ.!.) το]. Τμαίτ. Βγιτ. 

ΟνΡει.δΗσεΙ. Απ Δι. Οτί. Ἡ. 

8014, Ογίᾳ. Ιπέ. ΠΠ]. 453. Ἔγις, ἵῃ ὮΕ. 9519. 
Λουαί. 918. Γιο. 125. 

16.καγω ΒΡΩ. 1. | Ἱκαιεγω 5. ΑΤΝ. 

τα]. Ἔς. ο. Με]. 1700. ἵπ Ἐς. 9510, 
-- α (Β)ΩΤΙΣ. 98. α.(0.)ο.αι [μπι ΘΥΣΤ. 

Ον6.Ρεί.δς Ἠε].πισ. ΜεπιρΗ. ἀοἰμ. Ἔις. 
ο, Με]. 1700. 1713, ἵπ ῬΕ. 9615, ΊΝουαί. 

919. ΗΠ. 8053, Γποί/. 155. (Ρο5δέ αιωνα 

Ἑ. ὐ.) ειη Έα. 1η Ὦ5. δ061. | Έμµενῃ 5. 
ΑΕ. τε]. Ὑπα]ρ. σ. Ἀγτ.Πε]αί. Διπι, 

πίγ.α. Ἠαδροῦ {Π. (µενει 69.) 

--- μεθ ὑμων] Ρο5ί εις τον αιωνα Ὦ. Ες. 

1π Ἐ8, | Οοπίτα, Ἔς. ο, ΜΕ]. δἱ9. ἵπ Ἐς. 

17. θεωρει] -ρειτε Ἡ. 
--- αυτο ἴθτ.] αυτον "1. (55. α” Τη) | 

-τω3 19 ο 20 69. 19εί 50 Μ. οὐ Ὁ. 

--- ουδε γιν. αυτο] οπι. Ὦ. 
--- γινωσκει] -κετε Ἡ. 
--- αυτο 95.] οπι. Β. α. Πού. 

-- ὑμεις δε ΑΡΤΑ τε]. ας. ο.ει/:[-ᾳ. τα]. 
Γ.οπι. δε ΒΩ. α.ὐ. Πιοίγ. 

--- μένει Ίος αοοοπία Χ. 1. 98. 69. ΏαΗ 
ΚΜΌΛ. α.ὐ.ο.οιι[. Ἀγιτ.Οτί.Ε5ί.δεΗς]. 
αοΐἩ. {ιοί | μενε ὙΥπὶς. Βγτ.ΗΙον. 
Δπτπῃι, 101. | “οι” Μεπιρῃ. 

- εν ὑμιν Ὑπ]ς. α.ει]. Πιο. | συν ὑμιν 
1. ὐ.οι[. Αππι. 

--- εστιν ΒΗΓ3. 1. 69. Το. α.δ.οιε.[]- 
Ῥνττ.Οτί,δς Ἐεύ, οἵι, {ιοί (α4ᾷ, ἵπ 

1 ὑμεῖς 

πιοο, ου [ποῖαπι, [6 ϱί ἀ1σῖ- 
818 ππο, ππαπάαία πἹοα βογναῖο, 
1 Έ{ οσο τοσαῦο Ῥαϊτοιη, οἳ 
αΠαπα Ῥατασ]οίαπη ἀαδῖ νοῬίς, 
τς ππαποαί γοβίβοπτη ἴπ αθἴογ- 
Ώπτα, 17 αρῖΙσαπη γοτΙα(1β, 4πθπα 
παπάς ποπ Ῥοίοςδύ αοοΐροτο, 
απῖα ποπ γῖάθε οππι που εοῖί 
ουσ: Υο5 απίοπι οορποβοῖβ 
ουπῃ, απῖα αριιά γος πππποβ]έ οί 
1η γοΡ!ς οπῖζ, 15 Νοπ το]παπαπα 
ΥΟ8 οτ{ΑΠΟΒ, γοπῖαπι αἆ νοβ. 
19 Λάππο πποάῖσππα οὗ τηιιπάτιΒ 
πο Ίππι ΠΟΠ γ]άθί: νο απίοπι 
γ]ᾷοίῖ πῃα, απῖα 65ο γίνο οί 
ΥΟΒ γ]γείῖς. 3 Τπ 1ο ἀῑο γο 
οοσποςεσῖς απῖα οσο 8ππΠΙ 1π 
Ραΐτο πιο οἱ νος ἵπ τπο οἱ οσο 
1π γορῖ. 3 Ωαἳ Παρα πιπή- 
ἀαία τηοα οἱ 5ογναί οα, 1]]ο ορ 
απ ἀΠΙρΙέπιο: (39, 19) απ αἲ- 
ίεπι αἁῑῃσῖε πιο, ἀῑίσείαι α 
Ῥαΐτο πησο, οί οσο ἀἰίσαπα οππα 
οἱ πιαπ]{οξίαΡο οἱ πιο 1ρδιτη. 

33 (100, 10.) Τ]οΙὲ οἱ Ταάᾳ8, ποπ 
Ἠ]ο Ῥοατίοις, ΤὨοπιῖπο, απῖά 

εἴοτπαπι ϱ.) | Φεσται 5. ΑΡΖΩΤ,. 98. 

τε]. Ὑπ]ς. Ῥγτ.Ηε]. Ἀγτ.Ηϊογ. Μοπιρῃ, 
Αππιι «ή1. (Ίος οτᾶ. ἵπ ΒΥτ.Ηῖου. ἴπ 

γοβ!ῖ5 πιαποΡ]έ εί αρπᾶ γος επ.) 

19. ετι µικρον επι απ. σοπ]. ΒΥΙΤ.ΟΣ6. 
Έει, δ.Ης]. 

-- ουκ ετι ΠΠ]. 9ὔ6ὺ. | ου Δ. .ο. ψτ.δύ. 
-- µεβο.] οπι. 01. 

--- ὅτι εγω ζω ΠΠ.] οπι. 6. 
-- ζησετε Β]μΧ. | Ίζησεσθε 5. ΔΏΩ. 

το]. 

90. ὑμεις απίο Ύνωσεσθε ΒΩΤ.Ν. 98. ΜΑΣ. 

γπ]ς. { | {Ρροδί ς. Ὦδδ. 1. τε]. α.ο.ε. 

Ῥγγ.Ηα]. Μεπιρῃ. οἱμ, Δυπι, [ οπι. 

ὑμεις «Δ. ὐ. Βγτ.Ε5ί. {1. 

-- καγω] καιεγω ΔΕ"αΜΌ. 
91. ὁ δε αγαπων με] οπι. Δ. 

-- καγω ΒΡΩΤΙΣ. 1. ΕδίσΛ. | Ἔκαι εγω 
ς, ΑΔ. 88. Ὀείο. τε]. 

---- ενφωνησω 3}. 
--- αυτῳ εµαυτον Γιοῖί 155. | αυτον 

εµαυτῳ Μ. 
89. αυτῳ] οτι. Λία. 
-- ουχ ὁ Ίσκαρ.] Τποπιας 9Υ.ΟΣ. | ὁ 

κανανιτης ΤΠεβ. πι. 

--- Ίσκαριωτης Ὑπ]ρ. Οἱ. | απο Καρυωτου- 
Ῥ. |. Βοατίοίι «ιοί. 155. Ῥοπτίοίῖς 
Απιι Ί]ο Βεατίοῦι α. Ί]ο Βοαχιοίος ὔ. 
«5 Βγιν.Ρει.δΗο]. 1ο Βεαποίμα 6, 

(45) Ιαᾶᾶ. δεᾶ ας ὅ,[. 

1Τ. οοσποβοοΏῖς 6Ί. | 25. Τ5οατ]οίαος 6. 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ΑΒ Τ(0). κι ο. Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μελλεις ο σεαυ 
πο η τόν,ἳ καὶ οὐχὶ τῷ κόσμφ; ἀπεκρίθη ᾿Τησοῦς καὶ 

πα Ἶς εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρή- 
σει, καὶ ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς 

Ν ο ον / 

αὐτὸν ἐλευσόμεθα, καὶ μονην παρ᾽ αὐτῷ Γποιησό- 
Ίδποι μεθ. Ὁ ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγου μου οὐ 

ρλα τηρεῖ: καὶ ὁ λόγος ὂν ἀκούετε οὐκ ἐστιν ἐμός, ἀλλὰ 
α 

Ῥσαρ. 16:19. ϱλβ 
. 

5 5τ. 0έ, 

τοῦ πέµψαντός µε πατρός». Ὁ' ΤΓαῦτα λελάληκα ὑμῖν 
παρ ὑμῖν µένων' ὉὉ Ὁὁ δὲ παράκλητος, Τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον ὃ πέμψει  ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί µου, 
ἐκεῖνου ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς 
πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 

ϱ» Ἡ Βιρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν 
δίδωµι ὁ ὑμῖν" οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐ ἐγὼ δίδωµι 

ΧΙΥ. 25. 

Γποίαπι οδί απ]α ποῬῖς πιαπ]{οβ- 
ἑαίπτας ο5 {ο ρδαπῃ οἱ ποΠ 
ΠΙΙΠ(ΟΣ 3 Ῥορροπά1ΐέ Ίορι5 ο 
ἀῑκίι οἳ, 91 ας ἀῑΙσ]ῇ της, 86Υ- 
ΤΊΟΠΟΠΙ ΠΙΟΙΠΙ βογγαΡ]έ, οἳ ρα- 
{αχ πηοις ἀῑίροί οιπῃ, ο αἲ 
οΠ1 γοπῖσπητς οἱ ΤΣΠΡΙΟΠΟΡ 
αρα οιπῃ [αοῖσπηιις; 5 απ] ποπ 
ἀΙβΙ{ της, 66ΓΠΠΟΠΕΕ Π16Ο8 ΠΟΠ. 
εογναί: (9, 1) 66 ΒΟΥΠΙΟΠΕΠΙ 
απιοπΙ αιιά1βίῖδ, ποπ. οδὲ ΤηοΙ18, 
βοᾷ οἷτς απ πιο πηϊς]ς Ῥαΐτῖς. 
3 Ἠαος Ἰοσπίας εαπα νοῬῖς αριιά 
νο ΠΙΑΠΘηΠΒ: 35 (195, 10.) Ῥαγα- 
ο]εας απίοπι, ερ]]έαδ εαΏοίιιΒ 
ᾳποπι πη(ίοί Ῥαΐου ἵπ ποπιπο 
π]οο, 1]]ο γος ἀοσοβΙέ οπιπῖα ο 
5πσρογοί γοῬῖς οπηπῖα απαθοιπι- 
απο ἀἴκογο γοῦ]δ. 

37 Ῥασσπα τε]ῖπαπο γοῬῖς, Ρᾶ- 
«οπ1 ΠΊΘΗΤΏ 4ο γοβῖδ: ποπ 4πο- 
πἹο(ο παπά α5 ἀαΐἲ ο5ο 4ο γοῬῖς. 

ὑμῖν. 

λιάτω. 

35. κυριε] αάᾶ. και ΩΔ. 1. 60. αΗΚΜΡΠ 
Δ. Ἀγτ.Ης], (14 ορί τιέ γἷά. κε δἱς 5οτῖρ- 

{παπα Ῥοείσα κε και). | οπι. ΑΒΡΤΙΣ. 98. 

Ἠ, Τναίέ. Βψαν. οτί δεὮςι, Μεπιρη. Τ]ιοῦ. 

πι. ἄοΐμ, Αιπι. 11. ΟΡ. Ιπί. ΠΠ. 

795, Γιο. 
-- Ύέγονεν Ο)ἱᾳ. Ιπί. 11. Ποιοί. | εστιν 
Ῥ 

-- ἡμιν] Ῥοδί µελλ. Ὦ. (Υπ]σ.ΟΙ.) ο 
Ογίᾳ. ἴπέ ΠΠ. 

-- εµφανιζειν ΟΥγίᾳ. πι. ΠΠ, | -ἕεις Δ. 

{ιοί/. 155. 

-- σεαυτον] ἑαυτον 69(3567.). 

98. Τησους] Τρταθτη, ὁ «. Χ. 69. ΜΛ. 
Ο21ᾳ. 1.9843, | οπι. ΑΒΡΤΙΔ. 1. 95. ΒΏα 
Ἠκπρῦ. 

-- τηρήσει ΟΡΙᾳ. 1, 9543, Ἐν. ο, Με]. 950. 
170ή. | -σῃ Χ. 69. «Η. 

--- αγαπήσει Ογίφ.1. Έα. ο. Μα]. 1703, | 
-σῃ α. 

--- έλευσοµεθα ΟΥί4. Ἱ. 9500, 9841, 9395, 
75θα, η. 1705, ἵπ Οαἱ. αρ. Οναπι. Μαέ, 

78: Οαἱ. Οταπ. Ὦρῃ. 161. ΟΥίᾳ. Ππῖ, Ἱ. 

5οῦ, 11, 444). ΠΠ. 995, 663, 796, 9084, Ίν, 

4745, Ἐκ. ο, Με]. 1701. 1714, ἵῃ ΡΕ. 400, 

Ίγουαί.318. ΠΠ. 4493, 9655. Γμοίῇ 125. 

| ελευσοµαι Ὦ. ο. ΘΥΥ.ΟΥί. | πορευσο- 
µεθα ϐ9. 

--- µονην παρ αυτῳ Ο)ίᾳ. Ἱ. φμαίεν. ΠΠ. 
Ορίᾳ. πι Ἱ. ΠΠ φμαίον. ἵν. (αι. ΜΤαί6. 

78.) Οαἱ. Ἠρῃ, 161. Ἐις. ο. Μο]. δἱς. 

1π Ῥ8. ουαί. ΠΠ]. | προς αυτον µονην 
Ῥ. 9Υτ,Ρεί, 
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μὴ ταρασσέσθω ὗ ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δει- 

ὃ ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ 

98. ποιησοµεθα Ὦ(1}Χ. 1. 98. 69, Ογί0. Ἱ. 

9503, 9584). 9086, 564. 1, ἵῃ 0408. αρ. 

Οπη, Μαι, 78. ἵπ Ῥρα]. αα]]. κὶν. 54. 
Ονίᾳ. ἴπι. Ἱ. Ἡ. ΠΠ φμαίογ. ἵν. Έης.ο. 
Με]. 1708, 1713, Ἱπ Ῥε. Λουαί. ἨΠ. δἱ9. 
2μοίγ. (-σωμαιθα 1.) | Ἱποιησομεν 5. 
ΔΕ, τε]. Ονίᾳ. Οᾳ18. Οταπι. Ἐρῃ. 161. 

(-σωμεν ΔΜΛ.) | ποιησοµαι Ὦ. ε. Θ:. 
ου, 

94. τηρει (τηρη .) ] | τηρησει Ὦ. Μοπιρῃ. 

-- ὁ λογος] αἀᾶ. ὁ εµος Ὦ. α.ε. ΒΥΤ.Ης]. 

Δππι. «401. |. Οοπία, ἠζατοεῖ. αρ. Βαβ. 

975, 984, Ἰ{οπι. ὁν ακουετε α. ο.) 

--- πατρος Ματοε]. αρ. Ἐπβ. δἱ5. (πῆρ εἰε 
Ἠ.) | οπι, 69. 

95. ὑμιν 5’. Ες.ο. Με]. 1708, 1710, ἵπ Ῥ. 
9515, | ὑμεν ὮἨ. | ὑμων ΤΑ Χ. 6903(ἡμ. 
907.) 

96. ὁ δε «Ίιδ. ο. Με]. 1703, 1710. ἵπ Ῥς, 
9515, | ἡ δε 1. 

-- Ὁ Εις.ο. Μα]. 0. ἵπ Ἐ8. | ὁν Τι. 
--- πεµψει Ἔς. ο. ΜΕ]. δἱ. ἵπ Ἐ5. | -ψη 

1,. 69907. Λ. 
--- πατηρ] πἀά.μου Ὦ. σ. βγον.Οτέ,δεΡεῦ, 
Μοπιρα,. Έις. ο. Μο]. δἱς, ἵπ 8. | 
ΟΌοπαα, Λουαί. 918. 

--- και ὑπομν. ὑμ. παντα Ο)ἱᾳ. Π1, 6970. 
Ονίᾳ, Ιπι. 1. 618. Εις. ο, ΜΕ]. δἱς. (ἴπ 

ῶ8,) ουαί.915. | οπι. Λ. ὅμι, ῬΥ. 

Ους, Τ Ῥοδί ὑμιν (οπ1, παντα) Λ1πι.θ6ᾷ. 

(Οοπίσα, οἆᾱ. αάάαπῃ.) 

-- ἁ ο. | ὅσα 1. Υπα]ϱ. α.ὗιοιεβ-πι, ΟΥἱᾳ. 
11, Ες. ο, ΝΤο], δἱς. 

ΝοἨ {πγροίασ 60ΟΥ ΥοΡίΓΙΠΙ Πθ- 
απο Γοτπηϊἁσί. ὃ Αιάϊσιῖς απῖα 
6Ρο ἀῑκί γορῖ Ὑπάο οί γοπῖο 

96.ειπον {/. Ἀγτ.Πσ].τπς,. Ανπιι «91. 

Οτίᾳ. 11. Ἔς, ο. Μο]. δἱ5. | αν ειπω Ὦ. 

γπ]ς. α.ὐ.οιοι[]. | εγω ειπον Χ. 98. | 
ἀἶσο Ῥστν,Οπί,Εεί.δεΗο].αί. 

-- ὑμιν Ναὶρ. {. Έως. ο. Με]. 1708, | 
οτη, α.ὐ.οιε.[]. Εις. ο. Μο]. 1719. 

26. Βπ. 85οα 97 αὐ Ππῖε] αά, εγω 1. 
Γ οτι. ΑΏ. τα. Τα, το.  Ο,ίᾳ. 

11, 
97. ειρ. την εμ. διδ. ὑμιν ΟΥἱᾳ. 1. 7551. Ἱν. 

1005, Ονάᾳ. Πέ. Ἡ. 9553. 9670. 491.. ΠΠ, 
9465, ἜΈις. ἵη Ἐς. 9643, 6615. ἵπ ἘῬ5. 
1485, 1710. ΤΠεορΗ.(Μαἱ, 199.) 61ργ. 
909. 304. ΠΠ, 9775.6095, {αιοί. 104. | 

οπι, δ. 

98. ερχοµαι] ῬΙαοπΙ. εγω 69. | Οοπίτα, 
Ο»1ᾳ. 1.9943. Αουαί. ΠΠ]. 10194. 

-- Ίγαπατε ΑΕ. το]. Όγτν.Οπί.Ε50.δςΗς], 

το]. Ογίᾳ. 1. 2843. Εις. ο. Με]. 1100. 
Άουαί. 914. (,ρτ. 169. 980. 951. ΠΠ, 

10194, | αγαπατε Ὦ"Ί,, 69. ἩΠ. 
--- πορευοµαι] ΤΡΥβοπη. ειπον 5. ΔΕΝΣ. 

χο]. | οπ]. ΑΒΡΤΙΝ. 1. 98. 69. Κ3. Τίς, 
Ῥγτν.Οτί.Ῥαυ.δςΗσ]. Ῥγτ.Ηϊογ. Μεπιρῃ, 

οι. Ανπι, «δημ. Ογίᾳ. Ἱ. Ἔις.ο. 

Με]. Ίουαί, 914. (1/7. 169. 950.551. 

ΠΠ. 10193, 19544, | (εγω πορ. 69. 
Ατπῃ,) 

--- πατερα] αᾶά. µου 69. . Άγιν.Οτί,δς 

95. τααπ]ξ. 68 ποὈϊς Οἵ. { 35. τηαβίοποπα 6ἶ. 
124. παϊβ]ς τηο 6ἳ. 

οπκκρ βρολωθκοζς. «...- 

πώλ, ων 

--- 



Χν.4. 
να]ς. α. ὖ.ο. 
να (0 Ρ.Η. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς : 

Πάεπιρῃ., 
οΐ, Αππι, 211, οὐ 
4 δυτ. 0τέ. µου ἐστίν. 

ας ο β. 

ἵνα Όταν γένηται, 
/ Ἡ] ς ω 3 Δ ς . / 1 

λαλήσω μεθ ἄμῶνει ἔρχεταυ γαρ οι σοῦ: κοσµου 

ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 
κόσμος ὅτι ἀγαπῶ, τὸν “πατέρα, καὶ καθὼς ἵ ἐντολὴν 
ἐδωκέν’ µοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ. ῳ - 

9], οὕτως ποιῶ, 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

΄ 
πιστευσΊττε. 

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ 

ἐγείρεσθε ” α 
ον 5 Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 

ΧΤ. 
« / 5 

µου ὃ γεωργος ἐστιν. 

5 οαρ. 18110. καθαίρει αὐτὸ ἵνα 
ς - Σ΄ ΔΝ Ν / ΔΝ / εν τ οέ 

ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λογον ὃν λελάληκα ὑμῖν. 
4 / / Ν ε) α 
µείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

Ῥεί. { Οοπίσα, ΟΥίᾳ.Ἱ. Ἔς. ο, Με]. ΊΥο- 
ναί. (ωρτ.ἰογ. ΠΠ, 19543, 

28.πατηρ] Ταᾷ4. µου 5. Ὦ:Δ. 69. τε]. 
αι. Ἀψιν.Εεε.δεΠσ]. τα]. (Ἡ. Ῥγτ.Οτς.) 

Ζι8. ο. Με]. | οπι. ΑΡ.Μαἰ Γ.Σ. Ἱ. 
88. Τα]σ. ὅ.ο.ει[].ο.ῖ. «Αι. Ίτεπ. 108. 

Ο,ίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 8655. Τετί. α”ν. Ἐν. 9. 
14. Λουαί. 914. 61/7. 551. ΠΠ. 5155, 
78ιε.794ὺ. 7998, 8571, 8945, 9185, 1018395. 

1955603. ῃ πατηρ ὁ πεµψας µε Ονίᾳ. 1. 

1995, 7028, 7685, ΠΠ. 6650. 1γ. 95500. 92473, 

4510, (Ἴοναί. 199. ΠΠ. 11573 οπι, πα- 

τηρ.) 
29, πριν] προ του 69. 

--- ἵνα] ῖν Χ. 

-- ὅταν] εαν 1.. 

-- πιστευσητε] αάά. µοι Ὦ. |44ᾷ. ὅτι 

εγω ειπον ὑμιν 98. | αἀά. απῖα 65ο 
5απι {. 

90, γαρ] οπι. 69. Διπι. 

--- κοσμου] Τα44. τουτου 5. 1. (Τμαίε.) 

το]. ΠΗίρρ. ἵπ Ῥνου. Μαϊ. νΠ. 74. 

Ογίᾳ. Π. 8165, ΠΠ. 9950, Ἱν. 8495, 8σ65, 

ἵπ Οαΐέ. Οταπι. Ῥοπι, 1561. 1 Οος, 78. 
Οτίᾳ. πι. Π. 9155. 678, Πῖ, 960Ε, ἵν. 

6075, 6571. ΗΠ. 5958, 6198, 10913, | 

ο. ΑΒΡΑΓ.ΤΓΧΔ. 85. 69. ἘαΗΚ 
ΜΡΌΛ. Ἀσιν, Ρ5ἱ, ὃς Ἠε]. ΠΕΠ. 12995, 
918:. 

--- αρχων] απίο του κοσµου 1. 69. Ὑπ]ρ. 
ο. ΠΗἰρρ. ἵπ Ἐτου. Ογίφ. Π. 8163, Π], 

9959. ἵν. 98495, 8565, ἵῃ 036. Ώοπι. 1095. 
Οτίᾳ. πι, Π. 8155, 6781, ΠΠ, 9605. Ἰγ. 

ΔΝ ιά / 

Σκαρπὸν πλείονα φέρῃ. 

εἰ ἠγαπᾶτέ, με, ἐχάρητε ἂν ὅτι 

 πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα" ὖτι ὁ πατὴρ Γ μείζων 

καὶ νῦν Ἱ εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, 
3 3/ Δ 

οὐκ ετι πολλα 

- μ 
Ἰ ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ, ὁ 

Φ - - ” 3 Ν ΔΝ 

πάν κλῆμα ἐν ἐμοὶ µη 
/ ; ”/ οι τρ ν --. ν Ν , 

φέρον καρπὀν, αἴρει αὐτο, καὶ πᾶν τὸ καρπον φέρον, 

καθὼς τὸ κλῆμα 

αἆ νο. Ῥὶ ἀΙισονοίί5 πια, σαῖι- 
ἀαγοίῖ απο απία γαάο αἆ 
Ῥαΐχοπη, αιῖα Ῥαϊαος ππαίος πο 
ο. 3 Ἡς πιπο ἀῑχί νοῬίβ 
Ῥτία5 απἶαπα Παΐ, αὐ ουπα [ποατα 
βαοπς ογοας. ὃν Ίαπι ποπ 
πιπ]ία Ίοηαας γοβίδοατα: γοπῖε 
οπίπα ῬείπσςρΣ ππαπά1 ΠἱΠ5, οὔ 
ἵπ πο πο Ἠαροι απίσααπη, 
31 οᾷ τί οορποδοαί ππππάπβΒ 
απία ἀἨϊσο Ῥαΐτεπι, οἱ εἰοπῦ 
ππαπζαίπα ἀοθ1ύ πε ή ραΐου εἷο 
{ασἶο, 

Βυγσῖίο, οαπητις Ἠϊπο, 

1 Ἐσο εαπ] υΙῖς τοτα, οἱ ρα- 
ου πιοις αρτῖσοο]α οδί. 3 Οπι- 
παπι ρα]πηίοη 1 τηο ΠΟΠ ΓΘΥΟΠ- 
ἴοπα {πποβαπι, {ο]]εί οπα, οί 
οπιποπι απ {οτε {ππσοίατη, ΡΗΙ- 

ο ἤδη σαδῖέ επι τς ΓΓασύαπ Ῥ]α5 αά- 
{οταῖ. ὃ Ίαπι γος ππππα1 ονίῖς 
Ῥχτορίου ΒΟΓΠΙΟΠΕΠΙ 4 ποπ Ίοσᾳ- 
{πβδ δαπα γοῬῖς: ἁπιαποίο Ιπ της, 
οἱ οϱο ἵπ γοβῖθ, Βίοπί Ῥαΐπιον 

6075, 6571. ΠΠ, 1995, 918/. 6958, 6194, 

10915, (γιά. κ. 19. πγ]. 11.) 

80.ουκ εχει ουδεν (μαι) Ἀγττ. Ρ5ῦ. ὃς 

Ἠο] αι. ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 9250. ἵν. 9665, ἵπ θαἲ. 

Ἐοπι. (1095. οτι. ουκ). Οτίᾳ. Ιπί. Ἱ. 

6781, Π1.9605, ΕΠ]. 109513, | εὕρησει ου- 
δεν . /{; Ἀντ.Ηε]ιπιᾳ. (Διπι.) (2101:) 

ΠΗἰρρ. ἵπ Ῥνου. ΟΥἱᾳ. Ιπί. Ἱ. 914. ΠΠ, 
19959181, εὗρισκει ουδεν Οτίρ. Π. 8165. 
Ίν. 9493, Ογίᾳ. Ιπί. Π. 9155. ἵν. 6073. 

6570, ΠΠ]. 6950, 6193, | αάά. εὗρειν Ὁ. 

α. 
81. και καθως ΗΠ. 10919. | οπῃ. και ΑἘ. 

η. 
--- εντολην εδωκεν ΡΙ{Σ). (1.) (958.) 

Τα. (ΕΠ], 6954, 10914) (δεδ. Χ. 98. 
[δεδωκει 95 411. ] εδωκ. µοι ὁ πατ. εν- 
τολ. 1.) | Τενετελατο 5. ΑΓ. τε]. 

Ῥσττ.Ε5{.δςεΗσ]. οἱΠ. πευία. Αντη. 

-- ὁ πατηρ ΠΠ. | οπι. Ὦ. ο.ἴν. «4011. 
--- οὕτως] οὗτος 693. 

--- αγομεν 69 567. 
1. ἡ 10. 6ἶεπ.158. Ογἱᾳ.Τν. 950. Εις. 

Τ.Ε. 9195, ἵπ Ἐς. 9713, ἵπ ἘΕ. 49583. 

5003, 6674, | οπι. ΜΑ. 
--αληθινη] αἀἀ. ὑμεις τα κληµατα Οτι. 

ΠΠ], 8045, ἵπ Ῥτου. Μαϊ, 16. Οτίᾳ. πί. ΠΠ. 
9760, Ἰγ. 6645, ΠΠ], 765. (Βγτ.ΗΙεγ. αἆ 

βΠ. νογ.) | Οοπαα, ΜΘΡ,. (οί Τ,.) νυν. 

σἶομ. Οτίᾳ.1ν. 950. Ε5. Ὀ.Ε). ἵπ Ἐν. ἵπ 
Ἔα. 5003, ουαι. 914. (5 ἀῑδοῖρα] γοτο 

Ραἰπιϊίος””. Ῥαβοί ΟΡίᾳ. πι. Π. 9845 ἐπίετ 
 γ]εῖς γενα οἱ  ραΐεν απίετη αρτῖς,’) 

Ογίᾳ. ΠΠ. ἵν. 1π 

Ῥ.Ἐ. ἵῃ Ἐ8. 
1. ὁ γεωργ. ΔΡΙ.. τε]. 

Ῥνου. ΈἘις. ΕΥ. Ἐ, 658), 
1π Ῥ. | οτι. ὁ Ὦδ. 

9. φερον 19. Εις. ἵῃ Ἐ9. 600ῦ, | -ρων Α. 
88. Ἡ. Ἰ.καρπ. φερ.] καρποφορον (επι. 

158, | µενον µη φερον δε Οτίᾳ. 11. 8045, 

Η1],Τ65. 
---και παν....Καθαιρει αυτο Οἶεπι, Ἠις. 

Ίῃ Ῥ8. | οπι. 69. 

--- αυτο 19. Οἶεπι. Ἐιδ.Ιπ Ῥ9. Ὑουαί. Ρ. 
914. | οπι. 1. | αάά. ραΐετ ῥ.ο.ῖ. 

---το Καρπον φερον Έλις. Ιπ Ἐ5. (φερων 
Δ. 98.) | το καρποφορον Ὦ. (-ρουν 

«Ἰεπι.) | τον καρ. αυτου φερ. Ἀ. µενον 
και ποιουν Καρπον καλον Οἱ. ΠΠ. 

ππαποπίοπι, ΕΠΗ. 

--καθαιρει α.[. Οἶσι. Οτίᾳ. ΠΠ. 8045, 
Οτίᾳ. Ίπι. Η1. 9760. ἜΕς. ἵπ Ἐ5. Νουαί. 
Γκαθαριει Ὁ. Ὑ ας. ὁ.οιε.[].σ.Ι. Μεπαρῃ. 
Ο,ἱᾳ. Ιπί. ϊν. 5643. ΠΠ]. 765. 

--- αυτο 99, Έλις. η Ἠ8. | αυτον . | αυ- 
τος Ἠ3είο, (ραΐες πιθις ΠΠ, 765.) | 
οπη. α. Οἶεπι. Ογίᾳ. Π. ΊΝουαί. 

---καρπον απίε πλειονα ΒΙΝ. 585. Μ5. 

Ταΐθε. επι (Παθεί πλειω). Οτίᾳ. Ππί. 

Π1, ἵγ. Ές. η Ῥ8. Ίουαί. ΠΠ, Τ65, | 
Σροδί 5. ΔΕ. τε]. Ογίᾳ. 1. 

--ϕερη ΟΥίᾳ. Π. «Ενα. ἵπ Ἐ8. | -ρει 69. 
ἨΗΚΛλ. 

8. Ππίξ.,...καρπον φερειν γεν. 4] οπι. 3. 
4. ὑμιν] ἡμ. 6931507. 
---καθως] πᾶᾷ. γαρ 69. | Οοπία, Εις. 

η Ῥς, 500», 
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ΑΒΡΙΠΤΙΙΝΙ. 
1ΧΔ, 

1. 98. 09. 
ΕάΗΚΜΡΌΛ. . / 4“ 

4. μενῃ μιας 

6 ἐὰν µή τις 
6. συναγ. αὐτὸ 

α ο5Ρ. 14118. τη " τὸ’ 

ρλὸ 
[ή 

καὶ 

ὁ πατήρ, κἀγὼ 

ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 

10. τοῦ πατρὸς τὰς 
ἔντ. 

ἀγάπῃ. 

ος ον ᾿Ταῦτα λελάληκα ὗ ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἦ ἐμὴ ἐν 
ὑμῖν τᾖν καὶ ἦ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῃ. 

κ η ἐντολὴ ἡ ἐμώ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους ὃ 

15 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἐ ἔχει, σος: Ὡ πησα ὑμᾶς. 

Σμένῃ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ε ΄ Ν / τη τε - »Ἀ Ν / 

οὐ δύναται Καρπὸν Φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ µείνῃ 
η. ο) 3 /' ασ . Ν ε - ο λν Ν ” η. Ν ἐν τῇ ἆ η πλω οὕτων οὖδε ὑμεῖς ἐὰν μη ἐν ἐμοὶ 

ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελον, ὑμεῖς τὰ κλῆµατα. 
ὁ µένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 
πολύν' ὅτι ο. ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 

ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὧς τὸ 
- Ν εἰ α . ΄ ε . Ν . 

κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς 
- ΄ 

πὂρ βαλλουσι», καὶ καίεται. 
ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου, ἐν ὑμῖν ̓ μείνῃ, ὂ ἐὰν 
θέλητε | αἰτήσασθε,, καὶ γενήσεται ὑμῶν. 
τῷ ο. ὁ πατήρ µου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε 

Ἰγένησθε” ἐμοὶ µαθηταί., 

ᾳ ἅ ον 

᾿ ὑμᾶς ἠγάπησα΄ Γ 

8. Φερειν Ἐδι ἵπ Ὦ8. | φερει 69. 
---αϕ’ ἑαυτου Ἐλς. ἵπ Ῥα. | εν ἑαυτῳ 69. 

--μεινῃ ΑΗ. τα]. Ειδη Ὦ5. (εµµεινῃ 

ΟΥίᾳ. Ἱ. 865. µεινει .) |. µενῃ ΒΙ.. 
(νἷᾷ. γοχ. 6.) 

--ουδε ὑμεις Υπ]ρ. ει; | και ὑμεις Χ. α. 
(ὀ.)ο.([) Ἀγτ.Πε]. Έα. ἵῃ Ῥε. 

-μενητε ΔΡΒΙ. | Τµεινητε 5. ὮΧ. το]. 

Έως. ἵπ Ῥ6. (απίο εν εµοι 98. .) 

5. εγω] αάᾷ. γαρ Ὦ3. α. | Οοπία, Ονίρ. 
1.355. ΟΥἰᾳ. Ιπί. Π. 9915, Ἐν, ἵη Ῥ5, 
500, 

-- εν εµοι Έλις. ἵπ Ἐ8. | οπη.εν Ὀ γ.Ἠ 
---οὗτος Ἐι. ἵπ 9. | οὕτως Μ. 

-"δυνασθε Ειιδ. Ιῃ ῬΑ. | δυνατε 69. 
--ουδεν ΑΤΏ.. τε]. | ουδε ἐν Β. | οπι. 
1, Ιαάᾷ. πῖεῖ ἵπ πιο φπῖς πιαηδογῖ{ ᾱ. 

6. µενμ ΔΒΕ. | Ίμεινῃ σς. ΤΧ. το]. 
--εβληθη] εκβληθη Τιδίε(α Τ/). | επλη- 

θη 3. 

---εξηρανθη] ἔηρανθη Τ,δίο, 
---αυτα ΑΕ. το]. πι. α.δ.ος[]. Βγτ.Ησ]. 

Μοπιρῃ, { αυτο ΏΙ/ΣΔ. 1. 58. Ὑπ]ς.ΟΙ, 
ε-ᾳ. Ἀγν.Βεί. Άππῃ, 1. | αυτου 69 
(-τω 567.) | οσα. ο{1. 

--το πυρ ΑΒ.Μαί,ΤΙΔ. 1. 58. 69. ΒαΚ. 
ΜΠΡΌΛ. | Ἀοπ,το σ. ΏΧΗ. νιᾷ. Ονίᾳ. 
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ΠΠ], 8045, (ντ, Μαέ, 1, 10. γΗ, 19. Τις, 
Π1, 9.) 

6. βαλλουσιν] εκβαλουσιν 98. 

7. δὶο 1π 69 εαν µη µεινητε εν εµοι και τα 

ῥηματα τα εµα ου µενει εν ὑμι, εαν δε 
µενητε εν εµοι μήνει' και ὁ εαν θελητε 

γενησεται ὑμιν. 
--εαν] πάά. δε Ὦ. {. Βγν.Ῥδί, Μεπιρὴ. | 

β.ά. µη 69. 

---μεινητε] µενητε Δ. 

--- ὑμιν] ὑμων 1». 

---μεινῃ] µενει Ἱ.. 

--ό εαν ΑΤΤ,. τε]. | ὁ αν Ῥ. 
--θελητε] θελετε Α. 

--“αιτησασθε (Α)Β(Ρ)ΤιΣ. 1. Μ. δ.εβ. 
οί, Αππι, 2811. (-σθαι ΔΌ. ΤηβΠ. 

α.οι]. Ἀγτ.Εεύ.) | Ταιτησεσθε σ. Ἡ. νε]. 
γαρ. ϱ. Ἀγτ,Ηε]. -σεσθαι Δ. 

---ὑἡμιν] οτι. 3. ε, 

8. τουτο ἨΑ ΚΑ. 
--Κκαρπον] Ροβδί πολυν Ὁ. 

--γενησθε ΒΡΤΙΧ. 1. Μ. Ἰμΐε, 2901. | 
άγενησεσθε σ.. Λ. τε]. 

--εμοι] µου Ὦ3. | µοι 1.. 58. 
9. καγω] και εγω 88. 
--ὑμας απίεηγαπησα ΒΕΡΊΊ,, 1. 88. α.ῦ. 

ε. | ἀροδ 5. ΑΏ’. τα. Υι]σ. ο/. 
ἄοῦι, ουαί. 914. 

/ 

εαν µείνητε 

ὕ ἐν τού- 

" καθὼς ἠγάπησέν με 
µείνατε ἐν τῇ 

ἐὰν τὰς ἐντολάς μου «τηρήσητε, 
μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ µου" καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς 
τοῦ πατρὀς µου τετήρηκα, καὶ µένω αὐτοῦ ἐν τῇ 

ᾗ αὕτη ἐστὶν 
Ν αι ιά 

καθως ηγα- 

δν. δ. 

ηΟΠ Ῥοΐοςί {οιγο ποια α 56- 
πηοί 1Ρ5ο π]ςϊ πιαηβογ!{Ώ ἵπ γιίο, 
5ἱο Πες ΥΟ8 Πῖςϊ ΙΠ πιο ΠΙΠΞΟ- 
μη, ὃ Ἠρο Βπ γρ, Υο8 
Ρα]πηϊίος: απὶ ππαποξ ἴπ πιο οὗ 
ορο ἵπ 6ο, Ἠὶο [ατ [ποπ 
πππ]ύατη, αία ἶπο πο π]μ]] 
ῬΡοίοδεῖς {ποσγα, 5 Βί απῖς [η πηθ 
ΠΟΠ πιαηδοτΙ{, πηϊθείαν {ογαδ 
βἰοπί Ῥα]πιος οἱ αγιή{, οἱ οο]]]- 
5επί 6ο οἱ ἵπ Ίσπαπι πηϊαπέ, 
αἱ ατάσπῖ, 7 55, 4.) 8] ΠΊαΠΡΟ- 
ας Ιπ πηο οἱ γοίρα πηοα Ἰπ 
γορῖς πιαπδοχῖπί, αποάσαπιαπο 
γο]πογῖῖς Ῥοΐοιῖς οἱ Πεί γοῬίβ. 
8 (151, 10.) Τη που εἰατίβοαίις οξε 
Ῥαΐον πιοας τί [ποια Ρ]τῖ- 
ΊηΙΠΙ αά[ογας οἱ οββοϊαπηϊπΙ 
πιοί ἀῑδοιριμ, Ὁ Βϊοιί ἀποκῖς 
πιο Ῥαΐου, ϱὐ 65ο ἀῑ]οχί γος: 
πιαποίο Ἱῃπ ἀΠοσίοπο πηρα, 
10 9Ι Ῥγασσορία πιοα 5ογγαγοχ]- 
{15, πιαπορ]ξῖς ἵπ ἀϊ]οσίοπο πιοα, 
εἰοπί εἰ ορο- ρα πιοῖ Ῥγας- 
εορία 5ογγανί οἱ ΤπάΠΘο ἵπ εἶιβ 
ἀ]οσίοπο. 

11 Ἠαες ]οσπίτς 5ππι γοΡῖς πέ 
δαιιάἴππα ππσαπη ἴπ γορῖς εἲέ οὐ 
Ραπάίαπι γοδαπα Ππιρ]εαία, 
13ου οδί Ῥχασσσρίαπα ΤπΘΙΠΙ 
τα ἀῑΙσαιῖς Ιπνῖσοσπ εἶοιέ ἀ]οσί 

15 (165, 4.) ἸΠαἱοχθπι Ἠαο ᾱἷ- 

10. µου 15.] τας εµας Δ. 

--- τηρησητε] -σετε Ι., 

--- µου 25.]τ εμῃ Χ. (οπι. 6.) 

--- εγω] καγω Ὦ. Τιαίε. Μοπιρῃ, 

-- του πατρος µου] Ροδὲ τας εντολας Δ 

Ρ/Σ. τε]. (ο.)ε./: τα]. | απίο Ῥ. Ὑπὶς. 
α.δι[]. Λουαί. 514. | οπι, µου Ῥ. α.θ.ο. 
0. Νουαι, 214. 

-- μενῶ Β κραῦ. 

--- εν 35.] εαν 69(356).). 
11. ταυτα] αᾷ. δε Ὦ. ΘΥτ.Ηε]. | Οοπίτα, 

επι. 466. 

-- ὑμιν] ἡμιν 1. 
ἶεα.) 

--ᾖ ΔΡΒΕΟ. 1. (58.) (Τα) Άγιν.ΕΕί.δο 
Ἠσ]. ἄοἴἩ, Αππι, «491. (απίο εν ὑμ. 

88. ο. ΒΥΥ.Ε85.) |. Ίμµεινῃ 5. ΤΝ. τε]. 
ο. (ἆ Μεπιρῃ.) | µενη Η. 

19, αὑτη] αάᾷ. δε 69. Οἶωπ.4θ6. | Οοπ- 
κα, (1Ρ). 14. 199. 804. Γιο. 156. 

19. µειζονα] µειζο 69. (µειζωνα 1.) 

--- ουδεις] ουδε εἷς Ἑ. 

--τις Υπαὶς. 0. | οπ. 3. α.δ.οιςι[]. 
ΑΙΤῃ, {μοῦῇ, 156. 

14. ὑμεις] αἀᾶ. γαρ 3. | Οοπίτα, Γιο. 
--- ποιητε] ποιειτε ΤιΧΜ. | ποιησητε 3. 

(εν ὑμιν....ὅμων ΟΠ1. 

6, αχοδοοῦ οἱ σο]]ροιῦ οσπα Ο. |. πού οἱ 
αταοί ο. 



ΧΥ. ΟΙ. 
Τα]6. α. ὐ. ο, οοὀ 
Βν1χ. Ρ.Η. 
Ἱπεπιρη, ρλς 14 

οἴἩ. Ασπιι ήν 
51 οἱ. 4116. κα ὑμῖν. 
14. ὃ ἐγὼ 

δν 

. ε - 

πρῶτον ὑμῶν µεμµίσηκεν. 
ς ἴς Ἀ Ας 3Ρ λμΙι ή ο Αν ο) - / 
ὁ κοσµοε ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει' ὅτι δε ἐκ τοῦ κόσμου 
οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, 

ὃ μνημονεύετε 

16. αἰτῆτε ρλ 
ο δ πα ες 

ώφ ὑμῖ δᾧ υμῖν. 
Γσαρ. 8:34. ρλη 

. 

λους. ᾗ 

Ε ΜαΐΕ.1ο:ο1- ϱλθ 
αρ. 13:16. γ 

ε 

ρμα 
α 

ρμβ 
Ὦ 

διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶν ὁ κόσμος. 
τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστιν δοῦλος 

ϱµ µείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς 
διώξουσιν" εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν 
ὑμέτερον τηρήσουσι. ᾿ ἀλλὰ Ταῦτα πάντα ποιή- 

σουσιν | εἰς ὑμᾶς' διὰ τὸ ὄνομά µου, ὅτι οὐκ οἴδασιν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 6ῃ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 
ὑμεῖς φίλοι μου ἐστὲ ἐὰν ποιῆτε 

᾿ οὐκ ἔτι Γλέγω ὑμᾶς' 
ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος" ὑμᾶς δὲ 
εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός 
μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 

μὰ 

Ε. -- / ε - ” . ” / 

5ῦ 1 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ! ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλή- 
/ -ν . Ἅ ιά 

εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ 
- / 5 

5 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, 

;α” ἐγὼ ἐντέλλο- 

δούλους, ὅτι ὁ 

ο οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, 
ἀλλ) ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς 

ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ" 

ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου, 

Ἰασίοπθιη Ποπιο Ἠαδοαί, πὲ απ- 
ΤηΤΑ παπά αιῖς Ῥοπαί ῥτο απη]- 
οἵς είς. 4 (35, 10.) Ύο απι]οϊ 
πιοὶ οδ[15, 5ἱ Γοσσγ]ϐ παθ πο 
Ῥτασοϊρίιο γουῖδ. 15 Ταπι ποῃ 
ἀἱσο νο 86ΥΥΟ5, απία 5ετνα5 
ποδοῖς απἷὰ Γαοῖι ἀοπ]πις εἶπς: 
νο» απίοπι ἀῑκί απισο5, απῖα 
οπιπία. απαοσαππ(πο απαἰνί α 
Ῥαΐτο πῃποο ποία {[οο γουῖς. 
16 ΝΟΠ νοβ ΠἹθ ε]οσῖςιῖς, 56, 
οσο εἰεσὶ νοβ, εί Ῥοδιῖ Υο5 πέ 
οαἱῖς οὗ Γπούππι αΏεταῖς εὖ 
{γιιοί5 νοδίος πιαποαξ, (151 3.) πα 
αποάσμππαο Ῥομϊονς Ῥαΐτεπι 
1Π ποιαῖμο πιοο ἀοῖ γοῬῖς. 

17 033,10.) Ἠαεο πιαπᾶο νοῬῖς 
αὲ ἀΠϊσαις Ἱπνίσσπη. | 8 
πηπά ας γο5 οἵξ, φοϊτοίο απ]α, 
πηο Ργίογοπι γοὺῖς οἵο Παριῖς. 
151 4ο πιαπάο Εαἱβδοιῖ5, ΠΙΠ- 
ἆπς αποά παπι ογαῦ ἀσογεῦ: 
απῖα ν6γο ἆᾳ πΙαπάο ποπ εδες, 
5ο εσο εἰασῖ νο» ἆε πιππάο, 
Ῥτορίειεα ος γο5 ππππά8. 
10 99,0.) Μοπιοπίοίο 5ατπιοπί5 
πιοῖ απθπῃ οσο ἀῑχί γοῬίΒ, Νο 
εξί 5εγνι5 πιαῖος ἀοππϊπο 51Ο: 
(119, 10.) ϱἳ ππο Ῥεγεοοιῖ εαπί, εί 
ΥΟ5 Ῥαυ5οΠποΠίΙς, 5ἳ ΞΟΓΠΊΟΠΕΤΗ. 
πποΠΙ 5ογγανοτιηῖ, εἰ γαξίγαπα 
εογναῦπης. 3 31,19) Βεᾷ Ἠαες 
οπιπία {αοϊοπὲ γοῬῖς ΡτορίαεΓ πο- 
ΠΠΘΠ ππθιπι, (495) απία πε- 

14. ἆ Ῥ.Βε].Ὀ1ιΝ. 1. 69. Υπα]σ. ὁ.ο[]. 
σ. 3γτ.Ηο]μπιᾳ. (7 Μεπιρῃ.) 617. 194. 

{ποῖ. 119. | ὁ Ῥ. Βἱγ. Μαϊ. α.ε. οί], 

29ί1.. ϐργ. 108. {πιο 194. 156. | 
Σόσα σ. ΑΠΔ. 985. τε]. Βγτν.Ρ5ἱ.δς 
Ἠσ].έα{. 

--- εγω] οτι. Λ. (0/ΡΡ.δίς. 

--- εντελλοµαι] -λλωμαι 69. Λ. 

15.λεγω απίο ὑμας ΑΡΙΙΧ. 85. Τιαῖί. 

Ἀντγ,Ρεί.ὃς Ηε]. Ίγεπ. 945. Οτίᾳ. Ιπί. 

Ἡ, 1045, ΠΠ. 485, Ἱν. 5493, 6405, Ἱῃ Ῥτου. 

Μαϊ. 46. ϐ31ργ. 108. 194. ΠΠ. 5925. 

1ο. 119. 194. 156. | Τροςί 5. Ώά. 

1Τ6 είο. τε]. ἀοἴμ. ἄρ. Οτίᾳ. ἵν. 990. ἵπ 

Οαἱ. Οταπι, ἘΡΗ. 107. (ύμας καλω ΟΥί(. 

Ἡ, 69504. 1π Ῥτου. Μαϊ. 10. 91.) 

--- ὁ κυριος] απίε αυτου Ν. 69. Ιγεπ. 

945 (29). Οτίᾳ. ἵν. Οτνί. ἴπι. 11. ΕΠ, 

5955, | ροδέ ΑΒΡΤΙ. τε]. Ιτεπ. 945 (99). 
Α/ουαί. 214. 

-- δε 1γεπ. ΊΝουαί. | οπι. 69. 

--- φιλους] πάά. ὅτι διαµεµνηκατε μετ 

εµου εν πασι τοις πειρασµοις µου Ογίπ. 

1ν, 9ου. ΗΠ. 595ε. (νῖᾶ. Τπς, κχῖϊ, 

98.) 
-- ἆ ΑΒΡΖΠΝ. τε]. α.ε. (6οἱι.) Α4Ρί1, 

Ίγεπ. Ογίᾳ. Ιπέ. Π1, 911. ἵν. 6405, Γουαί. 

| όσα 38. 98. Υπαἱρ. ὐ.οι. Οτίφ. Ιπί. 

1. 485, 

15. µου] οπι. 1. 

16. αλλ’] αλλα Ὁ. 

--- και εθηκα ὑμας] οπι. Δ. οἴμ. 

--- ὑμεις 959. ει. | οπι. (Τμαΐσ,) Μεπιρῃ. 

2501. {ιοί 126. 

-- καρπον] ΡΙΕΠΙ. πολυ Α. 

μεν] µενει Ν. 38.69. Λ. | µεινῃ ΧΝ. 
ἵνα] και 69. Ατπι. 

αν] εαν Λ. 
αιτησητε ΑΡΠΙΝ. τε]. | αιτητε ΒΙ.. 

τον πατερα ΙμιοίΓ. 156. | οπι. 69. 

εν] επι 98. 

δω ΑΒΡΙΠΙΔ. 1. ΚΘεὈ. | δωη ΝΧ. 
985, ΕΕΗΛ. δωει Μ. 

-- δω ὑμιν] τουτο ποιησω, ἵνα δοξασθη 

ὁ πατηρ εν τῳ υἱῳ 69. 

17. ἵνα] οπι. Ὦ. ο. 
18. ὑμας] Ροδί µισει Ν. Ορίᾳ. Ιπί. Π. 9993. 

| Οοπίτα, 69ρ7. 99. 968. 
-- ὑμων υαὶρ. 6. ντ. Ἐ5ί. δε Ης]. 

ΤΠεῦ.Λ1πί. ἄοιμ. Ονίᾳ. Ιπι. Π. (1ρ). 

95. | οπι, Ὦ. α.ὐ.ο.ε[. ΜεπιρΗ. Αττη. 

21. (3ργ.268. 815. 

--- µεμισηκεν ] εµισησεν Χ. 

19. εἰ] ῆ Λ. 

ὢ Ν 

19. ὅτι δε (61). 99.815.) | οπι. δε Ὦ. 

(9) 
--- ουκ 

5465, 

2085. 

20.του 

λογους οὐς Ὦ. 

--- λογου] αάά. µου ΠΔΕΊΓαΛλΤΙ. 

γΥπ]ς. [ᾳ. Ἀγτ.ΗεΙ. 31. |. Οοπίαα, 

τε]. 017. 
--- δουλος] ΡΙΑΕΙΠ. µου ὮΣγ. | Οοπίτα, 

61. 95. 815. 
--.του κυρ. αυτ.] αἀᾶ. (ο κ. 16---18) 

5ἱ παος ποξίῖς....ΠΟΠ 

α. | Όοπαα, 

ΟΥἰσᾳ. Ιπί. ἵν. 
Οτίᾳ. ἵν. 

εστε ΟΥίᾳ. 1. 8003. 

(«ργ.ὀἱ8. |. ητε 3. 

λογου οὐ (4). 99. 815. | τους 

«που αροδίο]α5.... 

4ο οπιπίθς.... θΗροίπα 

6ργ. 92. 915. 
91. παντα Ῥοίγ. 4ἶεα. Που] Τνες Ῥχα- 

νος Τγασίαίας”. 19.) Λουαί. | οπι. Ὦ 

Χ. Αππι, | απίθ ταυτα Δ. 

--- ποιησουσιν Ρείγ. 4ἶει. | -σωσιν Δ. 

--- εις ὑμας ΒΟ"1,. 1. 95. (δ.)(ο)(/:) 

Θντγ.Ῥ5ἱ.δς Ηε]-πᾳ. εί. Αἶεπ. (μας 

ἑππίπτα Χ.) | {ὐμιν 5. ΑΡΤΙΝ. τε]. 
γπ]ς. α.ει. Ἀγν.Ηε].ία. Μεπιρῃ. Αἱο- 

ναί. 

18. Ῥοπαξ αῖς 6. | 15. ἀῑσαπα 6. { Μαοῖας 6. 
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ΑΒΤΙΕΥ. ΝΙΕ.] ρμγ 
αΏ(ν). ῃ 

1 (δ) δ[ΤΙ, 
1. 98. 69. 

Ε4ΗΕΜΡΤΙΓΙΑ, 
Ἀ ομΡ. 0:.1. ρμὸ 

τν ͵ 

δτ 

 ρμε 
ι 

1Ῥεα, 46 (0:19. 
60 (608): 5. 

100(108): 8. 

τς 17 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 

ὍἝλ εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα 
αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ | εἴχοσαν"' νῦν δὲ Ἱ πρόφασιων 
οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. δ ἐμὲ 
μισῶν καὶ τὸν πατέρα µου μισεῖι ᾗ' εἰ τὰ ἔργα μὴ 
ἐποίησα ἐν αὐτοῖς α οὐδεὶς ἄλλος ! ἐποίησεν, ἆμαρ- 
τίαν οὐκ ἵ εἴχοσαν" ὃ νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ µε- 
μισήκασιν. καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα µου: Ὁ' ἀλλ᾽ ἵνα 
πριμ ὁ λόγος, ὁ τ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμµέ- 
νος’ ! ὅτι ἐμίσησάν µε δωρεών." 

56 Ὁ Ὅταν [δὲ] ἔλθῃ ὁ παράκλητος, ὂν ἐγὼ 
πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἆλη- 
θείας ἃ ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος µαρτυ- 
ρήσει περὶ ἐμοῦ" Ἔ καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' 
ἀρχῆν μετ’ ἐμοῦ ἐστε. 

1 Γαῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ. σκανδαλισθῆτε. 
: . ἀποσυναγώγους Ἱ ποιήσουσιν ὑμᾶς' ἀλλ᾽ ἔρχεται 

ὧρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν 
! 

τὸν πέμψαντά με. 

ΧΥγ. 22. 

φοἶππί θιπῃ απὶ πηθίέ πιο. 3 
(39, 10.) ἵ ποπ. γοπῖδεετη οἱ ]ο- 
ομ{μ5 Παϊβδοπα οἵδ, Ῥεσσαίαπι 
ποη Ἠαβοτοπί: πππο απίοτη οχ- 
οπςαοποαπῃ ποπ Ἠαῦοπί ἆοσ Ῥος- 
οαΐο 5ο. 3 (441) Οπί πιο 
οὔἵι, ος Ῥραΐτεπι ππΘΙΤη ος[δ. 
34 35, 10.) 81 ορογα ποπ Γοοῖδδεπα 
Ίπ οἱ αἴππο Π6πιο ας θεοῖς, 
Ῥοσσπέαπι ποπ Παβοτοπέ: πππς 
Ἀπίοπι αξ ν]άθταπί οί οὐεγαπί 
οἱ πιο οἱ Ραΐτοπι πποιπα. | Ῥοιἱ 
τί Ἱπηρ]ααίπς 6ΕΥΠΙΟ αἱ 1π Ίεσς 
οσα]. 5οπῖρίι5 ο5ί απία οδο 
πο Παυπογαπί σγα[ἶς. 

55 Οπ1 απίοπα γοπετῖε Ῥαα- 
οἶσίι5 ᾳπέπι επο πιει γορῖβ 
α Ῥαΐπο, βρΙγ]ατη γογα[]5 απὶ 8 
Ῥαΐπο Ρτοσσάε, 1116 {αδϊνηοπίαπα 
Ρεγήραβί! 4ο πιο: οἱ νο» {65- 
Ππιοπίαπα Ρεγβ]ροις, απία αὓ 
ΤπΙΠΙο πθοΙΠ θ8Ηἱ5. 

1 Ἠαος Ἰοσπέας 8πι γοῦ15 τή 
ποη ϱοαπααἰποπαϊπί. 3 Αὔβαιο 
ϱγηασορίς Γαοϊοπί γο5: () 
πο γεπῖΐς Ίοτα, τὸ οπιπῖς απ 
Ἰπίογβοῖε Υοβ αγρ](γοίις οὗςθ- 

προσφέρειν τῷ θεῷ. 

οὐκ ὃ 

ὃ καὶ ταῦτα ποιήσουσιν Ἰ, ὅτι 
/ Ν / Ν ἡῥ 

έγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 
λελάληκα ὗ ὑμῖν, ἵνα ὅταν λθῃ ἡ ώρα αὐτῶν” μνη- 

4 ἀλλὰ ταῦτα 

απίππα 5ο Ῥγαοδίαγο ἄθο. ὃ Εέ 
Ίαες Γαοϊεπί απῖα ποπ πογεταπί 
Ῥαΐποπι ΠεΓΠς 11ο, 3 Ξοᾷ αθο 
Ἰοσμ{ς 5απα νορῖ5 αί οππῃ Υ6Π6- 
τε που. οογαπι. τοπαπ]ςοαπηπί 

μονεύητε Γαὐτῶν  ὅ οτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν: ταῦτα δὲ ὑ ὑμῖν 

33.ειχοσαν ΒΝΤΙ,. 1. 35. Ονίᾳ. ἵν. 440 
(Μ98.). 675(ΜΒΒ.). | ειχον σ. ΑΡΤ 

Ν΄. τα]. Ογίᾳ. ΠΠ. 8580. ἵν. 44υ(εᾷ. Ώο ]α 

Ἐπιο) ἱ' θ7«(Ώοε Ία Ἠπια). | ειχαν 3. 

-- Εχουσιν] εχωσιν 69”. 

34. εποιησεν ΔΒΡΠΠΤΙΝ. 1. 55. 69. Κ. | 
Ὑπεποιηκεν 5. Δ. τε]. 

--- ειχοσαν ΒΙΑ. (1.) 38. («ωσαν 1.) | 

Τειχον σ. ΑΤΙΠΠΑ. το]. | ειχαν Ὦν. 
-- εωρακασιν] αάά. µε 6, οιμ. «11. 

(ποπ 69.) 

-- και ἐµε Ὑπ]ς. 0. Ἀγιν.Ρει.δΠεΙ. 

Άνπι ΜΑΡΑ, «49Η. | οπι. και Ὦ. α.σ.οι]]. 
ΜεπιρΗ. Αππι.ΜΒΕ. | µε Ὁ. 

25. γεγραμµενος Ῥοδἱ εν τ. νοµ. αυτ. ΒΓ 

18. 1. 98. α. Ίνα, (11). Ονίᾳ. Ἱν. 
580ποί. | Ταπίο ςς. ΑΙΠΠ. τα], Όγτν.Εεί. 
δΠσ]. οίμ. Αυπι, 

96.δε ΑΡΤ. Υπ]ς. 7. τε]. | οπι. Ἑ. ἠ[αἰ. 
Δ. ει. ΜεπιρΗ.ΜΑ, Λουί. 250. ΠΠ. 
9585, | 61σο α.ὔ.ο,[]- 

--- ελθῃ Νοναί. ΠΠ], | οτι. Λ. 
-- πεµψω (ουαί) ἨΗῆ, | πεµπω Ῥ. [: 
οι. 

--παρα του πατρος 19. Λουαι. Ηῖῃ, | 
οπι, ἀΑΐο, | 444. µου 2Α3Τ. 8δείο, 
α.οπ. ΒΥτ.ςί. Μοπιρι. Λίουαε. |. οτι. 
Ὑπὴς. ὐ.ο{[. Ὀνν.Πο], τα. ΠΠ]. 
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36. πατρος 90.] αἀά. µου Ὦ. α.ὐ.ο. Ἀγτ. 

Ῥει. Λουαι. Ηή. Ὑπὶο. οι]. Ἀγν. 

Ἠσ]. (ποη 95.) 

--- µαρτυρησει] -ση 1.. 38. 

97. δε] οπι. Ὦ. Τα. Ἀγτν.Ρεί.δς Πς].εα. 

Ἠγλία, (5οὰ Ἰναῦοί ἵπ εοᾶᾱ. ὃ αρ. Ῥετη- 
φοἴι.) 

-- απ᾿ αρχ.] εξ αρχ. Ἱ. 
9. ποιησουσιν] ποιησων θ95ίο. 

--ὑμας 90. Πρ. Είεππ. εἰ 1ιφα, Ἐπδοῦ. 

Ἠ. Β. ν. 1 (201). ΟΥίᾳ. ἵν. 4090. ϐηρ). 

90. 268. 510. {ιοί τὸ. | οπι. Ἑ. (ο, 
19 αρ. Β6]ι.) 

---προσϕερειν Γρ. Τ’. εί 1. Ονίφ.ῖν. (17. 

1ου. Γαιοίγ. | -ρη Δ. | -ρει ΚΑ. 

--θεῳ Ερ. Υ. εἰ Ἠ. Ονἰφ.ῖν. 61ργ.ίεν. 

}αιοῖ[. | κυριῳ Δ. 
8. και] οπι. 1, 

---ποιησουσιν] -σωσιν 38. |1αᾶ4. ὑμιν 

5. ΡΙ.. 1. 69. Ὑπ]ρ.ΟΙ, α.ο,ῇ:σ. Ἁγν. 

Ἠσ].Ἡ τε]. | αἀᾷ. εις ὑμας 38. | οἵη. Α 

ΒΔΡαΗΠΚΜΡΌΓΑ. ἀπιι δ.ει]. Βγτν.ΡΕύ. 
δΗο].πί. ο, «)ργ. 90, 268. 910. 
2αιοί/. 80. 

4. αλλα Να]ς. | οπι. Ὦ». α.ει], Βγτ.ΡΕῦ, 

(ῑπες απίεπι ύ.ο,ιῇ. 6ηργ. 90. 968.) 

---ύταν ϐ1/ργ.δἱ9. | εαν 1. 

-- αυτων” µνημ. αυτων ΑΒ. δδεΐο, 

Βγτγ.Γ5{.δΗε]. αοιμ. | Ἔμνημ. αυτων 

σ. ΔΥ. τε]. Μεπιρῃ. (311.) | αυτων 
µνημ. 1. 69. γα]ς. ύ.ο.οι[.ῇ-ο.Ι. (17. 

Φί8. | οἵῃ. αυτων πίγ.ᾳ. Ὦ. α. ΑΥΠΗ. 

4. µνηµονευητε ΔΒΥ. τε]. | µνηµονευτε 

ΤΝ, | -νευετε ΤΙΔΕΓΊΥ.Λ. | -νευειτε 13. 
| -νευσητε Ὦ». 69. 

--ὑμιν 80.] Ροδί εξ αρχης Ὦ. 98. | Ῥοδέ 
ειπον Τι. Ἁγιτ.Εδί,δεΗοΙ. Αππη, «4041. | 

οπι. 69. 

δ. προς] αζᾶ. τον πατερα 69. | Όοπία, 

Οτίᾳ. 1. 92543. 

---µε απ{ε ερωτᾳ 69. [ Οοπίπα, ΟΥίᾳ. Ἱ. 
6. αλλ] οπι. Α. ἀῑκί νουῖς επίπι 5. 

Εεί. 

--- ότι] ὑτ ΔΑ. | ότε ΛΑ, 

---ταυτα] ΟΠ]. ΛΑ. 

7. λεγω] Ρορί ὑμιν Τι. 98. 69. Ἰ. α. 

--γαρ] αἀά. εγω ΑΔ. 98. 69. ἘάΗΚΜ 
ΓΑ. (α.)(ύ.)(ο.)ε. Ἀντ.Εδίι. οίἩ, 

Άτπι, Αι, Οἶεπι. Ίπί. 1006. Ἀοναί. 

(πίᾶ, απίο͵) | οπ1, ΒΡΙΙΥ. 1. Βς. αρ. 

[Όαπι. Ἀγτ.Πο]. ΜοειαρΗ. 
---ου µη Β]μ. 95 17. | Τουκ 5. ΑΕ. τα]. 

95. αἀἰππρ]θαξαν 6ἷ. | Παραογαπέ παο 6ἵ, | 27. 
Ῥοτμ]ροδίας 6ἱ. 

1, ΒΙΙΠΑ νο Απιιᾶ | 8. Βιοῖοπε νοὺίς 6Οἵ. 



ΧγΙ. 15. 
Τα]ς. α. ὖ. ο. ρμζ 
81. Ρ. Ἡ. ὧά 
ΜΕΡΗ. 

οί, Ασηι, 2061, 
ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπάγεις : 
ὑμῖν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 
3 Δ Ν .5 / / ς:ς - / κ κ σα 4 

ἐγω τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφερει ὑμῖν ἵνα ἐγω 
. δν Σλ Ν Ν » /. ς ΄ ον . 

ἀπέλθω" εαν γαρ µη ἀπέλθω, ὁ ος ου 

μὴ έλθῃ΄ πρὺς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευθώῶ, πέμψω ) αὐτὸν 
ὅ καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον 

περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεων. 
ὦ περὶϊ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν . ἐμέ' 

περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ) 
Δ . ε) ος 

καὶ ουκ έτι θεωρεῖτε με; 

7. οὐκ ἐλεύσεται 

δ τν, ΝΙΐγ, 

πρὸς ὑμᾶν. 

{ Εν, Νίά, 

10 

4 ο1Ρ. 19191. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ ὑμῶν ἥμην. 

ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 
ὃ ἀλλ᾽ ὗτι ταῦτα λελάληκα 

ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 

δ τν. Νις. 
12. λέγειν ὑμῖν 

1 Εν. Νες, 

ην | ἀκούσει. 

μη ὑμῖν. 
Κσαρ.17:10. 

ρμθ 
δ Ἐν, Νιός, ον 

ψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
Ν ΄ 

πατηρ ἐμά ἐστιν" 

κ / / . . . 
5 τν Ἔτι πολλὰ ἔχω ἵ ὑμῖν λέγειν’, ἀλλ οὐ 

΄ ’ / 

δύνασθε βαστάζειν ἄρτι" 
- ο) / .ν 

πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς 
Αν / Ν / - ] ο 

θειαν πᾶσαν 'Ἱ οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ ἑαυτοῦ, ἀλλ ὅσα 
2 Ν / 3 - 

λαλήῆσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ 
- 3 ΔΝ / σα . -- . - 4 

3 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμ- 
σσ / 

πάντα ὅσα ἔχει ὁ 

15 ο 

15 Ἱκ 

ὃ νῦν δὲ 

ὑπάγω, 

᾿ περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ἡ ὁ 

.. ” - Ν 

Όταν δε ἐλθη ἐκεῖνος, το 
αν ολ λ 3 / 

εἰς τὴν αλη- 

λ . 9 ν ” ον 

διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ 

απἷα οσο ἀῑκί γοῬῖς, 5 (111, 101) 
Ἠαος απἴθα ΥοῬίς αΏ Ἰπ]μίο πο 
αῑκί απία γουίδοαπα απ: αὖ 
πππο γαάο α οσα απὶ πιο τη]- 
Βἱ6, οὐ ΠΟΠΠΟ οκ νο] ΙΠίειτοραῦ 
πο, (1ο ναί 5 Θοᾷ απία 
Ἠασς Ἰοσμίς 8 νοῬίς, ἐγ]θί]- 
Πα Ἱπιρ]ονίτ σος γεβίτατη. 796 
ερο γονίαίοπα ἀῑσο νουῖς, εκ- 
Ῥοςΐ νοῬῖθ πό οσο ναάστι: 5ἳ 
ομ]πα. πος. αὐίςετο, Ῥαγασ]είας 
ΠΟΠ. γοηῖει απ νοδ; δἳ απίοια 
ἈΡί6γΟ, ΙΠΙΕΙΑΠΑ ομΠὰ αά νοβ. 
δ Τε ουπι γοποτῖς, 1]ο απριιοῦ 
ΙΠΠΟ ΠΠ 4ο Ῥοσσκαίο εί 4ο 1πδ- 
Ασία οἱ 4ο Ἱπάϊσίιο. Ὁ Ὦο Ῥεο- 
οπίο φπἱάσπα, α1α πο ουσ απ 
Ίπ πηος 10 4ο Πιβημία γεγο, αι]α 
αὐ ῬαίοΙΠ γαάο οἱ Ίαπα ΠΟΠ 
γιους πιο; 1ὶ 4ο Ιπάἶσίο απι- 
{σιη, απἷα ριίπσσρς πια 1 Παίας 
ἸπαΙσα[1ς ος. 

13 Απο πππ]ία Ἠαῦεο νοβῖς 
ἀϊσονο, εοᾶ πο Ροΐοςιῖς Ῥοτίατο 
πιοᾶο:. 15 οππι απίθια. νοποτίε 
]α, αρϊίίς γεγίας, ἀοσοερίί 
ΝΟ ἴπ ΟΠΙΠΟΠΙ γοτ[αίοπα: ΠΟΠ. 
επίπα. Ἰοᾳμοίας α- δοπιοῦ 1ρεο, 
5ο απαεσομΙπ(θ αά1εί Ἰοᾳ1θ- 
υαἳ, οἱ 48ο γεπίπτα δπης αἩΠ- 

παπα ΡΙς νους. 1 (15,5.) Τ]]ο 
πο οἸατιβοαΕΙί, απῖα ἆς πιεο 
αοορίεί εὐ αάπαπμαδΙς νοῦῖς. 
15 Οπιπία απαθοαπ](ο. Ἠαῦοῦ 

-. Ῥθίεν Ίπεα βαηῖ: 39, 10.) Ῥγορ- 
ἴσγοα, ἀῑκί απῖα ἆς πιο πααὶρ]εῦ 

Τ ἀλλ᾽ 

7. ελθῃ ΒΙ.. 98. | Τελευσεται 5. ΛΔΏ. τε]. 

-δε Λίουαί. | οπι. 69. 

8, ελθων] οτη. 1. 

---ελεγξει] -ἕμ 18. 

---περι Ὁ.] οιη. 693. ὐ. 

10. δικαιοσυνης] Ῥορί δε 69. 

-- πατερα] Ταᾶ4. µου 5. ΑΔΥ. τε]. ο]. 
το]. | οπι. Ὦ. αἱ. Ὦ.. 1. 995. Υπας. α. 0. 

ε.[]-ο.Ι. Μεπιρῃμ. Τμευ. πι. 3. 
--- ὑπαγω] πορευοµαι 88. 

11.τουτου Ονίᾳ. Ἱ. 7853. ΠΠ. 4979. ὅδτα, 

Ονίσ. Ππί. ἵν. 5414. | οσα. 1. |α.ἀ. του 
εἷο Δ. 

15.ετι ΟΥίᾳ. Ἱ. 8875. 988». Ονίᾳ. Ιπί. Ἱ. 
4055. Ίν. 6594. ΊΤΠεοφποδέις Ῥουί. Π]. 
410. Εια. ο. Με]. 1793. ἵπ Ῥν. 95619, 
Του. ἆο Ῥναςς. Ἰαςγ. 92. ἆε Μοπος. 9. 

46 Ὑ]χρ. γε].1. ΠΠ. 8051. 9595, | επι Δ 
ἀγ.ᾧ Γαἰ. 

--- ὑμιν απἰε λεγειν Β1.. 98. Υ. Υπ]ς. ὐ. 

οιειζωπι. Ογίφ.1. 9885. (Ογίᾳ. Ιπί. 1. 6159. 

π,) ΊΠεοσι. Τετ. 4ο Ῥταες. οοᾷ. ΠΠ]. 

95905. | Τροεί ς. ΑΡ.ΒΥ.ΝΙΗ, τε]. (α.) 

γν. ΟΥνίᾳ. 1, 9875. ΟΥγίᾳ. Ππίιἵν. Ἐκ. ο. 
Με]. 1π Ῥε. Ίεγί. ἆο Ῥταςβ. ου. 4ε Μο- 

πος. ἆο Ψγρ, να]. ΠΠ. 8053. 
--- δυνασθε] αά. αυτα Ὦ. α.δ.ο.οι[].(πι.) 

ΜΠεπιρῃ, Ογίᾳ. Ππι. 1, ιν ἵν. (Τετέ. φια- 

(εν) ΠΠ, | οπι. Υμς. 0. νυν. Ονίφ. Ἱ. 

θἱ9. Τπεοσπ. Ἔγις. ο. Μα]. ἵπ Ἐν. 
19. όταν δε Ονίᾳ.1. 9874. Ονἱφ. Ππί. 1. 613. 

Π, 4053, (1ν. 6593.) Τ]ιεοηπ. Ἀουίμ. 1. 

410. Ῥις. ο. Μα]. 1723. ἵη Ῥ8. 9615, | 

οσα. δε Ὦ. 6. Αιπι. Ογί. 1. 9985. Τετ. 
46 ϱΥ. Ἠαογ, 92. ἄο Μοπορ. 5. ἆε ΥΠτρ. 

γα], 1. Η 9593, 

--- αληθειας] πάά. εκεινος Ὦ. (α.) ντ. 

Ῥει, (οπι. ααίοπη.) (ΟΡ10. Ιπί. 1. ἵν. Υο- 
υαἱ. 930 οτη. απίο.) (Τετ) νι. Ηιῖ. 

8055, { Οοπια, Ορίᾳ. 1. δἱ9.. Ογίᾳ. Ππί. 

Ἡ. Έιις.ο. Μα]. ἵπ Ὦ5. 

--- ὁδηγησει] Ῥοβί ὑμας Ὦ. α. Τον. Νο- 

αἱ. ΠΠ]. 5055, | απίο ΟΥ. 1. 95874. 8880. 
ΠΠ, 9595. |. διηγησεται ὑμιν Ἔις. ο. 

Μο]. ἵπ Ῥε. (ὡδηγηση 69.) 

--- εις την αλήηθειαν πασαν ΑΒΡΥ. (6) 

Ο)ἱᾳ. 1. δί. είν. 4. (Ἰνοινῃ. τος 

ῶχονες Τπασίαίας” 9.) Γμδ.ο. ΝΜο].(οτη. 

εις). |. Τεις πασαν την αληθειαν στ. 

Ἐν, Νίμ.. Δ. 69. τα], ΨΥπ]ρ. αι (Β]απς,) 

(αι). Τεν.ίον. ΔΛίουαί. ΠΠ 8. 

αληθειαν ἰαπίιπι ιδ. ἵι Ἐ5. | εν τῃ 
αληθειᾳ πασῃ Ὀ]ι 1. 58. ὁ.(αι)ί) 

Απ (νά. 

Ικκκν]. (χκκν.) 11. οχῖκ. (οκνΠ.) 95.) 

--- αλλ) Ονίᾳ.Ι. Εδ. ο. Με]. | αλλα Ὦ. 

την 

18. ὁσα] Τα. αν σ. Ὦ(Δ)Υ. 55. 69. 

Ἐ(ά4)ΗΜΒΕΌΓΑΛ. | αάά. εαν- ΔΙ. (ὁσ᾽ 

αν Δα.) | οπι. Β1)31.. 1. Ονίφ. 1. 9874. 

ΜΒΑ. εἰ ο. Ώο Ία Ἠπα. Εις. ο. Μο]. 
--- ακουσει Ὦ. αἱ.) 1. (3)ΗΥ. ΟΥτίφ.. 

Ἔνς. ο. Μο].(Εαἱδ[οτά.) ἠήατοεί. αρ. Βιις. 

1683, (-σι 3.) |. ακουει Ἱι. 88. ὁ.ε. | 

Ἰακουσῃ ϱ. ΑΔ. τε]. (Τμα{1.) Ει.ο. 
ΜοΙ.(Υ1ρου.) 

-- λαλησει Οτίρ. Ἱ. 

-ση Λ. 

14. οτη. Υ6γ. ΛΑ. 
-- δοξασει] -ση Ἡ. 

-- ὅτι] και 09. 

-- ληµψεται ΟΥἱ4. ἵν.Τ15. 9461. Ἠατοεί. 
8Ρ. Ἠπςδ. 16810. Έτος. ο. Μα]. 1693-4- 

Τετί. αἆγ. Ῥνακ. 90. ΠΗί1. 9505, | δόξά- 

σει δίο ΑΣ. 

15. παντα αὖ Ἱπίέ, μπι Υεχ. 14 οοπ]. 58. 

πι, 
--- εχει Ἰ{ατσεί. αρ. Ες. 5Τ5, 980. | -η Ὦ. 

--- ειπον] πάά. ὑμιν Ἰ. α.οι[. ΘΥΙτ.Ε5ἱ.δς 
Ἠε]. Μοπιρμ.ΜΒ. Αιπι, «41. |. Οσπ- 

αα, το]. Η, 9595, 10044, 100585. [ οπι. 
νοσ. τε]. 6. 

Ματεεί. αρ. Έα5. | 

ἓν Τρι. ΧΧγ. (κκῖν.) δ. | 
ὅ. Εέπαπο Οἱ. [ τοϊεῖξ πιο 6. { 9. πο εγοᾶ]- 

ἀενγαπο Οἱ. 11. πα]α5 παπά] Ίάπα Ἱαάιο, 6ἱ. | 
19. οπε, 1π απίέ οπιθτα 6. 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ΑΕΙΟΙΡ(ΕΤΝΙ.). 4 ο ον μη ν κ... 

ΤΙΣΙΑΤ. λαμβάνει καὶ αναγγελεί Ὁμῖν ο) µικρον καὶ ' ουκ 
ον Αα 

σπα α νετ θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με ].Ἱ 
- 17 5 5 στν - ον κ / 

ἳ ΟΒΡ. 14119. Ἐϊπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, 
ἶ / . Δ ωα Ν α 

Τεν. Νία. Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ 
Ν ΄ Ν 3 / ασ ές ΄ 

µε, καὶ πάλιν µικρον καὶ ὀψεσθέ µε; καὶ ὅτι | ὑπά- 
Ν Ν 3, 5 5 

5 Ἐτ.Ν]α. γω πρὸς τὸν πατέρα; ἡ ἔλεγον οὖν. ὁ ἶ Τί ἐστιν 
18. Τοῦτο τί ἐστιν 

Ἱ Στ. Να. 

μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; 

εἰς χαρὰν γενήσεται. 
ε 

Μο χαράν, ῥ 

ο) / ἃ / π / ” 3/ / ο) 

τοῦτο Ὁ λέγει ' µικρον; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 
1903 » -- σ / Ν -. 

68 Ἰ' Ἔγνω ! ! ᾿]ησοῦς ὅτι ἦθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, 
Ν ολ 3 - Ν / ω ᾳ ον / 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτεϊ µετ ἀλλή- 
ος 5 Ν Ν 3 ο. Ν / 

λων, ὅτι εἴπον, Μικρον καὶ οὐ θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν 
Ὦ Ν Ν / .ν 

) ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν 
[κά / Ν / “ - [ὸ Ν / / 

Ότι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κὀσµος χαρή- 
ε - η ./ ; ο 

σεται' ὑμεῖς ὶ λυπηθήσεσθε, ἶ ἀλλὰ" ἡ λύπη ὑμῶν 
-α λ σϕ / / 

η γυνή οταν τἰκτῃ, λύυπην 
3/ ο] 5 μα 9. Ώ [τὰ Ν / Ν 
έχει, ὅτι Ἴλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς ὅταν δὲ γεννήση τὸ 

/ 3 “/ ’ - / ο. Ν 

παιδίον, οὐκ ετι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν 
ος 3 / / Ν / 

Ότι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κὀσμµον. 
Φ σος το 5 4 . Ν / / / ΔΝ 

καὶ ὑμεῖς οὖν Ἰ νῦν µεν λύπην' ἔχετε πάλιν δὲ 
./ ε .ν Ν / - ΔΝ 

ὀψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν 

32 

ΧΝΥΙ. 16. 

οἱ αἀπιπηαΡ]έ γοῬῖς. 15 Μοάι- 
οππα οἱ Ίαπι ποἨ γΙάδβῖς πῃο, 
εί Ἱίογαπα πιοδῖοαπι, ος γἱάοῦ]- 
18 πῃο, απία γαᾶο αἲ Ῥαϊτθηι. 
1 Ἠικετιπί 6ἴπο οκ ἀῑδοιρι]]ς 
οἵας αἆ Ἰπνίσσπι, Φμ]ᾷ οδί Ίος 
απο. ἀῑοῖς ποὺῖδ, ΜοβΙοιπη ο 
ηοἩπ νΙάσβΙ15 πα, οἱ Πε 
πποβίομπη οἱ νιάου]μῖς τοῦ οεἴ 
απῖα ναᾶο αἆ ραΐτοιη» 8 Ρ- 
οοραπί ουσο, Ο]ά αδί που αποᾶ 
ἀῑοῖε πιούῖσαπα  ποδοίηα5 απίά 
Ἰοφαἱ ταν. 

ὸ ΟοσπονΙὲ απέοπη Τεσας απ]α, 
γο]εραπί εππι ΙΠίοΙχορατς, 6 
ἀῑκῖε εἶς, Ώε Ίου ᾳππογῖς Ἱπίεσ 
Υος απία ἀῑκῖ, ΜοάΙειπα οὗ ΠΟΠ 
γάοδ]ῖς πια, οἱ Πάπα ππος]- 
οιπι εἰ γιάδὈΙ15 πηοῖ 30 Απποπ 
ΑΠΠΕΠ. ἀῑσο γοῬῖ5 απία. ΡἱογαὈ]- 
5 οἱ Περιῖς νο, ππηάιις αἩι- 
ίοπι ϱαιάοὈῖξ: γος απίεπῃ 60Π- 
ἐ]κιαΡη η], εοά δα νοδίτα 
γοττείις Ἱπ σαπάϊαπα. 3 Μι- 
ας οπα ραν]ζ, ἐτὶκ ή ατα Παὺοί, 
απῖα γεπῖς Ίοτα αἴαδ: ΟΠΗ 81ι- 
ἴθιη Ῥερογετίέ ΡΠΟΤΙΠΙ, ἵππΙ ΠΟΠ. 
ΙΠΘΠΗΙΠΙ6 ΡΥΘΒΡΙΙΥ4Θ ΡΓορίοΥ σαἩ- 
ἁἵαπα, απ]α παίας εδ Ποπιο Ίπ 
ππππά πα, 3” Εί νος Ισῖμαν ηππο 
απ]άσπι ἰεήμαπι Παυοδῖης: 
Πίττα απίοπι νερο γο5 οἴ 
δαιιάεΡῖέ σος γαδίγατη, εἰ σαα- 

15.λαμβανει ΒΡ.Εν.ΝΙΕΗ.ΤΙΔΥ. 1. 59. 69. 

ΕαΜΡΠΏΛ. α. Βγιγ.Ρεί.δεΠς]. «οίμ. 

Αππι, | λαµβανεται ΗΓοίο. | Ἰλημψε- 

ται 5. ΑΚ. Υπο. θ.οπ. Μαιπρῃ. 

48. ΠΗΠ,ίον. (ν1ᾶ. νου. 14.) 

1θ.ουκ ετι ΒΡ αγ. Εν. ΝΙΗ.1,. 1. 88. Λ. 

Ὑπ]ς. ὁ.ο,[-ᾳ. Ἀγτ.ΗεΙ. Αππιι Οτίῃ. ἵν. 

4054. | ου 5. ΑΔΥ. 69. τε]. α.ει]. 

Ἀγχ. Ρε. ΜοπρΗ. οΐἩ,. «91, (νία. 
Υογ. 17.) 

-- οψεσθε με] }αᾷᾷ. ότι εγω ὑπαγω προς 

τον πατερα 5. (ΑΔ. Ἐτ. ΝΙΗ:)Υ. τε]. 

πα. ο,/,(Β]αμ.).ᾳ. Ἀνττ. Ῥνε. δι Πς]. 

Μεπιρῃ. οἱ. Αντι, ἆί1.Ρ]αις, (νἷᾶ, 

γεγ. 10 ἂν 17.) Επ. ΝΙ.. Ἠἷαέ Ῥοξέ προς. | 

3ὐ ΠΠῖέ. και 98. 69. Αππῆ. | ὁτι] οπι. 58. 

Αππῃι. [εγω Υ. 58. (11) Μαπιρῃ. Αππι, 

[οπ, Α.ΕΥ.ΝΙΗ.Δ. 1. 69. ΕάΗΚΜΞΠ 
ΤΛ. Ὑπ]ς. ο,ῇ/(Β]απ.). | τον πατερα] 

04. µου . {οπ. τον 69 56.) [πο 

Ἰαθεπί ὮΡΤ.. α.ὐ.ειβ(δαὐαι.). Τ]ου. 
ἆππι. ῆιΒοπι. ΟΥίᾳ. ἵν. 458, 

17. οπι, ναγ. 69. 

- ειπον ΔΤ. το]. | ειπαν Ἑ. 

--- µαθητων] αάά. αυτων εἰς Λ. 
--- προς αλληλους] απίο εκ. τ. µαθ. Ἱκ. 
-- ου] ουκ ετι Ὀ{αγ, 38, 

θεωρειτε] οψεσθε Τ)., 
--- και ὅτι] οπη, και α ΤΗ. Βγτ.Πς]. 

ὑτι] Τα44. εγω σ. ὮΔΥ. 1. 69. το]. 

4600 

/: Ἀγν.Πς]. τε]. (νἷᾶ. εαρ. πὶν. 19.) | οπη. 

ΑΒΙ;. 58. ΜΑ. (Τμα86.) -ἆ0Ιι, 
18. ελεγον ουν Υαἱς. οιΓ- | οπι, Ὦ. α.δ.ε, 
Ὅ- Τι εστιν απίετουτο ΒΡΤΤΥ. 1. 98. 69. 

Ὑπς. α.δ.ο,[ῇ. Ἀγν. ει. ΜοπιρΗ. Ανπι. 

«Εν. ΟΡίᾳ. ἵν. 45585. | Τροεί ς. ΑΡΤΣ 

. Ετ.ΝΙΠ. Δ. τε]. Ῥγν.Ηε]. οί. [ε.] 

--ὁ λεγε (Δ)ΒΡ33.ΕΙ.ΝΙΗ. 88. τε]. 

Ὑπ]ρ. ο Ἁγντ(Ῥει.)δ Πε]. Μοπιρῃ. 

αοΐι. «98. ΟΥίᾳ. ἵν. {το λεγ. Α.) | 
οπι. Ὦ3. 1. 69. α.ὐ.ει[]. γι, Πατ. Αντι. 
(Ροβί το µικρον 9ΥΤ.ΡΕΙ.) 

--- µικρον] ΤῬίβεπι. το -ς. ΑΡ. τε]. 

τη, | οπι. ΒΙΣ. Ογίσ.ἵν. [Έν.ΝΙί5, 
π. {.] 

-- τι λαλε ΑΡ3Σ.ΕΤ.ΝΙΗ.{-- λαλει).. 

χε]. Υπ]. (α.)ὁ.ει/. Ονἰᾳ. ἵν. | ὁ λεγει 
Ὦ}3. ο. | οπι. Β. 1. 

19. εγνω] Ταἆά. ουν --. Α.ΕΣ.ΝΙΗ: (5ο) 
ΔΥ. τε]. | οπι. Β.Μαἰ.Ὦ.. 1. 88. α.ὐ.α. 
ΜεπιρΗ. Ασπη. | δε Ὁ. Υπ]. 0. Ἁνον. 

Ῥει.ΔΗε]. ἄοἴΠ. | οἱ σορπ. ο[. «Ἠί]. 
--- Τησ.] Ίρταετι, ὁ 5. ΑΓ. Ετ.ΝΙµοἷσο. 

τα], Ο71ᾳ. ἵν. 4058, | οσα, Β1,, 

--- Ίθελον ΟΥἱ4.ἵν. | ηµελλον 69. ο. 
--- ἔρωταν ΟΥί. ἵν. | επερωτήσαι περι 

τουτου Ὦ. 

--- ειπεν] -πον 69 αἱ υἱᾳ. 

--- αυτοις ΟΥίφ.ϊν. | οπι. Α. 
--- περι τουτο Λ. 

90. αμην εοπιεῖ 69. | Οοπίσα, 63ργ. 380. 

-- και θρήνησετε ΟΥἱ. ἵν. 4545. Πίο. 

Αἶεσ. 14. Ἔις. Ὁ. Ἡ. 1193. (1Ρ). 980. 

968. | οπι. ΑΧ. | κ. πενθησετε Λ”. 
--- χαρησεται Ονίᾳ. 1ν. | χαρησεσθε 69. 

-- ὑμεις 59.] Ταἀᾶ, δε 5. ΑΠΥ. τε]. 

γπ]ο. Όγντ.(Ῥε.)δΗο]. ἄθι. Ογίᾳ. Τν. 

ΟΥνἰᾳ. Ππἱ. ἵν. 4855. Τ οτί. ἄθ Τάο]. 15. | 
ο. ΒΕΓ. 1. Λ. α.ὔ.οιε.ι[. ἈΥτ.ΗΙΕΓ. 

Μοπιρμ. οΐμ, Απ. Τε. 4ο Ὄρεςί. 

98. (01/7. 950.268. 

-- αλλα ΡΙΥΌΓΤΓΑΤΗ | ᾖαλλ’ 5. Α. 
Ῥ. τε]. Ογίᾳ. ἵν. 

--- ὑμων ΟΥίΦ.ῖν. ἨὨίον. Αἶετ. 14. (1ρτ. 

| ἡμων 988. Τ. 
-- γένησεται ΟΥἱᾳ. ἵν. Πίοπ. 4ἶεα. (17. 

1 γενήται είς ]κ. 
9Ι.τικτῃ] -τει Δ. 
--- ηλθεν] ηκει Ἡ. 

-- ὡρα Υμ]ς. { Ἀντ.Ης]. Μαρ]. ΤΜεΡ. 

Λπί. οι. Αππι 1. | ἡμερα Ὦ. 
α.δ.ο.ει[. Ἀγν.Ῥευ. (άῑος ρανμιχ οπῖς 

ΒΥΧ.Ρεί.) 
- γεΥΥησῃ (-σει Ἡ.) | γενηση ΔΑ. 

--- το] οπη. 1. 

-- θλιψεως] λυπης Ὦ. ο. 

--- εγεννηθη ΑΥ. τε]. | εγενηθη Ῥ]μπ. τη. 

ο 

25, παρεις 61. 



ΧΥΠ. 90. 
να]ρ.α. ὖ. ο. 
Βγοτ.Ῥ.Ἡ. 
Μοαπιρῃ. ρϱν 

αοἴι. Ασπι. 2101. ὃ 
29. αἴρει λέγω ὑμῖν, | 
ὃσ 

χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ' ΄ ἀφ' 

τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. 
/ “ 

Σᾶν τι 
ε -ν Γ - 5 / / / 

ὑμῖν ἐν τῷ ὀνοματί µου. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
25 

ὑμῶν, 

ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 

ρνα 

36 

ε - 

πο 

1 -α 
.- 

. παρὰ τοῦ θεοῦ Ἑπατρὸς' ἐξῆλθον. 

η ας , - 5 

50 Ὁ Ταῦτα ἐν παροιµίαις λελάληκα ὑμῖν: ! ἔρχε- 
σσ / / : 

Ται ώρα ὅτε οὐκ ἔτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, 
ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς 4 

Ν 6 3 Ε / 
καὶ ᾿ ἐν ἐκείνη 

ε Ν ε Ν 

ἀμὴν ἀμὴν 
. / ΔΝ / 4 ὃ / 

αἰτήσητε τὸν πατέρα Ἰ δώσει 
/ τν. . / 

Ἰ ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε 
δὲν ἐν τῷ ὀνόματί µου" αἰτεῖτε, καὶ λή ψεσθε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνοματί µ 9 ημ : 

ἀπαγγελῶ΄ ὑμῖν. 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε: 

καὶ οὗ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ιποπλίααι τομς: 
Ἱ αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς 

ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ 
ὃ ἐξῆλθον } ἐκ” τοῦ πατρὸς καὶ 

ἁἴαπι γοβίγαπα ΠοπΙο {ος α 
νουῖν, 3 Ἐν Ἱπ Ί]ο ἀἱο πιο 
ΠΟΠ. χοσαδ!ιῖς αιίοααπις (50 
3) ΑΤΠΘΠ. ΑΠΙΕΠ. ἀῑσο νοῬῖβ, 
απίά Ῥομογς Ῥαΐγεπα 1π Πο- 
ΙΠ6 Ίησο, ἀαδΙί νους. 3 τε- 
απο πιο ποπ. Ροΐδης απῖο- 
απαπα ἵπ. Ποπιῖπθ πἹθο: Ροιίτς, 
ο αοοῖρίαιῖ», αἱ ραπάΙαπα Υγοδ- 
παπα δἷς Ρ]οπΠΗ, 

151510 19) Ἠασς ἵηπ Ῥτογετρ!]5 
Ἰοσιέας 5απα γουῖς: γεπ]ῖ Ἠογα 
οπἩὰ Ι81Ώ πο. ἵπ ῬτογογὈ]]5 ]ο- 
αιας γοῬῖςδ, δοᾷ ρα]απ1 ἆᾳ ραΐγε 
πππΙΠίΙαῦο νουῖς, 3ὁ Τη 1]]ο ἀῑα 
Ιη ΠΟΙΙΠθ Π16Ο Ῥοίοίῖ5, εἰ ΠΟΠ. 
ἀϊσο γουῖβ απῖα. «σο τοσαῦο 

3Ἱ 1ρ56 οπῖτη. 
Ῥαΐον αππαῦ Υο8, απῖα γο5 πιο 
ἈπαΗ15 οἱ ογθοα 1ο ]δῖς απ]α α 4εο 
εχἰνί, 3ὃ ἨὨχκίνϊ α Ρα οἱ γεπῖ 
1 ππππό ατα: Ἱογαπα γοπαπο 
ΙΙΠΠΚ Πα οὐ γαάο αά Ραίποπ, 

/ ΔΝ / / / Ν / 

ἐλήλυθα εἰς τον κὀσµον’ πάαλιν ἀφίημι τον κὀσµον 
καὶ πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα. 

. 

60. Ἕ Λέγουσιν ! οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ἴδε νῦν ᾿ ἐν 
παῤῥησίᾳ λαλεῖο, καὶ παροιµίαν οὐδεμίαν λέγειν. 

- 9 / / / 

Ὀ νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις 

"39 Ῥίοππε οἳ ἀἰβοιρα] οἶπς, 
Ίσσα παπο Ῥρα]ατη Ἰοᾳποτῖς, ο 
Ῥτονετυίαπα  πα]]απ  αῑσῖς, 
ὃο Ναπο 5οπης απία. 5οἱ5 ΟπΠ]- 
πία, εί ποπ οΡρι5 εδί οί αἱ ας 

99.ουν ὙΥπ]ρ. αι. Ῥγτ.Πσ]. | οτι. Ὁ. ὁ. 
ο.ει[. Ἀγτ.βδι. Αιπι. ἆδΙ1. | µεν 69. 

ΓΜεπιρΗ.] 

- ΝΟΝ µεν λυπην ΒΟΡΗΥ.1. 95. Μ. 

Ὑπ]ς, (α.).οιε[.ῇβ. Ἀνττ. (Ἐ50.) ὃς Πε]. 

(Μοπιρῃ.) (αοι1.) (Ανπι.) ΠΠ. αρ. Τη. 

 Ίλυπην µεν νυν σ. ΑΟ’. τε]. (2001.) 

Γλυπην µεν ουν ΤΛ. 
-- εχετε ΒΟΔΥ. 1. 69. τε]. Ὑπ]σ. ΟΙ. οι. 
ὔ- ΠΠ, αρ. Τη. | ἕξετε ΑΤ. 989. πι 

α.ὗ.θ. Μεπιρ. | έξητε Τ.. 
--- οψομαι] -ωμαι Ἑ. 
--αρι ΒΡτγτ νιρ.ΟΙ. α.οι[]. 

Μεπιρῃ. Αντη. 01. Οτίς. Ιπί. Π. 885. 

6.250. Ηί].αρ. Τη. | Ταιρει 5. Α. 
ΟΡΤ.Υ. τε]. πι. ὁ.ει[. Ἀγττ.Εδιειδ Ης]. 

αοίμ. 
99. και] οτι. Χ. 6. 
--- ερωτηήσετε]-σητε Λ. (π1 1] τπομιεὈ]1( 8 ϱ.) 

--- λεγω ὑμιν] Τα44. ὁτι 5. ΑΡ2Χ. το]. 

α.ο. Θγτν.Ρ5ί.δςΗε]. τα]. | οπ, Ἑ.Βἰο. 
αἱ ΟΡΊΤΙΧ. (1αι.). Οτίᾳ. 1. 9921, 

-- αντι ΒΟΙΥ3. Μεπιρῃ, Τα. Οτίᾳ. 1. 
915119, (εαν τι ὮΥ”. ΟΥίρ. 1. 999195.) 
/αν Α. | ὁ εαν Χ. 88. Βγχ,Ηε]. οιμ. 
2811. | ῆύσα αν -. Δ. 1. 69. τε]. Βυτ. 

Ῥεί, | όσα εαν ΝΜ. 

--- πατερα] αάἀ. µου ἨΥ. 
Ογίᾳ. 1. 995119, (οπι. 995.) 

--- δωσει ΟΥίᾳ. 1. 9521, 9993, | δωη 98. 

Βγτ.β5ί. ΑτΠ, 

998. εν τῳ ονοµατι µου ροδί δωσει ὑμιν Ὦ 

Ο1,ΣΔΥ. ἘΤμορ.Μπι. Ονία. 1. 9951. 
9953, | ᾖαπίε 5. ΑΟΡΒ. τε]. Ταΐέ. νν. 

ένιά, κῖν. 19.) 

94. ητησατε ΟΥίῃ. 1. 9951, 9998. | Πτησασ- 

θαι Δ. 

-- µου] µε ΑΧ. 

--- αιτειτε ΟΥίφ. 1. δἱε. | -τητε ΙΛ. 

-- 4] ει Ὁ. 
96. λελαληκα] λαλησω ΔΑ. (λαληκα Δ.) 

-- ερχεται] ΤῬιαεπι, αλλ) 5. ΑΟ90ΡΔ. 

χα]. ο,ῇ. Ῥγτ.Ηο]. ἄοιαμ. ἀπ. Ονίᾳ. 

1. 6685, | οτι, Β.Μαἰ.ΟΣΟΣΕ ΣΥ. 1. 88. 

69. ασ. α.ὐ.ε.ᾳ. Νἴοππρι. Τμοῦ.Λήπι. 
Άνπι, Οτίᾳ. πι, 11. 995, (5 απίοπι ” ροδὲ 

ΒΥτ.Γ{.) 

--- ὅτε Ονίᾳ. 1. ἵπ Οαἱ. Οἵαπη. ἘρΙ. 928. 

Ονίφ. πι. ΠΠ. | οτη. 1. | ὁτι Τ. 

-- παρησιᾳ Β" Μαϊ.Ὦ. (Ῥτασπι. εν Ὦ.) 

--- απαγγελω ΔΒ.ΜαιΟΞΡΙΙΝΥ. 55. Κ 

Μυ. ΟΥγίᾳ. Οπῖ. ΒρΙ. | Ταναγγελω 5. 

0Δ. το]. (νἷά, Υγευ. 15, 14 15.) 
96. αιτησεσθε] αιτήσασθε απίε εν τῳ ον. 

µου 1. Μεπιρῃ. 

- ου ΠΗί. 8991. | οπι, ΤΗ Ἀεία. (εί 6ρο 

χοσαΏο ΡΥΟΡΙΕΥ γο5 α.) 
--- πατερα] αάᾷ. µου Ὦ. | Οοπίνα, Ηί], 
-- περι ὑμων ΠΠ. | οπι. 0.ο.ε. 

97.εµε ϐἶεπι. 105. | µε Ἡ. 

--- και πεπιστευκατε] οι, 1, 

97. παρα του Ῥ. Βία, Μαί.ΟΡΤΙ, τε]. | οπι. 
του ΑΒ. ΒΙΙψ.Βοι. 98. 

--- πατρος ΒΟΡΤΙΝ. Άγτν,Ρ6,δεΗ ο].(οσᾶ. 

αμ.) ΜοπιρΗ. Τμου. ηΤπι. (νἱᾶ. γεν. 

98.)| Ἴθεου ς. ΑΟΔΥ. τε]. Τίς. Ῥντ. 

Ἠσ].εά. ἀοἴπ. Απ «ἆθι. ΠΠ, 8998, 
90554, 10051, (νὰ, γεν. 90 δε ΠΠ. 9.) 

γιά. ΟΥγίᾳ. ἴπι, Π, 9559. 11, 998, Ῥεο 
Ῥαΐνο ᾖ. (αὖ οο Βγτ.βεί.ΜΣ.) 

-- εξηλθον] αἀά. και ἑκω Χ. 69. 

98. εξηλθον εκ του πατρος] οπι. Ὦ. ὄ,[]- 

Ονίᾳ. Ιπι. Π, 9955 µέ υἱά. ΠΠ. 99εμέυία. | 

οΠ1. εζηλθον α.ε. (εί α ραΐτα γεπί α. 

ΗΠ. 899:, 902ᾳ, 10024) 
-- εκ ΒΟ3Τ,Χ. 358. ΠΗἱρρ.ς. Νοε, 16(Π, 

17). | Ίπαρα 5. ΑΟΣΥ. τε]. (γἱά. γεν. 
27.) 

-- εληλυθα] ηλθον Ὦ. (εξηλθον ΠΗἱρρ.) 

-- πατερα] αἀά. µου Ἡ. ο. 

99. λεγουσιν] Τπάᾷ. αυτῳ σ. ΑΟΡΤΥ, 
το]. Ἀγττ, Ε5ί.δεΠ ο].πισ. (Μεπαρῃ.) Αιπι, 

δι, ΠΗι, 9013εά. | οπι. ΡΟΡ3. 1. Λ. 
ο. Βγν.Πο].ία!. ἀοἰἩ, ΠΠ, 90Ι3ΜΡΒ. 

-- εν παῤ. ΒΟΒὈ. | Ἀοπι. εν ς. ΑΤΙΥ. 
το]. (ν{ά. νου. 95.) | παρησ. ΒΑ. 

90.νυν ΠΠ]. 9015. 9023, 100258, | οτη, Υ., 

--- οιδαμεν] εγνωκαµεν ϐ69. 

--- παντα] Ραίτεπι ο, 

23. Μο]]εξ 6ἷ. | 26. οπι. ἵπ πι. Γ. | 2. 
6. | απῖα οσο 8 Ώεο «Ἱ. 

.. Ἀπηαδ[ῖ5 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ΑΕ6Ο9Ὀ, 4 / 9 - » / / ο Φὶ Α 
ο τι ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. ἐν τούὐτῷ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ 

Ἔσσειο, α δαν 2 5 / . ε) - 5/ 

φις θεοῦ ἐξῆλθες. 3 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ' Ἰησοῦς, Αρτι 
ε , 89 κος ο / ο 

πιστεύετε; "' ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ! ἐλήλυθεν, ἵνα 
- σ Ν / λα / 

' σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, ἶ κἀμὲ µόνον 
υ ω α / [τά Ν » .ν 

αφῆτε' καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ µετ ἐμοῦ 
ρε ΙΡ 55 ο / ς -ν σα » 5 Ν ,. } 
ϱΝΥ εστιν. ταῦτα λελάληκα Ὁμιν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρηνην 

ο » ω / -. ο ” λ 9 
εχητε. ἐν τῷ κοσµῳ θλῖψιν ἔχετε' ἄλλα θαρσεῖτε, 
ών / ΔΝ / 

ἐγὼ νενίκηκα τον κὀσμον. 

1 Ξ , Ὁ - / / 
ΧΥΙΙ. 61 Ἰ Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ἰησοῦς, καὶ ἶ ἐπάρας 

λ 5 Δ Β α. 3 Ν 5 Ν αρ ΄ 
τους ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν | εἶπεν, Πάτερ, 
.) / μα μέ. / / κ ε ζ ο/ { « ελ 1 

ἐλήλυθεν ἡ ὥρα: δὀξασὀν σου τὸν υἱόν, ἵνα | ὁ υἱὸς 
ὃ ς Φ Ν 3/. αν ἓ) / (ο 

οξάσῃ σε' " καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης 
9 δώ να ο ο υν / » ω ηλ » α Ν 

2. δώσει σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 

ΧΥΙ.δΙ 

{6 Ἱπίοιτοσοί: 1π Ίου ογοᾶἴππιις 
αιία α ἆθο οχ]δ. δι 53,3.) Ὦς- 
5ροπά1ί εἰς Ίοσιβ, Μοίο ογαά]- 
φδ ὅλΈσου γοπῖέ ογα οἱ 11Π1 
γοπῖέ, τί ἀδρογραπαϊπί απ18- 
αῖκᾳαθ ἴπ ῥτορτ]α οὐ 1η ΒΟΙΙΙΠΙ 
το πα πα [ἶ: οὐ ποῦ δΗΠά 8οἱ15, 
απία Ῥαΐθν ππδοΙπι 5. οἱ, 56, 
10.) Ἠποο Ἰοσυύας 5απα γορῖς πί 
Ἰη πηο Ῥασσπι Ἰαρεαῖς, Ἰπ 
ἨηπΏς πιά. Ῥγοδδατανη Παὐεδ]ς, 
εοά οοπβἁἀσία, 6ρο γἱοί πΙπή- 
ἀαπῃ, 

1 Ἠαοςο Ίοσστις οδί Ἱεειις, οἱ 
βαρ]ονα[ς5. οομ]5 ἵπ οαε]απη 
αἰκίε, Ῥαΐου, γαπΙέ Ίοια: ο]ατί- 
Πσα ΕΠαπα παπα, αἱ Πας πας 
οἰαγίῇσεοῦ ἴο, 3 εἰοπί ἀεθ]δά οἱ 
Ῥοϊθρίαίοπι οπιπί5δ οαγΠΙΒ, ας 
οΠΙΠ6 αιιοά ἀεάϊδι εἰ, 4εί εἷς 
γἰίαπα αείοιπατῃ. ὁὃ Ἠαος οδί 
απίοπι γἱία αείοτπα, πί εοσ- 

πι 1.0], 6:90. αἰώνιον. 

8. γινώσκωσιν 

στειλας 
.) - / 

Ἰησοῦν χριστον. 

5 ο / . ε νὰ ΄ οϱ 
αὕτη δέ ' ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα ἆ γι- 

/ // Ν / 3 Ν Ν κ. Α » / 

νὠσκουσίν σε τον μµὀνον ἄληθινον Θεον καὶ Ὁν ἀπέ- 
4. ο / δρ / »ΣΝ 
εγω σε ἐδόξασα επι 

ποβοαπέ {6 5ο]απῃ ἀ σπα ΥογΗτῃ 

οἱ απο τηϊδἰδί Ἱαβιπα Οτ]ς- 
απ, 3 Ώσο το εἰατίβοανί 5αρεγ 

90.τουτο Τ. 

--- πιστευομεν] γινωσκοµεν 98. 
-- απο] παρα Ὦ. 

--- εξηλθες] εληλυθας 69. 

8]. Ἰησους] οἱ1, Β. ᾖ[Τῃναςπ.ὁ 5. Α 

ΤΤ,Υ. το]. | οπι, ΒΟ. | αἀά. και ειπεν 
Απ, 

99, εληλυθεν] Τρταεπι. νυν ᾱ., 0905. τε]. 

Ἰμαίς. Ἀγττ, Ρε, δε Πο]. ἀοἴα. (011.) ΕΠ], 

1008:. (νἷᾶ. «αρ. ν. 95.) | οπι. ΑΒΟ3 

ΤΗΝ. 99. Μεπιρῃ. Τμου. ῆπί, Λοπι, 

-- καµε ΒΟΤ,. 1. | ἕκαιεμε ς. ΑΟ Ρ. 
16]. 

-- αφητε] αφιητε Ἰ. αφειτε 69. 

-- πατηρ] α4ά. µου Ἡ. 69. Μεπιρῃ. | 

οτη. Ονίρ. Π, Τ6Τα, ΠΠ, δ169. 10085, 
98. εχητε (1ρΥ. 351. ΠΠ. 10055, |. εχετε 

Ά. | εχειτε Ἱ. 
-- εν τῳ κοσ.θλ. εχ.] οπι. Δ. 

--- εχετε δἱ. ὃ 1 οοιτ]σοπᾶΐς ΑΡ.Παι.ο 

1ΙΧΥ. 1. 985. Εα4ΗΚΜΡΌΓΑ. {(ε) 
ΒΥΙΥ.Ε5ί.δΗσο]. ΜειπρΗ. ΟΥνίᾳ. 1. 6783 

(Ηοεξε]ια] οἱ Βρεπςογ.). 7554 (14.). Έις. 

Ῥ.Ε. 1194. ἵπ Ῥ, 185. | έξετε δἱ. ὃ αἱ. 

Ἔϊσ. Ὦ. 69. Τα οΐμ. Αππι 1. 
Ονίᾳ. 1. 6781(Ώο Ία Ἐις). 7594 (1ᾳ.) 

1ίοπ. Αἰεπ. 81 (οἳ αρ. Μαϊ. γὶ. 166 0ἱ5) 

Έλις. ἵπ Ὦν, 9090, ΟἨρν. ΠΠ, 
1. ὁ Τησ.] οσα. ὁ Ἑ, αἱ. 

---επαρας ΒΟΝΥΤΙΙΧ. 1. 58. 69, Μπι. ΤΙ 
Ὑπ]ρ. α.ὐ. Μοπιρι, Ονίᾳ. 1. 9163, | 

Τεπηρεν οἱ Τα 4. και ΔΠί6 ειπεν σ. Α 

ΟΥ. τε]. ο.ει/:ῇ. Άγιν. Ῥει δΗ 1. οι. 

4602 

Ἆϊπι «01. 

α.) 
1. ἵνα] Ταά4ᾷ. και 5. ΟΥ. τε]. (ε.) 

Τ]ου. Ἠπι. Αιπι. δι. Ορίᾳ. 1. 9165. | 

οπι. ΑΡΟ"Ο. 1. Ταυ. Ἀντν,ΒσίιδΗσ]. 

ΜεπιρΗ. οτμ. ΠΕΠ. 81354. 

--ὁ υἷος ΔΒ.ΜαιΟὈ. τε]. Ονίφ. 1. ϊγ. 

95ὺ, ] οπι. ὁ Β. Β1{ψ. Βο].ϊκς. | 1απάᾶ. σου 

ς. ΔΟΡΓ.ΙΥ. τε]. (Τιαυι.) Ἀγτ.Εεῦ. 

τα]. Ογίᾳ. 1. Οτίᾳ. Ιπι. Π. 1474. ΠΠ, 8904, 

ΗΠ, 453. 8124, 10083, { οπι. Β03. εῇβ. 

Βγγ.Ησ]. Ονίᾳ. 1ν.950. ΠΠ], 8195, 8191, 
-- δοξασμ] -σει Δ. 98. ΗΜ. 

9. αυτῳ 1ο. ΕΠΙ, 453. 8195, 8143. 100588, | 

οσα. 69. 

--δεδωκας] εδωκας ΔΕἄΗΚΛ. 

--δωσμ ΑΟΝ. 58. τε]. | δωσει Ῥ.Μαι.Δ 

Ὑ. 1. 69. ΕΠΟΓΑΛ. (οογγοσΠο αἲ νιά, 

πο εἰς π πιο. καῦ], (επηρις Εαζαγατη: 

γιὰ, Ώου. ΥΕ. 5. 1005. κΙ, 8.) | δως 1. 

ἄοι ΠΠ, 4". 8195, 8144, 10058, | εχῃ 
(οπι, αυτοις) Ὦ. 

---αυτοις (1μαο.) Ἀντ.Πς]. τε]. | αυτῳ 13. 

ει: Άντε. ΠΠ] απαίο. [ οπι. ΑγΠΙ, 

8. δε ΟΦ. Ππί. 1ν. 4815. 4893, 57ου. 6225, 

Έις. ο. Μο]. 1991. ουαί. 190.901. ΠΠ. 

78ιν, 8125, 8141, 1005). 1004, 10055. 

10085. 10120, [ οπη. 1, 
---γινωσκουσι» ΑΡΤΙΔΥ. 95. αλΤή. | 

Ἰ-κωσιν τ. ὮῬ.Μαι ο. τε], Ονίᾳ. Ἱ. 

5958, 1ν. σ0ά, Εις. Ὦ.Ε. 9445, ο. Με]. 

9Τ4, 1998, 1419. Ἐσ]. Ῥν. 45. ἵπ ἘΑ. ὅ84υ, 
---μονον] Ῥοδέ αληθινον 69. | Οοπία, 

(επηρεν 5εᾷ οπι. και Ονίᾳ. ἵν. Ονίᾳ. Ππι. ἵν. φμαίο). Πις. Ὁ. Π. 
ο. Με]. 978, 705, 1998, 1415, Ἐο]. Ἐν. 1 
Ῥ». (1.354. Νουαί. Ὀἱς. ΕΠ. 11155. 

8. βη.] αζὰ. εις τουτον τον κοσµον Τ. | 

ποι αάά. τε]. 1). Νουαι.δἱ. ΗΠῖ. 
8125, 

4. το εργον] Ῥταθπι. και Ὦ. | Οοπία, 
γουαί. (ργ. 9235. ΠΠ. 5108. 81295. 8105, 

8168, 10085, 

Ξ--“τελειωσας ΑΒΟΙ,, 1. 98. (0.)(ή:) Ἀγτ. 

Ἠς]." Μεπιρῃ. 2981. ΗΠ], 8195. 8155, | 
ζετελειωσα σ. ΤΧΝΥ. το]. (Τα6.)εί 

πι Άγτν.ΡΕί. δν Ηο]. αἱ. ἄοιμ. Αππι, 

ΗΠρρ. Οµαν. (245.). «Μαγοεῖ. αρ. πρ. 

1δτα, (ργ. Ἀουαί. ΠΠ. 5105. 8165. 

10085, 

--δεδωκας ΑΡΙΙΣΔΥ. 1. 88. 69. τα]. | 

εδωκας ΟΚ. Ηἰρρ. 
---ποιησω] αάᾷ. αυτο Ὁ. (α.) Ἀντ.Γδῦ. 

Μοπηρι, | Οοπίτα, («ργ. ΠΠ. φιαίεν. 
δ. πατερ Ηὶρρ. Ἐταρ. (1. 99.) Ονίᾳ. Ἡ. 

ὅτοα, ΠΠ. 5984, 68τυ, Ες.ο. Με]. 855. 

1η Ῥ». 1405. 9685, | πατηρ Ὦ3. 

-- Οπίᾳ. Π. ὅτδν, 11, 6870. |. οπ. 693, 
(ὖν Έως. ο. Με]. Οτίᾳ. ΠΠ. 6988.) 

--τον κοσµον ειναι Ίτεπ. 945. Ονἰᾳ. Ἡ. 
11 ὁἱς. Ογίᾳ. Ιπί, Π. 99393. Έα. ο. Νε]. 
Ἰπ Ἐ5.Δΐ. Ύουαί. 96. 199. 901. πρ). 

980. ΠΠ]. 419. 8154, 8163. 10085, | γενε- 
σθαι τον κοσµον Ἠ3. Τμευ. πι. (τον 

κοσµ. γεν. 3. 

88, 1π πηιπᾶο 6ἵ, | οοπβαἰέο 6ἱ. 



ΧΥΠ.11. 
Τα], α. ὀ. ο, 
ετιΡΗ. τῆς γῆς τὸ ἔργον 

ΠΜεπιρῃ. [ΤπεΡ.] πο ιήσω: 
696, Ατπη, ΔΗ{1. 

4. ἐτελείωσα 

δ ος. παρὰ σού, 

6. οὓς Σέδωκας 
ν/ 

μοι αὐτοὺς 

7. νῦν ἔγνωκα ὅτι καν. 
-- ἔδωκας (8.-κες) 
Β. ἔδωκες 

Ἀ ΥρΓ. 95. 

σοί εἶσιν' 

97γΕΓ.29. σε ἔρχομαι. 

λ κας ν αλ. κής / 
παρα σοῦ | εἰσίν" 

ιά ] - Ν Ν ”/. 

δέδωκα αὐτοῖς: καὶ αὐτοὶ έλαβον 
. [ά Ν - »σ-. Ν ἓ) / [κά 

θῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σὺ 
3 4 

µε απέστειλας. 
ο / 3 κ. τα ΔΝ ας / / ο 

τοῦ κοσµου ἐρωτῶ, ἀλλα περὶ ὧν δέδωκάς µοι, Ότι 
Ν Ν / / Ν ἂν ΔΝ 

καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σάἁ ἐστιν καὶ τὰ σα 
. ΄ Ν / ε) . . 

ἐµά: καὶ δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖς. 
τῷ κόσμφ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμφ εἰσίω, 

πάτερ ἅγιε, 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
/ / 

Στελειώσας 

Ὅ καὶ νῦν ᾿δόξασόν με σὺ πγάτερ παρὰ 
/ 

σεαυτῷ, τῇ δόξη ἢ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κὀσµον εἶναι 
ἐβανέρωσά σου τὸ ὄνομα ὁ τοῖς ἀνθρώ- 

ποις οὓς Ἰκδωκας µοι ἐκ τοῦ κόσμου" σοὶ ο, κά- 
ἔ έδωκας, καὶ τὸν λόγον σου 

νὰ . “/ [τά κ ας δέδ ΄ 

νῦν ἐγνωκαν Ότι πάντα Όσα δέδωκας µοι, 
/ ΄/ 

Σ ἐδωκάς µοι, 
τι 3 Γ 

καὶ ἔγνωσαν αἆλη- 

δο τε Δ 
οτι τα ρηµατα α 

ο, σον Ν ο σα » - 
εγω περι αυτων ερωτω" 

υ 

ὂ δέδωκάς μοι ἵνα 

Στετήρη- 

3 Χ 

οὗ περὶ 

1 Ν ο 3 4 ον 3 

και ουκ ετι ειµι εν 
3 ο, / 

ο πας 

“τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ, ὀνό-, 

{ογΓΑΠΗ, οΡ15 οοπβιπηπηαν1 αποά 
ἀαβϊθα τη]μῖ αἱ βιοῖαπα: 5 ο 
πππο οἸα]ῇσα πιο ἴπ, ΡαίοΥ, 
αριά. ἴοπιοῦ ἵρεαπαι οἰατίαίο 
απάτη Παρα Ῥτίας απατΏ τππῃ- 
ἀπ5 ο5εοῖ αριά ἴα. ὃ Μαπῖςς- 
{ανῖ ΠΟΠΙΘΠ πα ΠοιηΙπῖθβ 
αποβ. ἀοθϊδα τη]μῖ ἆο τπππἆο. 
Ρα εταπί, οὗ πι] εο5 ἀαϊκῆ, 
οἱ ΕΥΠΙΟΠΕΙΙ ΓΠΙΠΙ 5ΟΙΥΑΥΟ- 
ταπῖ: Τηππο οοσπογεγαπί φπἷα 
οπιπία απαο ἀαάϊδα πηῖμΙ αὖς {ο 
επί, ὃ απία γοτρα παπα ἀσάῖςα 
πη!ἩΙ ἀεά1 εἶς, οἳ 1ρ5ί αοοθρο- 
τπηῖ, οἳ σοσπογεγιπ{ νογο απι]α 

/ α ἴο οχὶνι, οἳ ετοβἸάστιιπί απῖα 
σα πιο πησίδ, Ὁ Ἔσο Ῥγο οἵΒ 
τοσο: ΠΟΠ Ῥτο πιππᾷο τοσο, 
κοά Ῥτο Πῖ5 απος ἀεθῖειί τομ], 
απῖα ταἱ βαηΐ, 19 οἱ πια οτηπία 
πια διπῖ, εἳ ἵαα πιοα 5απ{ί, οἳ 

οἰατίιβσπίαδ 5απι ἵπ ας.  Ὦί 
Ίατη ΠΟΠ 8Π1 ἵπ ππππάο, οἱ 
1η τηπηᾶο βαπῖ, εἰ οσο αἆ {α 
γαπῖο, Ἐαΐογ βαποίθ, 5εγνη 608 
Ίπ. ΠΟΠΙΙΠΟ {πο (1ος ἀοίςϊ 
τη]Ηῇ, τας θἷΠί ΠΠάΤη βἶσπί οἱ ΠΟΒ. 

µατί σου ἶ ᾧ' δέδωκάς µοι, ἵνα ὧσιν ἓν -- καὶ. 

δ. παρα σοι Πίο ΟΥγἰᾳ. Π. 5Τ5. ΠΠ. 5980, 
ΠΠ. 413. 8194. | απὶο προ του Ὦ. αι]. 
Ίπεπ. 945. Ονίφ. ΠΠ. 6810. «31ἨρΥ. 985. 
ΠΠ. 1075.7996, 5 

6. σου απίε το ονομα ΑΒΟ. τε]. 

Ῥ. Ίμαιι. ΠΠ], 1500, 6114. 5919, 

----εδωκας 19. ΔΡ. Μαἰιοᾶ.». Β]ψ. Βε].Ὀχ. 

Ἔις. ἵπ Ῥα. 545, |. Ίδεδωκας (ρο5ί οὗς) 
ς.. Β.Μαι.εᾶ.1.Ο1ΧΔΥ. 1. 98. 69. τε]. 

Ονίᾳ. 1, 5415. 
--καμοι ΒΥ. 1. 98. | Ἔκαι εµοι 5. ΑΟ 

Ῥ. τε]. Οτίᾳ. Π. Ες. ἵπ Ῥ5. 
--αυτους ΟΥγίᾳ. Π. Εις. ἵῃ Ἐ8. | αυτοις 

1. 

--εδωκας 355. ΛΒΡΤ;.1. ΤΚ. | Τδεδωκας 5. 

ΟΧΔΥ. 95. 69. τα]. ΟΥγί. Π. Εις. ἵηῃ Ῥ.. 

---τετηρηκαν ΒΡΤ,. | Ἱ-κασιν σ. ΑΟΣ 

Ὑ. τε]. | ετηρησαν 98. κεεινανῖ οι[: 

«νυν εγνωκαν ΗΠ, 615. | οπι. ΑΝ. | 

εγνωσαν Χ. 838. 69. Ὁ. (νἰᾶ. γοτ. 8.) 

-κασιν Ἑ. | εγνωκᾶ Δ. “ 5Ιρ6Γ α ἴδ- 

ηιιῖς αἀπιοά παπι Ἠπθο]α οεγη]έιγ” ὙγΓοῖᾶο, 
(οτείίαπ α ροδίεγζογὲ πιαµι πἀαῑία ο»), 

| εγνωκα α.δ.ο.ε,ῇ. Ἀγττ.Β5ἱ.δςΗε].πις. 
Ῥντ.Η]οτ. Τ]αρ. οἴμ. (νἱᾶ, νου. 95.) 
θοπίσα, ΒΟΡ. τε]. Ὑπ]ς. σ. Ἀστ.Πε]. 

ἰαΐ. Μεπιρῃ. Άπγπι. 211. τινὲο μὲν 
γὰρ λέγουσιν ὅτι νῦν ἔγνων ὅτι πάν- 
τα ὅσα δέδωκάς µοι παρὰ σοῦ ἐστιν 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοι τοῦτο λόγον. Οτη- 
φοδέ. γη. 4785, {(τινὲς τὸ ἐπαγόμενον 

"νῦν ἔγνων) λέγουσι», ὅτι περὶ ἑαυτοῦ 
εἶπεν ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοι τοῦτο λόγον. 

|. Ροεέ 

- 
“ 

14. ἵπ Οαἴ. ΟνΥαπι. 971.) οἱ Ἱερῖι ἔγνω- 

σαν. τινὲς χωρὶς τοῦ ν ἀναγινώσκου- 

σι, νῦν ἔγνωκα' καί φασιν ὅτι ὁ κύ- 
ριος λέγει, νῦν ἔγνωκα ἐγώ" ἀλλ᾽ οὐκ 

ἔχει τοῦτο λόγον’ μετὰ γὰρ τοῦ ν δεῖ 
ἀναγιγώσκειν, νῦν ἔγνωκαν οἱ µαθηταί 

µου. Τεορ]ηγίαοίμς (αρ. οἱδί.). 

. δεξωκας ΟΡΙ/ΣΔΥ. 59. 69. τε]. | εδωκ. 

ΑΒ. 1. γἱά. Υου. 8. (-κες Β.) 

---σου] σοι Χ. 69. 

---εισιν ΒΟΙΧΥ. 98. | Τεστιν σ. ΑΏ. 

το]. 
8. ῥηματα] αἀά. σου ὮὉ. | αἆά. πιει ο. 

--εδωκ. ΔΒΟΒὈ. | Ίδεδωκας σ. ΤΝΔΥ. 

χε]. (-κες Ἑ.) (τιά. ον. 7.) 

-- και εγνωσαν] οἵ. ΑΤΏ. α.ο. 

ΠΠ, 5915, 

---εξηλθον οχϊετιπί α.δ.ε,[]. | εκὶνῖ Ψα]ς. 
οιᾳ. 

-- και επιστευσαν δίς ΥἨ. 

---συ] σοι 1. 
9. δεδωκας] εδωκας Ὁ. 

--σοι] συ Ἡ. 

10, και τα] κατα Ἱ.. 

-- σα εμα] αάᾶ. εστιν Ὦ. ὙΥπ]ς. α.ο. 

Ὀντ.Ῥει. Μεπιρῃ. Τπευ. Ονίᾳ. ἴπί. Π. 

1570, Ἱν. 6998, |. Οοπίαα, τε]. (1αἴ6.) 

Ῥντ.Ηςε]. το]. Ογίᾳ. Π. 5411. ΟΥγίφ. Ιπί, 1. 
ὅ8α, 1ν. 464). 5953, 6495, 6005. ΠΗι.Τ993. 

11440. 

--- δεδοξασµαι Οτίᾳ. Π. Οτίᾳ. Ιπὶ. 1. Ἡ. 

Ίν. 4640. | εδοξασας µε Ὦ. 
11. ειµι εν τῳ κοσμῳ Ονίᾳ. Π1. 5993 δἱ9. | 

-α 

οι. 

εν τ. κοσ. εἰµι Λ. | εν τ. κοσ. εισιν Ἱ. 

οσα, οτι απί{. α. (νἷά. Ῥο5ί.) | απίο τ. 

κοσ. αἆά. τουτῳ Ὦ. (α.)δ.αῇ. | αἀα. 
εί ἵπ 5αεσπ]ο 8απι 6, | οπι. Οἱ. ΠΠ]. 

δἱ9. 

11. οὗτοι] αυτοι Ῥ. 

-- καγω ΒΟ3ΡΙΙΝ. 1. 55. Οτίᾳ. ΠΠ. ὅρ9α 

δἱ6, { Έκαι εγω σ. ΑΟΡΥ. τε]. 

--- κοσμῳ 15.] αάά. εἰ ἵπ βαεσι]ο 8ΙΙΠΙ 

ο. 

--- ερχοµαι] αάᾷ. ουκ ετι ειµι εν τῳ κοσμῳ 

καιεν τῷ κοσµφειµι Ἡ. Ογἱᾳ. ΠΠ. (ρταεο. 

και). εἰ Ίαπι ποἩ εαπι 1π Που πΙπΠ(ο 

ο ἵπ Ίου πιππάο βΗΠ{ ᾱα. 

ΞΙΠῃ ἴπ Πος πηππάο ο. 

-- πατερ Έπο. Τ]εος. Ο]επι. 969. | πατηρ 

Ῥ. (ν1ᾷ.γετ. 91.) 

--- ονοματι σου] αάά. και ὅτε ημην μετ’ 

αυτων (αἆᾶ. εν τῳ κοσµῳ 347.) εγω 

ετηρουν αυτους εν τῳ ὀρσμαιε πο Ῥ. 
6. (ν1ᾶ. νετ. 19.) 

--ῥ ΑΒΟΤΔΥ. 1. 85. ΕάΗΚΜΡΓΑ. 

(ὁ ῬὴκὈ. Γιά.) Ἀγττ.Ῥει.δ.ΗεΙ. Ῥγτ. 

Ἠ]οτ. Μεπιρ]μ.αρ.ΜΙΙ. ΤΈμορ. Αππῃ, | 

}Σοὺς 5. ἨὮ'. 69. Υπ]. /ᾳ6. οι. 

«ι. (νἷά. νοχ. 6.) | οπι. οππι 5εᾳᾳ. αἆ 
ΜΗ. Υογ. α.ὐ.ο.ο.[]. ΠΠ. 41Τί, 10699, 

--- δεξωκας] εδωκας ΤΜ. 

--- καθως και Ῥ(5Μαιι)Χ. 69. ΜΒΤΠ. 

γπ]ς. /ᾳ. Βστ.Ηο]. Αππι. | Ἀοπι, και 

ς. ΑΒΊΜαιΟΡΙΙΧΔ. 1. 58. τε]. Ῥντ. 
Ἐει. Μεπιρα, ΤμεῬ. αοι, ἀπ, (νι, 
τοΥ, 22.) 
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ΑΡ62, ε 
1ΧΔΤ. μεις. 
1. 88. 69. 

ἨαΗΚΜΘΟΓΛ. 
5 ϱ.Ρ. 18:9. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
Φ 4 3/ ᾽ ο τρ Ἐ ο Ν ο ώ 5 

Ότε μην µετ αὐτῶν ' ἐγὼ ἐτήρουν αὐ- 
Δ » ω αν. Ἡ / ια / τΑ ” Ν/ 

τους ἐν τῷ ὀνοματί σου Ἰῷ δέδωκάς µοι, καὶ 
Σι) Τ . - ο ή Ν 
ἐφύλαξα, Ὁ καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ 

ελ - » / α/ « λ αν δαν Ν 
νιος τῆς ἀπωλείαο, ἵνα η ́ Ύραφη πληρωύῃ. νῦν δὲ 
πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμφ, ἵνα 
ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐ ἐν ἶ έαυ- 
τοῖς» ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ 

/ ΑΣ 9) {4 [οὰ 5 . / 

κὀοσµος ἐμίσησεν αὐτους, ὃτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κὀσ- 

Μος 

190 πα 6886ΠΗ ΟΠΠ εἶς, 65Ο 56Γ- 
γαβαπα 605 1Π ΠΟΤΠΙΠΟ {π1Ο: 41105 
ἀθάϊδι παῖμῖ ομ5ιος1ν], οἱ ΠΕΠΙΟ 
εκ Πῖ5 ροτῖξ, πὶςί β]ς Ρογα1δίο- 
ΠΒ, αἱ εοπρίιτα Ιπιρ]εαίις, 
1 Ναπο απίσιη αἆ {ο γοπῖο, εξ 
Ἠασο Ίοᾳπογ 1π ππππάο πό Ἠα- 
Ῥοαπί ραιιάἶαπα πηθιΠΙ ΙΠΙρΙθ- 
ἑππι Τη. «οπιθ 1ρ8ῖ5.  Ἐσο 
ἀεᾶΙ αἶδ ΞΟΓΠΙΟΠΟΙΑ ἔπαπα, οἳ 
πἹΙΠάΣ5 ο]ο 05 Ἠαραϊξ, απία 
ἨΠΟΠ 5ιπί ἆο ππιπᾶο, οπί οξ 
Εσο ποπ 8ΙΠΠ 46 ππππάο. 15 Νο 

λ πι 3 ον 5 . / 

µου, Καθως ἐγω οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κὀσμου. 
3 α οϐ 3/ 5 λ ο / . 
ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ 

/ » Δ 3 - - 

ρησης αυτους ἐκ τοῦ πονηροῦ. 
3 δν Δ ΝΑ ϕ 3 ο ον » - / / 

οὐκ εἰσὶν καθως ἐγω "οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κὀσμου. 
ε / « ΔΝ 

0 λογος ὁ σος 
8 Ν ο Ν » / ] Ν 

καθως ἐμε ἀπέστειλας εἰ τὸν 

1Τ 

ή / 

ἀλήθειά ἐστιν. 

ο / υ Ν . ὧν » / } 

αγίασον αὐτους ἐν τῇ ἀληθείᾳ 

16 ο 
ἐκ τοῦ 

. 

κοσμου 

15. 5 τοβο πἲ ἴο]]α οο5 ἀ4θ πιαπᾶο, 
ΟυΚ κεά πῖ 86ΓΥ6Ε5 605 οκ πῃα]ο. 

1ο πιππἆο ποπ. δαπὲ δἶοπί 
εί οσο ποπ 5πι ἆθ πππηάο, 
1 βαποιίβσα 605 Ιπ νοεγςπίο: 
Β6ΓΠΠΟ ἔπ5 γοτῖτας οδ6. 18 ΒΙοιί 
πο πδίσα π ΠΙΙΠάΠΠΙ, εὐ 66ο 
πη]ςὶ εο5 ἵπ ππαπάπα: |" εἳ ρτο 
εἶς οσο 5αποίβσο πηθ ἵρδαπῃ, αί 
βΙπί οἱ 1ρ8ἱ απο Πσοαίὶ 1π γοτ]- 
ἰαΐο, Ὁ Νοπ Ῥτο 15 απίοπι 

/ 5 λ ” / 5” Δ . Δ / 

κοσμµον, καγω απέστειλα αυτους εἰς τον κοσμον' 

19 κ ὉὮ ον 5 κ ε / » / 4 ο 
και υπερ αυτων εγω ἁγιάζω εμαυτον ινα ωσιν 

Ν » Νε ἡ » ῳ / 0 5 Ν / 
καὶ αυτοὶ ηγιασµένοι ἐν ἀληθεία. οὐ περι του- 

11. ημεις] αἀά. ἐν Χ. | αἀά. ἐν εσµεν 85. 
σ. Ὦγχ.Ηο]. Αγπη. 

19.ημην] ηµεν ὮἙ. Βέη. ἵπ σο([. Β]ο, Ἰήαἱ. 

(ὀτεμη 0.) ηµιν Η3ΓΛ. 

--- μετ αυτων] ἸΤα4ἀ. εν τῳ κοσµῳ σ. 

ΑΟύ. τε]. /; τε]. (νά. νου. 11.) | Ῥίαεπι. 

α. Απ, | ο. ΒΟ3Ρ1, 1. (Τί) 
Μοπαρα. Τε. ΠΠ. 4171. 10625. 

-- ῥ ΒΟ31,. 98. Ἀγτ.ΗΙογ, Μεπιρῃ. Τ1οῦ. 

Άτπι. | Τοὺς 5. ΑΟΓΡΣΧΑΥ. 1. 69. 

χα]. Τμαΐς, Θντν. Εεί.δεΗο]. ἀοἰἴΠ. 2941, 

Ονίσ. Ίπι, ἵν. 485ὺ. ΠΠ], 10655, (νιᾶ. 
νεγ. 6 οὗ χνΠ]], 9.) 

--- δεδωκας] εδωκας Ο. 

--- και απίο εφυλ. Β0Ἱ.. 88. Ῥγτ.Ηϊον. 
Τ1αυ. Ανπη. ΠΠ, 10699, | Ἀοπ. ς. Α 

ο ραΓ.Υ. τε]. Τι. Ἀγτγ,Ῥει.ᾶ Πε]. 

ΜοπιρΗ. ἄοΐμ. (4011.). Οτίᾳ. Ιπι. ϊν. 

19.τῳ κοσμ.] ῬΙαΕΙΙ. τουτῳ Ὦ. α.ὐ.οι[. 

ἵὕ- |. οπ. Υπο. οι. τε. Ονίσ. Πὶ 

5993, 

-- εν ἕαυτοις ΛΕΒ. Μαϊ, Χ. | Τεν αυτοις 

ασ. ΟΡΤΙΥ. 693”. τε]. Ῥστγ.Ῥαυ, δεΗς]. | 
επ αυτοις 69 οσοἵτ.!. | εν ταις καρδιαις 

ἑαυτων 03. Τμευ. πι. 

14. δεδωκα αντ. τ. λογ. σου] δε εδωκα τ. 

λογ. σου εν αυτοις Τ. 

--- ἔµισησεν Ονίᾳ. Π1, 6990, ] µεισει Ὦ. 

α.ο. 

--- εισιν εκ] αᾶά. τουτου Ὦ. α.οι[. | οπι. 
Ορίᾳ. 1. 

--- καθωο.... κοσμου Ὑπ]σ. α.βῇ:ᾳ. | οτη. 
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Ὦ. 69. ὅ.οε. νὰ. Ον. Π. 599, 
(Ἄ νετ. 16. 5990.) ει Οία. πί Π, 
8884, 

14. ουκ ειμι] Ροδί εκ του κοσµου Μ. 

15, 16. οπι. γευτ. 58. 

15. ουκ ερωτω....κοσµου] οτη. Υ. 

-- αρῃς] αρεις Ἱκ. 

--- εκ του κοσµου αἆ Ώπ. Υογ.] οπι. α. 
--- "ᾳαπαο εεηπαπίις ἵπ ππαγσ. ἀλλ” ἵνα 

τηρήσῃο αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου”. Ἑ. 
Πἐμϊοίία. (τηρησῃο] -σεις Ἑ. Πίο. | πο- 

γηρου] κοσµου Ἐ.Βία) “ει Βίπίῖπι 
ἰαχίις εἷο Ἰαῦροί [νεγ. 16] ἐκ τοῦ πο- 

νήρου οὐκ εἶσιν πῬὶ Ἠοῦ. ΒίερΗ. ΊἸ8- 
Ῥοί ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσιν” Ἠπ]οίία. 

(ωΜεπέ Ῥοπι]εῖις Ῥ]τομίις Μαϊπς, αιοᾶ 

παϊταπά απη ϱ5ί1) 

16. εκ] α”ά. τουτου Ὦ. γιά. Ογἰφ. Ιπί. ΠΠ. 

8884, (Φνου. 14.) |. Οοπία, Ογί. Π. 

5990, 

--- κοσμου Ογίᾳ. ΠΠ, | πονηρου Βί,(βι- 
Ῥτα,) 

--- εγω] καγω Ὦ. 69. Ὑπ]σ. οι: Μεπιρῃ. 

παρ. Ογίᾳ. Ιπί. 11. (οπι. “ο”. Τιαξε, 
χε].) 

--- ουκ ειµι απίθ εκ του κοσμου ΑΒΟΡΤ, 

Χ. Ἱμαυέ. Ἀγχ,Ῥει. Μεπαρῃ, Τ1οῦ. Αππι. 

| 1ροδί «5. ΔΥ. 1. 69. τα]. Βντ.ΠεΙ. 

σοιμ. 

17. ῬΤαεπι. πατερ αγιε Δ. | Ῥτασπι, ραΐος 
ΒΥΤ.ΡεΓ, 

--- τῷ] οπι. Ἑ. 

17. αληθεια] Τα4ᾷ. σου 5. ΟΥ. τε]. 

Θγτγ.Ρ5ί.8.Ηε]. Μεπιρῃ. Αππι. Αι. | 
οπ.. ΑΡΟΓΤ,, 1. Ἱμα, ΤΠεΡ. ἄοἱ1. 
[α44. ὅτι Απ. 

-- αληθεια] Ῥναστι. ἡ Ῥ. 
18.τον κοσµον δἱ«] ΡΙάΕΠΙ. τουτον Ὦ. α. 

0... (καγω....κοσμον ὑἱς Ὦ {μι.) 

-- αποστειλα ΛΑ. 

19.εγω Ψπ]ς. α.(ᾳ.) νν. Οτίᾳ. πι. Π. 
9103, | οπι, Α. ὅ.οο. ΤΠεΡ. «3941. 

--- ωσιν απίε και αυτοι ΑΒΟΣΡΗΧΥ.1 

88. 69. Κ. γι]ς. (α.)(0.)ο(ε.)/. Ἀντ. 
Ῥει, Μεπτιρη. «οί. Αππι «1. | 
1ροβί σ. 07Δ. τε]. Βγτ.Ηο]. Τμεὺ. 

90.των πιστ.] Ῥαετη. παντων Χ. 15ίο 

ΒΥτ.Ηο].πιφ. Αππιις ΟΡίᾳ. Ιπί. 1. 705. | 
Οοπία, (17.351. Ηἰ]. 9505, 

--- πιστευοντων ΑΒΟΡ3ΧΤ.ΓΧΔΥ. 1. 

85.69. ΕΒαΗΚΜΡΘΌΓΑ, 2. Ἀγιτ,ΡΕί.δς 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. οἴμ. Αππιι | Έπιστευ- 

σοντων 5. Ὦ'. Υπα]σ. α.σ.θε. ΤΠευ. 
291. Ογίᾳ. Ιπι. 1. Ορ). ΠΠ], 

--- δια τ. λογ. αυτ. Ο)Ρίᾳ. Ππι. Ἱ. (3/7. 
ΠΠ, | οσα. Λ. 

91.παντες ἐν ΑΡΟὈ. τε]. Οἶσι. 140. 

Ο,ἱᾳ. Ιπέ. Ἱ. Ἐμς.ο. Με]. 1955. (317. 
919.951. ΗΠ. 9191, 9605, 9ὔ54, | οτι. ἐν 
Οἱ. (νἷά, Ροβέ.) 

--- συ] σοι Δ. 

19. ος οἳς 6Ί. | Ῥοετδῖε «πι. | 14. εο5 οᾶϊο (ἳ. 
15, α πια]ο 6ἵ, | 18. βἰοιέ ὑὰ ταο Οἱ 



ΧΝΤΠ.26. 
Υα]ρ. α. ὖ.ο. 
Βγττ. Ε. Ἡ. 

ἹΠεπιρῃ. ΤΠεΡ. 
αοῦι, Αυτη, Η{1. 

9]. πιστεύσῃ 

99, ἔδωκας 
αγθγ.11. ασ 

ἔν ἳ- 
/ ο 

λειωμένοι εἰς ἔν, | 

94. οὓς δεδ. σας. 

-- ἣν ἔδωκας 

ρνὸ 
τό 

ΣΥΟΥ. δ. ρνε 
6 

λ ” . δ. ᾿ Ν Ν κ ον των δὲ ἐρωτῶ µονον, ἆλλα καὶ περὶ τῶν 
/ λ . / ενος ἂρ ντ 

των διᾶ τοῦ λογου αυτῶν εἰς ἐμέε' 
ο λ 4 » » Ν ον 5 κα σ 
ὥσιν καθως συ πατὴρ΄ ἐν ἐμοὶ καγω ἐν σοί, ἵνα 

[ο ἐπιστεύῃ 
Ν / ο 

τὴν δόξαν ἣν 
καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν 
ας 

ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 
/ / ᾳ / » ο οὁϐ τν Δ λ ε -- 

δέδωκᾶς µοι Ἱ δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὥσιν ἐν καθως ἡμεῖς 
95 ΔΝ - Ν /' ο 5 

ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὥσιν τετε- 
/ ε / α / 

ἵνα γινώσκη ὁ κὀσµος ὅτι σὺ µε 
» / Ν 3 / 5 Ν λ δν ΑμίκΣ / 

ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτους καθως ἐµε ἠγάπη- 
να. / ’ / ο σα 

50 δεδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου 
εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ώσιν μετ ἐμοῦ" ἵνα θεωρῶσιν. τὴν 
δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν ἵ δέδωκάς’ µοι, ὅτι ἠγάπησάς µε 

ολ] ΕΠ κα δί Ν « 
πρ σσ αμ Ὁ 

καὶ οὗτοι 
/ 

ἐγνώρισα 
ο ε ” / Δ 

ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν 

τας Πατήρ)’ 

πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, 
ἔγνωσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλαν" 
αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω: 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

! 

Η α ς 3 

ὡσιν' ινα ο κοσμος 
9 ο ή 

καγω 

ν 
38 και 

λε ρώ ΄ 3 3” κ ο 3 Χο. 5 -- 
1/γαπΊσας µε εν αυτοι 1) καγω εν αυτοις. 

/ 

πιστευον- 
1ο 2. Δ 

ινα παντες εν 

10ΡΟ (ππίαπι, 5οᾷ οἱ Ῥτο ος αιιὶ 
ουδ [τας βαπέ Ῥες γουριτη 60- 
ΥΗΠΑ ΤΠ πηο, 3ἳ πί ΟΠΊΠ6Ρ ΠΙΙΠΙ 
εἰηί, δἱσμί {πα ραίογ 1π τηε εἰ οσο 
1π {6, α{ οἱ 1ρ5ί ἵπ ποῦῖς ΠΠ 
βἵπί, αξ πππηόα5 ογο ας απία τα 
11θ πηϊδίκ!. 3: Ἐί οσο εἰαπία- 
ἴσπι Ύπαπα ἀσα δια παϊμΙ ἀααϊ 
11115, αἱ επί παπι εἶοιί ΠοΒ 
ἉΠατη δαπηας, οσο ἵπ οἱ» οἱ τα 
1π ππο, πί βἶπί οοΠδαπηπιαἶ 1ῃ 
ππατη, οἱ οοσποδοαί ππαπάτις 

απία ἴα πιο πηϊδῖς, εί ἀῑεχίςα 
605 δῖοιί οἳ 1πο ἀῑεχῖειι, 3 Ῥα- 
{ου, 4ος ἀσάϊδῖ τη]Β], γο]ο ταξ 
αὈί οσο 5απα θἱ 111 εἶπί ππδσιπη, 
πέ γιάσαπί οἰατῖναίεπι ΠἹθαπΙ 
απαπα ἀοάϊξα πηΠῖ, απία ἀοςκ- 
Ἰπ ππο απίο οοπΣΗ(ΠΙΟΠΕΠΙ 
πα. ο 35 051,5.) Ῥαΐος Ιπρίο, 
οἳ ππππάς ἴδ ποπ οοσπονΙς, 
ε5ο απίοπι {ο οοσπογ!, (5ύ, 10.) 
εἴ Π ουρπονοταπίέ απία ἔπ πο 
παθίς: "οι ποίαπι {οοί αἶς 
ΠΟΠΙΕΠ ΕπΗΠΠ οἱ ποίατη {αοῖαπι, 
τῇ ἀ]οσίίο ατα ἀῑοχίδεϊ τηρ ἴπ 
1ρ8ῖς εἰς οἱ ορο 1π 1ρ5ῖς. 

9Ι. πατηρ Ῥ. Μαι.Ὀ. Ἐως.ο. Με]. | πατερ 

5. ΑΟ. τε]. Οἶοπ. 140. ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 4993. 
-- εν ἡμιν] Ταἆά. ἐν 5. ΑΟΡΙΥ. τε]. 

γπα]ς. {. Ἀντν.Ῥεί.δςΗε]. Μοππρῃ. οἵμ. 

(π.) Οἶεπι. Οτίᾳ. ΠΠ. 4994, Ἱν. 28, 

Ἀρσὰ, Ονέρ. Ππέ, 1, Τ08. 1055. Π, ὅ83. 8515, 
οδ40. 4985, ΠΠ]. 495, 988ὺ, Ἱν. 5405, 5643, 

(τπ σαΐ. Οταπι, ΏρΗ. 110.) Εις. ο. Με]. 

601/).919. Εἰγπι].αρ. ΟΥΡΥ. 145. ΗΙ. 

1550, (σ]ᾶ. γοιν. 11. 91 απίο, 99.) | οπι. 

Ρ03ΡῬ. α.ὐ.ο.οιύ. Περ. Αππι. Ογίᾳ. 1. 

3008, Ές. ο. Μο]. 1955, ΜΗ. Τ808. 9513. 
9σρα, 

--- ὁ κοσμος] ῬτΒεπι. και Ι. 

[Όοπίσα, Οτίᾳ. 1. 5995. 

1925. 

-- πιστευῃ Β03. ἶοπ. Ἔις. ο. Με]. | 
Ἔπιστευσῃ 5. ΑΟ2Γ. τε]. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 995, 

22.καγω ΒΟΣΡΤΙΣ. 1. 98. Ὁ. Οἶεπι 140. 

Ἔκς. ο. Μα]. 1923. | και εγω 5. Α.Ο 
ΔΥ. τε]. 

--- δεδωκας ΒΟΙΧΔΥ. 1. 98. 69. Ε εἰς. 

χο]. Ἔς. ο. Με]. 1955, / εδωκας ΑΡΌ. 

ἶσπι ΠΗἱρρ. ο. Νοεί.7(Π. 11). ἜΕις.ς, 

Με]. 1953. 

-- δεδωκα Β0Ὀ. το]. επι. 

Μἱ5. | εδωκα ΑΜ. ΠΗἱρρ. 

--- ωσιν] αᾶά. το Ὦ. | Οοπία, 6ἱεπ, 

Ηἰρρ. Εν. ο. Μα]. δἱς. 

--- ἥμεις ἑν] Τα4ἀ. εσµεν 5. ΑΟ;Σ. νε]. 

Ἰμαίδ. Ἀγιν.Β5ε.δΗο]. τε]. Ορίᾳ. Ππι. 1. 

705. 823. 1524, Ἔπς. ο, Με].δί. ΗΠ. 

ΆΑνπι, (επι. 

Εις. ο. Με]. 

Ἔς. ο. Με]. 

9544, | οπι. ΒΟ031, 1. 95. ο. «11. 
Οἶεπι, Πἱρρ. Ἔς. ο. Με]. 195953" 

99. εγω εν αυτ. Κ. συ εν εµ. (ἰεπι. 140. 

Ηήρ.ς, Νοοῦ, 7 (1.11). ΟΥγίᾳ. Ππίέ. 1. τ0ἳ. 

ΠΠ. 9191, 9905, Ἐνς. ο. Με]. 19250. 1955, 

9543, ] συ εν εµοι καγω εν αυτοι Ὦ. 

- εις] αἲά. το Ὦ. Ἔις. ο, Με]. δἱ9. | 
Οοπία, Οἶοι. ΠΗίρρ. 

-- ἵνα 95. α.ειζᾳ. | οτι. 1. Νας. ὅ.ο, 
Ανπ. Απ. | ΤρίἉεπι, και 5. ΑΔΥ. 

(19) τα]. Ὑπ]ς. ὀ.οι. Του. τε]. | οτι. 
ΒΟΡΙΙΣ. 589. 69, α.ει. Μοεπιρῃ. Πἱρρ. 

(Ονίᾳ. ΠΠ. 5995.) Ές.ο. Μο]. ΠΠ. 
-- γινωσκῃ Ἐκ.ο. Μα]. | -κει ΗΝΓΑΛ. 

-- ηγαπησας 19. ὙΨμἱς. ο... Ἀγττ. δε, 

(Μ85.)δΗο]ιπιᾳ. ΤμοῬ. ἄοιμ. Οἶσπ. 

102. Ες. ο, Νο]. | ἠγαπησα Ὦ. α.ὀ. 

ντ, Ῥεί.εα. ε ριποίίς.δε Ηο].έαί. Μεπιρῃ. 

Δνπι, «111. 

-- εµε Οἶσπι. Εις. ο. Μα]. | συ µε Ἑ. 

α.ὐ. (ν]ά. γεν. 25.) 

94.πατηρ ΑΒ. | Ίπατερ ς. Ο6ΡΧ. τε]. 

οἶσι. 140. Εις.ο. Μο]. 1920. 
-ὃ ὮῬῦ. ὙΥπ]ρ.ΜΕ(αρ.Ώπ.) Μεπιρῃ. 

οί, | {οὺς 5. ΑΟΙΥ. τε]. Τας8, 
ΒΥ}. Ῥ5ί. ὃς Ἠε]. Τμοῦ, Ανπι. ΑΗ. 

Οἶωπ. Έως. ο. Με]. ϐ6,1ρτ. 255. 951. 
ΠΠ], 164:. 10175, 105294, (γΙ, νου. 6.) 

-- δεξωκας Ἔιδ. ο. Μο]. | εδωκας Δ. 

οἶσπι, 
--- κακεινοι (ἶοπ. Εις.ο. Μο]. | και εκει- 

νοι ΑΚΟΌ. 

..94, θεωρωσιν Οἶσπ. Ἔιδ.ο. ΝΤΕ]. | θεωρη- 

σωσιν α. 

-- την εµην Ίγεπ. 244. Οἶεπι. (1ρτ. 951. 
Γοιη, Ὦ). «Εως. ο. Νε]. οσα. ((601ρ7. 955.) 

-- ἦν δεδωκας ΔΟΡΙΗΙΧΔ. 1. 95. 69. Ἡ 

ΜΏΌ. Εις. ο. Με]. (νἱᾶ. γεγ. 92.) | {ἦν 

εδωκ, δ. Β. Μα. 1. το]. Οἶεπι. 
95.πατηρ ΑΒ. | πατε 5. ΟΡ. αἱ 

Οἶοπι. 140. Πίρρ. Οἶιαν. (945.) 

--- και 19. Απ. α.εσ. ΒΥΤΕ. Τ5ὲ. ὃς Πε]. 

Μεπιρῃμ. Μ3Ρ.οί εἆ. άοἴἩ, Ασπι, «4001. 

Οἶεπι Πἱρρ. ΟΥἰσ. ἴπι. 894-5 { οπι, Ὁ. 
γπ]σ. Οἱ. ὐ.οι]. Μοπιρμ.ΜΕ. ΤΠευ. 

--- κοσμος] αἀᾶ. τουτος »ίςο Ὦ. Ῥγασπι. Πίο 

αι. | πο μαῦεπὲ Οἶεπι. Ηἱρρ. 
--- δε σε Οἶθπ. (αλλ εγω σε ΠΗἱρρ.) | 

ο, σε Α. 

-- εγνων Ο1ε. ΠΗΠἱρρ. | εγνωκα Ὦ. 

--- και οὗτοι εγνωσαν (6ἱσπ.) ΗΠρρ. | 

011, 69. 

36.και εγνωρισα.... 

ΘΥτ.ΗΙΕΓ.αΡ. 136. 
-- ἦν] ἡ Ὦ. Τωαϊέ. (πο οί αδίίαία ]ο- 

οπίίο ἀἰ]εείίο φμαπι αἰ[επίκίί Ἰῖθιν νε 
πβϊιαίο απάρρο ἀῑσσιοίατ, ἀεοίίο φιια 

ἀΠεχίδα πιο. Ώο (4ραεσο απἶάεπι Ιδία 

ἐναηδ]αία εδί.”. αιφιδέιις ἵπ ολα. 

Ἐν. Τταςς. οχῖ. (οὰ. Βα55. ἵν. 1035.) 

και γνωρισω] ΟΠ. 

91. ογθᾶαε παπάς 6Ι. | 35. ἀοαῖ οἱς 6ἵ. | 5ἷ- 
οαξ οἳ 1ο5 Οἱ. | 24, 8Ηπα ορο (Ἰ. { 35. οπι. εὓ 
απίε παπάς 6. 

465 



ΑΒ Ο(03). ϱνς 
τσ Ατ. -ᾱ 
1. 98. 69. 

Έ(ά"ΧΗ)ΚΜΡΌΓΛ. 
ΤΠ". 

σσ 
ι 

Μ[/λα:{. 96: 96.56. 
Μαν, 14:95, 56. 

|]μιο. 95:90. ϱΥή 
1. τοῦ Κεδρών. α 
{Ἡ 
ἡ Του. 

ρνθ 
4. Ἰησοῦς οὖν ι 

πα 

δ ΤΠεΝ, 

οπρ. 17:19. 

{ Του. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
.. Ν » . - Ν .ν 

62 1 5 Ταῦτα εἴπων ! Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς 
- - ω / « - 

μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειµάῤῥου τῶν Πέδρων, 
5 -- ΄ - π 

ὕπου ἦν κῆπος εἰς ὂν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ 
) - ϱ 3 ΔΝ α [ ε Ν ον 

αὐτοῦ. " δει δὲ καὶ Ιούδας ὁ παραδιδους αὐτον 
ν / ως ’ ; στ» ων ο 

τον τόπον" ὅτι πολλάκις συνήχθη ]ησοῦς εἐκεῖ 
Ν - . 2 - { 9 ὃς 5 ) / Ν 

µετα τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. ὁ οὖν Ιούδας λαβων 
Ν - α - ΄ ι 

τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ΌΦαρι- 
- Ἀ - 

σαΐων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμ- 
’ ν ὁ 45 αν ἆ ΦΑΛΥ 9 ΑΛ ’ ν 

πάδων καὶ ὅπλων. [ησοῦς Ἰ δὲ εἶδως πάντα τα 
3 / δω. ον αν ω Ν / / » -ν / 

ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν | ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα 
ζητεῖτε; ᾗ ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ἰαζω- 

- , ” α 8 » / . ε / δὲ Ν 

ραῖον. Λέγει αὐτοῖς Ἱ, Εγω εἰμι. Ἡϊστηκει δε καὶ 
. / ε Ν ον. Ἰ) ο τν 6 ε 5 
Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν Ἱ µετ αὐτῶν. ὡς οὖν 
5 2 ης - ο ομακω / οσο 

εἶπεν αὐτοῖς, ' Εγώ εἰμι, ὶ ἀπῆλθαν εἰς τα ᾿ ὀπίσω 
/ / ΄ 5 ’ ) 

καὶ Ἰ ἔπεσαν' χαµαί. |) πάλιν οὖν ἰ ἐπηρώτησεν αὐ- 
/ ” / - ε Ν ο . .ν ν 

τούς Τίνα ζητεῖτε: Οἱ δὲ εἶπον, ἸΙησοῦν τὸν 
- » / ” . [ρ Ε΄ των τά 

ἹΝαζωραῖον. Ὁ ᾿Απεκρίθη ! Ἰησοῦς, Ἐἶπον ὑμῖν ὅτι 
τς 5 Δ - / / ε , ς 
ἐγώ εἰμι. εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν 
9 ο ον ης / ΑΔ Ὁ ω { ΛΑ / ε 

ἵνα πληρωθῃ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι ' Οὓς δἐδωκάς 
» 4 - / / τον 

μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.ὶ Ἱ Σίμων οὖν 
/ / ΄ . / 3/ 

Πέτρος ἔχων µάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισεν 
Ν . / . / 9) ο ΔΝ 

τον τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ το 

νο μις 

Γ ᾳ55,1.) Ἠαθο οππι ἀῑκίςςοί 
Ίορι15, 6σγοξεας αδί οππι ἀῑκεῖ- 
Ῥα]ῖς 5αῖ5 ἱπαπς (ογτοηίοπη Ο06- 
ἀτοἢ, αδὶ ογαξ Πονίαξ, 1π ποπ 
Ππιτοϊνίε 1ρ5ο εἰ ἀῑδεῖρι]ί εἶας. 
351, 10.) Βο]εραί απθεπι εἰ Τα- 
ἆαδ, απ ἰγαᾶσῦαῖ αυτη, ]οσπΠΗ, 
απῖα (εποπίαυ Τθδις «ΟΠγΥεΠΟ- 
ται Ί]αο οαπῃ ἀῑκοιρι]ϊδ επἶς, 
5 ᾳ58, 1.) Ταᾷας ογσο οπΙ ποσε- 
Ῥϊ5εί σο]ογίοπα οἱ α ῬοπΠεῖ- 
Ρις οι Ῥ]μαπκασϊς παΠΙρίτο, 
γοπῖέ 1]]αςο οτι Ἰαπίογπϊς οἵ [α- 
οἶδας οί απαῖς. 3 (159, 10.) Ίοσιις 
Ίνπφαθ 5οἶεῃς οπιπῖα 4παε ν6ή- 
πιγα ογαπί 84ΡΟΓ 61Η, ργοσθββί6 
οἱ ἀῑσῖι οἵδ, Ωποπι απαστῖ 
5 Πεεροπάετιαπί εἰ, Ίεραπῃ Να- 
ΖΑΥΟΠΗΤΗ, ΤΙοῖί οἶς Τοριις, Ώρο 
8Η], Βίαραί απίοπι οἱ Ἱαάα8 
απὶ σαάσῦας στη οπΙ 1Ρε5, 
δι ευρο ἀῑπιί οἱ», Έρο ΒΙΠΗ, 
αλσογαπῦ ΥΘΙΥΟΥΕΗΠΙ ϱ{ οοοἰἀο- 
ταη{ 1Π ἴθιτατα. 7 Πί6ΓΙΙΏ 6Υδο 
οος Ιπίιογτοραν1{, Ωπεπι ᾳπαετ- 
192 ΠΠ απαίοεπι ἀῑκοτιηί, 16- 
8η Ναζατοπαπη. ὃ Ἠεεροπά1ς 
Ίερι5, Γ]κί νοβῖς απἷα οσο 5αΠ]: 
5ἱ 6160 πιο απασγ]ής, εἰπ]{θ Ί1ο8 
αὐίτο. Ὁ ει Ιππρ]ογείαγ 56ΥΠΙΟ 
αποπα ἀῑπις απῖα ᾳπο5 ἀθάῖςιι 
αη]]Η, ποτ. Ῥογάἰάϊ οκ 1ρ5ίς 
αποπ](παπη, 1 (00, 1.) ΙΘΙΤΠΟΠ. 
61ϱο Ῥοεμας Ἰαθαπς σ]αάϊαπι 
οὐτικίς οππα δἱ ρογοιδεῖζ Ῥοπίϊ- 
Π6ἵ5 8ογναπα οί αὐθοίαις οεἶας 

1. Τησ.] Τριασπι. ὁ 5. ΔΟΓ. τα]. | οπη. 
ΒΙΑ. 

---των Κεδρ. ΒΟΤΙΥ. τα]. ΟΥνίᾳ. ἵν. 9983, 
γα. ΤΝ Χ. 1 βαπῃ. χν.29. Ι(8)Βοσ. αν. 

19. (οά. Ταἰ, (1π Ἰοοῖς τε]. Τ,Χ Χ. ατίῖ- 

οπ]ο οπχεῖ.) | του Κεδρ. ΔΡΓΔΕ. γι]. 
ο,(ε.)/:ᾳ. «οίμ. αἱ υἱα. Αππι. τέ νἷᾶ. 

1ΤΝΧΝ. 1(9)Έες. κγ. 189. οσᾱ. ει. | 

του Κεδρου Ὦ. Οεάτί α.ὀ. ΤΠευ. αἲ- 

Ῥοψἱ5 οσᾷτί Μοπιρῃ. Ἰζεᾶτος «91, 

--- εισηλθεν ΟνΙᾳ. ἵν. | -θον Ἡ. ο. 

--- και οἱ ΟΥΡίᾳ. ἵν. | οπι. και Ὁ 3. ο. 
5. δε] ο, . Αππι, 

---παραδιδους] παραδιδων Τ). 

--"συνηχθη] αλά. και ΔΥΕΗΜΡΓΛ. | 

οπι. ΑΒΟΡΤΙΝ. 1 5ίο, τε]. νυ. 

--Τησ.] Τρταθιη. ὁ σ. ΑΟΓ. τε]. | οπι. 

ΒΙΙΧΛ. 

---έκει Ρο5ί Ίησους ΑΟ. το]. ο. Θγτ.Ης]. 

«οἴ]ι. | Ῥοδί αυτου Ἑ. | Ῥοβί συνηχθη 

Ῥ. ιδ. α.ὐιο] Ἀγτιραί, (ΜοπιρΗ. 

Τπεῦ. μέ υἱζ.) Ατπι. 51, 

8. λαβων Ο)ίρ. ἵν. 9954, 9984, | παραλα- 

βων 1. | 444. όλην 69. | οπι. Ονίρ. 1ν.δἱς. 
--και 50.] αάά. εκ ΤΤ,. (αι) 

Ὥττων φαρ. ΒΡΤ, Μοτιρῃα. | Ἔοτη, των 

σ. ΑΟ. τε]. Ογίᾳ. ἵν. δἱ5. 
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4. Τησ. δε ΤΤιΧ. 1. 98. α.δ.οι[. Ἀγτ.εί. 
Μεπιρῃ. ἄοιμ. (4011:) (ὁ δε Τησ. 69.) 

Γ4Τησ.ουν 5. ΑΒΟ. τα]. Ὑπ]ς. οφ. 
--ειδως Ογίᾳ.1. 9955. ΟΥγίᾳ. Ιπέ, ΠΙ. 9065, 

Γειδων Ὦ. 69. Ἀγτ.Ηϊετ. Αππι «4081, 

---παντα ΟΡἱᾳ. Ἱ. | -τας ΙΝ. 

---τα ΟΡίᾳ.ῖ. | οπι. 
---έρχομενα Ο)ίᾳ. Ἱ. | επερχοµενα Δ. 

---εἕηλθεν και λεγει Β0"Ἡ. 1. (Υ α]σ.) 

α.(ὐ.)ο.ε.ᾳ.. ὦγιτ.εἰ.δ Ἠσ]. Τ]μευ. Λ1πι. 

Ανπι, 01, Οτίᾳ. 1. 1ν. 9993. | Γεξελθων 
ειπεν 5. ΑΟΤΙΧ(Υ). τε]. { Μεπιρῃ. 

αοιμ, Ογίᾳ. ἴπί. ΠΠ. (ειπειν Υ.) 

δ. απεκριθησαν] αάά. και ειπον ῄἉΧ. 

(Μεπιρ!.) (αοι1ι.) «ἄδιπ. | οπι. ΟΥίᾳ. 1. 
9903, 1ν. 9993, 

--Ναζωραιον ὀ.ει. Οτίᾳ. 1. ἵν. |. Ναζα- 

ρηνον Ὦ. Ὑμ]ρ. α.ε. Ονίᾳ. Ππί. ΠΠ. 

9065, 

--λεγει αυτοι] Ταάᾶ. ὁ Τησους 5. ΔΟ 

1. τει. Υιαὶςσ. ο. Ἐν. Ρεί. ὃς Ης]. 

(Μοπιρῃ.) τα. | οπι, ΒΙ). α.ὐ.ε. Ογίᾳ. 
1, 

---εγω ειμι] πάά. ὁ Τησους Ῥ. Β!1ψ. Βε].(αί 

5ίπο ὁ ἠήαἱ:) (α.) | οπι. τε]. ΟΥίᾳ. 1. 

6. ουν ΟΡἱᾳ.1. 959509, [οπι, Α. Αππι. {ΡΙ1. 

--- αυτοις] Ταάἀ. ὅτι 5. ΟΔΥ. τε]. Βγτί. 

Ῥει,δεΠς]. ἄοίμ. Αππιι Ορίᾳ. 1. (πάᾶ, 

Ίοειις ΒΥτ,Εεί.) | οπι. ΑΒΡΙΙΧ. 1. 98. 

Ἰμαί. Μοπαρ]. «1. ΟΥνίᾳ. 1ν. 9993. 

6. απηλθαν ῬΒΒὈ. | ᾖαπηλθον 5. ΑΟ. 

τα]. ΟΥίᾳ. 1. ἵν. 
--επεσαν ΒΟΡΙ,Ν. 1. 88. Ἑ(2οοι.) | 

Έεπεσον 5. ΑΔΥ. το]. Οτίᾳ. ϊν. 

7. επήρωτησεν απίο αυτους ΑΒΟΤΙΧΥ. 

(99.) 69. Ὁ. Υπ]σ.Οἰ. οι. Όνιτ.Ε5έ.δς 

Ἠε|. Ἠεπιρῃ. Τ]ιαῬ. Ανπι, π. (ΟΥίᾳ. 
ἵν. 9993). (ηρωτησεν 98. ΟΡίᾳ. 1ν.) | 

Σρονί σς. ὮδΔ. 1. τε]. «πι. α.θ.ο. άοίμ. 

ΟΥγίᾳ. Ἱ. 59 δύζαυτος). [αάἀ. λεγων Ὦ. 

Τ1εῦ. (001:) { οπι. Ογίᾳ. 1. 1ν. 

-ειπον] -παν ΤὮ Χδίο. |αᾶά. παλιν Τ, 

Ορίρ.1. { οπι. Ονἱᾳ. ἵν. 
Β. απεκριθη] αά. αυτοις ὮΧ. 1. 69. {: 

Ῥγτ. εί, Τπ6ῦ. Αππι, (11.). Οτίᾳ.Ἱ. 

90ου, |. Οοπίτα, τε]. (Τα) Βγτ.Ης]. 
τε]. 

-1ησ.] Τβτασπι. ὁ ς. ΏΣ. 1. 69. Ογίᾳ. 1, 
Γοπ. ΑΒΟΤΙΔΥ. 59. ΕΚΜΡΌΓΑΛ. 

9, δεδωκας] εδωκας Ὦ. 

---ουκ απωλεσα] οπι. ουκ εί {Υ5ρ. απω- 

4. αἰκιε οἳ, { τ. Ππεοχτοραν]ξ εος 6Ἰ. | 9. εκ 
εἰς οἳ, 



ΧΝΥΠΙ.Ι8. 
Τι]ρ. α. 0.ο, 
571. Ῥ. Ἡ. 

Μεπιρῃ(Τπερ. γρξα 
Εοῦ, Ατπι, 01.4 
.Μαο6:49. 

ΣΊΜαΙ:.96:57. ϱἔβ 
Μαν, 14:08. α 
[]μιο, 951511. 

οπ 

{ ν" 
«ΔΡ. 11:50. 

δ τῃου. ρξδ 
Χ]Μπιι.οθ:ρθ. ὃ 
/Μαν. 14154. 

[Τωιο. 95:54. ϱξε 
ι 

τα 

ος 
. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ην 3 - / 

! ὠτάριον" τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλ- 
11 5 ών] ο ο ΠΙς Ῥ. Ν χο». ο οὖν ο ]ησοῦς τῷ ΙΠέτρῳ, Βάλε τὴν 

Ν Ν / ὑ 

μάχαιραν Γ εἰς την θήκην. ὴ Τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν 
μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτός 

19 τν ε / ΔΝ ε 

69 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ Χχιλίαρχος καὶ οἱ 
« ΄ - . / /. Ν . - . 

υπηρέται τῶν Ιουδαίων συνέλαβον τον Ι[ησοῦν καὶ 
3) Ν 3/ - 

ἔδησαν αὐτόν, ὃ καὶ ἡ ἤγαγον΄ ν προς Άνναν πρῶ- 
τον" ἦν γὰρ. πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς 
τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.ὶ "ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συµ- 

/ - ι) / ιά ών ιά / 

βουλεύσαν τοῖς Ιουδαίοι» Ότι συμφέρει ἕνα ἄνθρω- 
πον Ἰ ἀποθανεῖν' ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Ἀ ἠκολούθει δὲ 
τῷ ᾿]ησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ [ό] ἄλλος μαθητή». 
ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ 
συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιε- 
ρέως. 

04 ἵὁ Ὁ δὲ Πέτρος εἰστήκει ια τη θύρᾳ ἔξω. 
ἐξῆλθεν οὖν ὁ µαθητὴς ὁ ἄλλος ᾖ ὁ γνωστὸς' ́ Στοῦ 

Ν 

ἀρχιερέως, καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τον 

απγίοπ]απι ἀσχίτατη: ογαέ αιι- 
{ει ΠΟΠΙΟΠ 8ΒΟΥΥΟ. Μα], 
1. 51, 1) Ὠϊκϊς ουσο Ίορις Ῥο- 
ὧο, ΜΙτίο σ]αά πα Τη γασίη ατα: 
εα[σσπα αποπη 4 εαν παϊμ] ραΐος, 
ΠΟ Ῥίραπα Παπ 2 

13 53, 19) 0ο]οχς 6’σο οἱ ε- 
Ῥππας εξ πηϊηἰκιτί Ταάποσγαπι 
σοπαρτεµεπάστιπέ Ταδαπη θἱ Ἱῖ- 
Ρανοτιαηό θιΠ1, 1 (159, 10.) ϱ{ α- 
ἀακεταπέ επι αἆ ΑΠΠΑΙΑ Ρν]- 
παπα: εναί οηἵπῃ 5οοες Οαἶα- 
Ῥ]μας, απῖ τας ροπΐοκ απηϊ 
Πλας 14 εταῖ απζεπι Οπίαρίας 
αἱ οοηβ]ππα ἀσοάεται ΤΠιάαεῖς 
απῖα οχρεᾶῖς ππαπα Ποπηίπεπα 
πιοχί Ῥχο Ρορι]ο.. 1ό (54,19) Β6- 
απεβατας απἴοπι Ταβιῃ ΒΙΠΙΟΠ. 
Ῥεμαδ ο αἷίας ἀἰδείρα]ας: 
αὐς, 10.) α1οῖρα]ας απἴεπι Ἶ]ο 
εταί ποίας ροπΏίβοῖ 6ξ ΙΠίτοϊνΙε 
οππι Τορι ἵπ αἰτίαπα ῬομμΠςοἵδ. 

15 (100, 1.) Ῥογας απίοπα βεαὈηί 
αἆ οδαπα Γουῖς, (151, 10.) Ἑκ]ν]ί 
ε1σο ἀῑδοῖρα]ας 1]ο απῖ ογαῖ 
ποῦι5 Ῥοπίβοϊ εἰ ἀῑκίς οδιῖα- 
πας, οξ Ιπιγοᾶάακῖς Ῥείναπῃ, 

Σ]ΝΙΗ:{.96:60.ρξη 
Μας. 14:60. α 
μις. 95:50. 

Πέτρον. 

ρξθ που τούτους 

σσ λέγει οὖν ἐτῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ 
θυρωρός,' Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν η ας ἀνθρώ- 

Λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί. 
λ ε ω οσο ης / ε Δ 

σαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιη- 
15 Ἑἰστήκει- 

17 (158, 1.) Ώ]οΙε ογσο Ῥείτο απ- 
οἴ]α οξΗατγία, Νάπα εἰ τα 
οκ ἀῑδοιρι]ϊς 65 Ποπηϊπίς Ἰδεῖας 2 
Ῥϊιοῖι 1ο, Νοπ Βιπι. 89 (09, 
10.) αδαπί απίοπι 5ουνΙ εί πηῖ- 
πϊςιϊ αἆ Ῥτυαπας, απία Πσαβ 

λεσα Ῥο5ί εξ αυτ. ουδ. Ὦ. α. | Οοπία, 

ΠΠ. 10655, 

9. αυτων] αυτου Α. 

-ουδενα]ου Ὁ3. 

10. Σιμων ουν] τοτε Σιµων Ὦ. 

--- ειλκυσεν] ηλκ. 69. Κ3Α. 

-- δουλον] απῖο του αρχ. Ὁ. α.ὐ.ο.ε[: | 
Οοπίνα, Ψα]ς. 

- ωταριον ΡΟ ΤΝ. Ἰναι. Ἀγτ.Ησ]ιπις. 

{ Ίωτιον 5. ΑΟ. τε]. Όγτν,Ῥε(.δ.Ηε]. 

κε, (νὰ, αις, παν. 51.) 

--- ονομα] Ῥταειη.το ὮΧ. 

-- τῳ δουλῳ] του δουλου εκεινου Ὦ. α.ε. 

σὤω) 
11. µαχαιραν] Ταᾶά. σου 

γαρ... ε. Τμερ. Ημ. Ἠιμ. ΟΥτίρ. 

Ίπι. Π, 9089. ΠΠ. 44Τὰ, 10500. (νίᾷ, 
Μαϊ, παν!. 69.) | οπι. ΑΒΟΡΤΙΧΔΥ. 
58. ΕΚΜΒΌΓΛ. Απι. α.ὐοιᾳ. ΒγΙν. 
Ἔει,δςΗσ]. ἈΤεπιρπ. ἄοιµ. Αντ, 

-- θηκην] αἲά. αυτης Χ. 69. α.δ.οε}[]. 

ΒΥΣΣ.Ῥει, δε Ησ]. Ἰοπιρῃ. Απ. 48Η, 

ες. Ἰψ. 69. 

Ορίᾳ. Ιπι. ΠΠ, {. Οοπίαα, Ψπὶς. οιῃ. 

ΠΙ. Ὀἱ5. 

--- δεδωκεν Ιίοπ. 4ἶεπ. 96 (εἰ αρ. Μαϊ. νὶ, 

162). | εδωκεν ὮΔ. 

-- πατηρ] πἀά. µου 69. Ὀγτ,Εεί. Μεπιρῃ. 

Βιµμ. Ὠϊοπ. Αἶε.. ΠΠ. 5103. ὅδΙα, | 
Όοπωα, 11. 4473, 10560, 

11. πιω] ποιω 69. 

19. συνελαβον] -βοντο Χ. 

19.ηγαγον ῬΒΕὈ. 69. α. ἈΒψτ.Γδί. ια, 
Μεπιρ]. ἄοΐᾖμ. μέ υἱά. | ζαπηγαγον στ. 

ΔΟΙ;. τε]. Υπα]ς. 6.α,[-ᾳ. Ἀντ.Η ο]. ί υἱα. 

ΑΠ. (νιά. Ματ. καν]. ο. Μαγ, χὶν. 559.) 

| {αάά. αυτον 5. ΑΟΣΙ.. τε]. Ὑπ]ς. ὁ. 
6. Ἁγιτ.Ῥεί.δεΗε]. Μεπαρῃ. Τπ6υ. πι. 

τε]. | οτι. ΒΟ"ΏΧΔ. 98. α.ο []- 
-- Πν γαρ πενθερος του Καιαφα] ΟΠΙ. 

Ὦγγ.Η1εγ.{κῖ. 

--- Καιαφα ΔΕ. τε]. Απιι Μεαπαρμ. ἄο{1. 
| Καιφα ΟΡ. Ναἱς.(. α.ὐ.οι[:ᾳ. 

--- Πα, ] αἀά. Μες οαπα ἱρ]ίαχ Απηπας νίπο- 
ἔππα αἆ Οαἴαρμαπι ρτιποῖρεπα εαζρτάο- 

ἑπτα ΘΥΤ.Ης].πι. Ἑϊ Απηας πςῖι ε]6- 

5υπι αἆ Οαἱρμαπα ΘΥΣ.ΗΙεσ, (νίᾶ. γεν. 

941) 
14. ην δε] αά. και Ο. 
-- αποθανειν ΒΟ"ΓΡΊΤΙΣ. 1. 98. 6915602. 

Ίμαις  Ὀψτ, Ῥεί, ὃς Ἠς].πισ.  ἨΜεαππρῃ. 

μες. Αι. Αππι. ΙΙ. | Ταπολεσθαι 
ς. ΑΟΔΔΥ. τε]. Ἀγτ.Ης].ίαί. ἄοἴ. 

-- π.] πάά. εἴ πο ἰοία σεπ5 Ῥεχοαί α. 

(ωῑα, κὶ. 50.) 

15. δετῳ Τησου οἱο Ο’. θ9πις.πιαπ. τεο. (τῳ 

ἑαπίατη 693.) | δε αυτοις Ο3. 
-- ὁ αλλος ΟΓΧΥ. τε]. (απας ο ἀῑςοιρ. 

αἰῖς Βγτ.Ῥει.) | οπι ὁ ΑΒ.ΜαΙ[ΓΟ]. 

Μοππρῃ. Τμευ. ΑσπιιΜΟΡ. 

-- ην] Ροβί γνωστος Β. α.οι. Ἀνν.β50. 

-- του αρχιερεως] οπι. 3ΥΥ.Ε56. Εοἴμ. 

16. τῃ θυρᾳ] την θυρα οἷο Ὦ. | την θυραν 

60. 

--- εξηλθεν] εισηλθεν 693. 

-- ὁ αλλος ὙΥα]ᾳ.(Ι. ϱ. | εκεινος 69. 

Απιι ΕΙΠ. Π]ο ας α.ὐ.οι[ι[- | οτι. Ἡ. 

--- ὁ γνωσ. Β0"1.. | Τὸς ην γν. 5. ΑΟ’ 
[21Χ. τε]. νυν. (νἰᾶ. νετ. 15.) 

-- του αρχιερεως Β0Τ,Ν. | Έτῳ αρχιε- 

ρει 5. ΑΟ ΓΡ]. τε]. (νἷά. γαυ. 15.) 

17.τῳ Πετρῳ απίο ἡ παιδ. ἡ θυρ. Β0"1. 

Χ. 98. Υμ]σ. ὁ.οι,β. | Σροδί 5. ΑΟ 

ΓΟΊΥ. τε]. α. νν. 
18. ειστηκεισαν Ἐν». .Ε. 9953. 4880, | 

-κησαν ΝΛ. ι 

--- δε 19.] οπι. 1. Μεπιρμ.ΜΡΒ. Αππι. Εις. 

ΡὈ.Ε. Ρἱ9, 

10. αατίοπ]απα εἶας5 Οἵ. | 11. ρ]αάἴαπα ἔπαπα 
σι. |. "λαπα Οἱ. | 19. εἷο. Οαὔρμαε 6ἰ. | 10. ἀῑδεῖ- 
ραΐα5 αἲας οἵ. 

460τΤ 



τώ / ς 3 πλ / :δ(ὃ ἕ 3: 

α κοσµῳ εγω παντοτε εοιοαζα εν 

ΑΒΟ3:, 
ΤΧΔΤ. : 
1. 88. 69. Σὸ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν” 

Ε[αΤΗΙΚΝΕΌΓΛ. 
δΗ 
5 αἲ ρο 

α 

” -. ε δε ασ 4 

ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου 
σα 

. { . / /“ 

ἐρώτησον 
ροβ 

4 
93. εἷς τῶν παρε- Τος5 

στώτων ὑπηρ. 

20 

Ὡ 3/ Δ 3 ω / 

οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

κότες, ὅτι ψύχος ἡ ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο" ἦν δὲ ᾽ 

υ 

/ 

Σ τί µε 

ἑστὼς καὶ θερμαινόµενον. 
9 ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν ἸΙησοῦν περὶ τῶν 

- - ” ω) . - 

μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 
/ - ι . Ν / / ιά 

κρίθη αὐτῷ | ̓Ιησοῦς, Εγω παῤῥησίᾳ ἵ λελάληκα 
συναγωγῆ καὶ 

/ η ευ . ον ο 
πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέρχονται, 

Ν ο ο) . / . / 

καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 
Ν Γ / ο / ” - 3/ 

τους ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς' ἴδε 
ο] ο ΔΝ 3 . Ἡ) / 

Ταῦτα δε αὐτοῦ εἴπον- 
Ὡ λ . ε ο.” /{ν / 

εἷν παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν  ἔδωκεν ῥάπισμα 
- ια) - . / - . / - ) - 

τῷ Ἰησοῦ εἰπών, ΟὈὔδτως αποκρίνη τῷ αἀρχιερεῖ; 
/ 5” ο } ᾳ . Τι Γρ 2) / 

απεκρίθη αὐτῷ ' ]ησοῦς, Ἠϊ κακὠς ἐλαλησα µαρ- 

γλ » 

« απε”- 

ὃν ο -- / 

έρωτας 3 

κυρ, 

εταί, οὗ οπ]εβοῦαπί: εἴαί απίοτη 
οππι οἵς οἱ Ῥείγπς βίαπς οἱ οπ]6- 
{αοἶΠ5 5ο. |" Ῥοπι[εκ 6150 
Ιπ{ιογχοσαν]{ ἵαβαπῃ ἆθ ἀἰξοῖριι- 
16 οἳ 4ο ἀοσίτίπα οἷας. 3 απο, 
19) ἨἩοβροπα1ϊ αἱ Ἱεμις. Ώσο ρα- 
Ίαπι ]οσιίέας 5απ1 τηΙπάο: ερο 
5οπηρογ ἀοοπὶ ἴπ 5γπασορα εθ 
Ίπ {οπρ]ο, 41ο ΟΠηΠΕ5. Παάααί 
οοπνοπίαπί, οὐ 1π οσσ]{ο ]οσιι- 
15 8απι πι], 3 ΤΙ, 10) πιά 
πιο Ιπίαγοσας 2 Ιπίοιτορα 605 
απὶ απ ετιπ{ απῖᾶ Ἰοσπία5 5ππι 
1ραϊς: οσσο Π] 5οϊπηί ᾳπαο ἀῑχε- 
πίτα οσο. 33 (113,19) Ηαεος απτεπι 
οππη ἀῑκίςςοί, ππιςδ αδίξίεης 
πΙΙΠΙΒίΥΟΓΙΙΠ 4ος 1ί αἱαρατη Ἱεσα, 
4ἴσοῃς, Θίο γοβροπ(15 Ροπϊβοί 
39 αΤή, 10) Ἡρεροπά1ς εἴ Ἱεεας, 
ΒΙ πια]ο ]οσιέάς 8ΗΤΠ, {68ΤΠΟ- 
ΠΊΠΠΙ ρετ]]ωα ἆθ πια]ο: 5ἱ αιι- 
τετ Ῥσπο, (αἱ τηθ οπε(1ςῇ 

ον 
και 

ζά Ν - ων 3 λ . / / 

τύρησον περὶ τοῦ κακοῦ, εἰ δὲ καλῶς, τί µε δέ- 
ΡΟΥ 

[ 

ρεις: 

ρὸ ϐ6 
α 

α 

Σ]ηΤαί{. οῦ:7ι-7Ρ. 
ΙΜατ. 14 :7ο-79. 
ᾖ]αιο, 95:58-65. 

Πέ Ν ο} ν Οὐ ” ’ ἶδ ε ω ΄ Ξ 

τρος5 το ὠτιον; υκ εγω σε ειοον εν τῷ κηποῷ μετ 

ε) ο Ν 

33 ᾽Απέστειλεν [οὖν ] αὐτον ὁ 
/ Ν ./ Ν ε] / 

ος Μένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 

3’ 
ας δεδε- 
ἦν δὲ Σίμων 

Πέτρος. ἑστῶς καὶ θερμαινόµενον: εἶπον οὖν αὐτῷ, το. 
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶι; 
ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 

; - » / ν Ἀ ω ” / 

δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενής ὧν οὗ ἀπέκοψεν 

ἠρνήσατο 
6 / Ὡ ” - 

λέγει εἰς ἐκ τῶν 

3. (τὴ, 1.) ΏΕ παϊςῖέ οππι Αππας 
Ἡσαίαπα αἲ Οαἱαρματ Ῥοπῇ- 
σπα. 3 415,1.) Ἐνται απίοπη ]- 
ΤΊΟΠ Ῥείγιις 5ίαης οἱ οα]ε[αεῖεη5 

Ῥϊκοτιπέ 6Γςο αἶ, Ἀαπι- 
απῖᾶ εί έπ οκ ἀἱοιρα]]ς οἷτς ε5ὂ 
Νοραν]έ 1]α ος ἀῑχῖί, Νο βΙτη. 
30 Ὀ]οῖί ππας οκ 5ογνῖς Ῥοπϊβ- 
οἳς, οοσπαίπ5 εἴτις οπῖα5 αὐςεῖ- 
αἴς Ῥεΐτις αα]ου]απῃ, ΝοΠΠΘ 

» 6ρο {ο γιά ἵπ Ἠογίο οπη 1ο 

18. και εθερµαινοντο Έλις. Τ.Ε). δῖς. | οπη. 

1. α.ὐ.[3. (απίε ὅτι ψυχ.ην 3υτ.Γ5ἰ.) 

- ην δε Ἔκαι” ὁ Πετρ. μετ αυτ. ΒΟΙΙΝ. 
1. 88. (α.) Ῥγτ.ρςι. ΤμουῬ. (401.) | 

ζην δε μετ αυτων ὁ Πετρ. 5. ΔΡ] 

Δ. τε]. (Υπρ. ὐ.ςο)/σα. Ἀστ.Πε]. 

(Μεπιρῃ.) οί. (Αππι.). ὅ οι Ῥοΐνας” 

γπ]ς. ῥ.ο. Ἀγτ.Ης].Ἡ Αππι. | ην γαρ 

μετ᾽ αυτ. και ὁ Πετρ. 69. 

ἑστωςο] οπι. Κ3. (α.) | ἑστηκως Ἠ. 

19. περι 25.] οπι. 69. 

.απεκριθη] α.ά. δε 1. 

αυτῳ] οπι. Ο. α.ῦ. 

Τησ.] Τβταοπι. ὁ σ. ΔΟ. τα]. | οπι. Β. 

ΜαΙ.[ΏΊ1.. 
--- παρησιᾳ 93 Πε. ηΤαἰ. 

--- λελαληκα ΔΑΒΟΤ ΧΔΥ.1. 98. | Τελα- 

λησα -. ΟΓΏ]. τε]. 

- τῷ κοσμῳ] οππι Ῥορπ]ο 3γτ.Ῥεῦ, 

--- εδιδαξα] οπι. 69 {απ (πιφ. ΤΒΠ. τος.) 

--- συναγ.] Τρταεπι. τῃ 5. 19. θ9πιή. Λ. 

Άππι. | οτι, ΑΏ.Μαι.ΟΓΌΊΤΙΣΔΥ. 98. 

603. ἘαΠΚΜΡΟΓ. 

--- παντες ΑΡ.ΜαιΟ"1,Χ. 1. 88. ϐ9. 

(Π πάντε). Ἱμαίτ. Ἀγτ.Ῥει. Μεπιρῃ. 

ΤΙες. Αντ, δι, ΟΡἱᾳ. Ιπι, ΠΠ, 9065. 

4058 

| Ίπαντοτε 51.9. ΟΓΡΙΔΥΕΑΚΜΡἜ 

Γλ. Βγν.Πσ]. ἄοΐι. | παντοθεν Εἰσ. 

90. συνερχονται Ογίᾳ. πι. ΠΠ. |. συνηρ- 

χοντο 39. Μ. Αντ. 

91.ερωτας ΑΡΒΟ"ΤΙΧΥ. 55. | Τεπερωτας 

ασ. Ο(5ιευί.)[Ώ1Δ. 1. 69. τε]. 

--- ερωτησον ΒΟ3Τ,Ν. 1. 69. | Τεπερωτ. 

ς. ΑΟΙΓΡΊΥ. 58. τε]. 
---τιδο.] ὅτι Δ. 

-- ἆ ειπον] τι ελαλησα Χ. (-δασιν απίο 

πρ. Ππαη. τος, 69.) 

99. δε] οπι. Χ. 69. α. Μεαπηρ]. Αυπῃ. 
--- εἷς παρεστηκως των ὑπηρετων ὮἙῬ. 

γπ]ς. α.[:ᾳ. (παρ. εἷς ει.) | εἷς των 

παρεστωτων ὑπηρετων Ο"ΤΙΝ(Υ). 88. 

(οι). ΜετηρΗ. (Έ11.) (παρεστηκοτων 

,) | Τεὶς των ὑπηρ. παρεστηκως 5. 

ΑΟ ΓΡΊΔ. 1. τε]. Ἀγτν.Ῥεί. δι Ηο]. Τμ68. 

αοΐμ. Αντι. | εἷςτ. ὑπηρ. εστηκως 69. | 

--- οὕτως] οὗτος 69(3:507.) 

--- αποκριν}] -νει θ98ἱο. ΜΕΛ. 

25. απεκρ..... Τησ.] ὁ δε Τησ. ειπεν αυτῳ 

69, (Ανπι). τοεροπά16 1οδις οἱ ἀῑκίί 

η] Θγτ.Ῥεί. Μοπιρῃ. ΤΠοΡ. 

--- Τησ.] Τριασα. ὁ 5. ΔΟ ΓΡ]. τα]. | 

οπι, ΡΟ. 

94.ουν Εϊσ. ΒΟ"ΤιΧΔ. 1. 58. α. 

Θγγ.Ησ]. Ανπι. | δε 69. Ἀγτιρεί. ΤΠο8. 

Γ οπ1. δὲ. 8. ΑΟ ΓΡΊΥ. τοι. Μεπιρῃ. 
(ὁ οἱ παῖςις” Υπὶρ. ο-σ. «Ἠιλ. ἵππο πι]- 

εἰε ἀοιμ.) 
-- ὁ Αν.] οπι. ὁ [Ὦ]1. 

Καιαφαν] -ϕα Λ. 

αρχιερεα ] -ρεαν Ἡ. 

. Ῥιμων] οτι. Χ. 

ειπον] -πεν λΤ/. 

αυτου ει δἱο Οἱ. | ει εκεινου 03. | ει 
του ανθρωπου εκεινου 5. 

--- ἠρνησατο] πάά. ουν ΟΔΥΡαΜΓΑ. | 
οπι. ΑΒΟΣΓΕΟΊΤΙΝ. το]. γγ.Ηε]. ΤΠεῦ. 

Αππι. (αξ Ί]ο ποσ. α. οὐ ἴ]ο ο. 32. 

Ῥει. «Ἐϊπ. απίοπι {. Μοπιρμ. άο{μ.) 

-- ειπεν] λεγει Α. 98. 

36.λεγει] αἀά. ουν 1 

--- συγγενής ων α. Ξγτ.Ηε]. | ὁ συγγενης 
ΤΝ. 93. 3Υ}.Ε5έ. 

97. ἠρνησατο] Ροδί ὁ Τετρος 69. ο. (οπι. 

ὁ Πετρ. α..ε.) 

18. οπ]ε[ιε]εβαπέ 5ο 6ἵ, | 19. ἀϊδορα]ϊς εις 
σι, Τ 51. Ἰοσυίιις αἴπα Οἱ. | 99. τεβροπάεΒ 6ἵ. | 26. 
ἀῑσιε εἰ στ. 



ΧΝΥΠΙ.ὀ6. 
α]σ. α. ὖ. ο. 
ΒΥΙτ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΜεπιρῃ., ΤΠ6Ρ. 
Εοίμ. Αππά, 01. 
αΜαιτ.ο7:1. ρος 
Μαν. 15:11. α 

|Τωπο, 28:1. ροζ 
' 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 

“πάλιν οὖν ἠρνήσατο ! Πέτρος, καὶ εὐθέως 
ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

06 ὍὉ ""Αγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα 
εἰς τὸ πραιτώριον. ἦν δὲ ὀπρωΐ”" καὶ αὐτοὶ οὐκ 
εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθώσιν | ἀλλὰ” 
φάγωσιν τὸ πάσχα. ο ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος έξω” 

᾿ - 

αυτους 3 Τίεγαπι οἵσο ποθσανί{ Ῥοΐτις, 
οἱ βιαθίπι σα] οππ{αγ16. 

35 (Τῦ, 1) Αάἁποιπε ουσο Τε- 
8απα α Οαἱαρ]ία ἵπ Ῥνποίοτίαπα: 
ενα απίοπι ππαπο: (11, 10.) οἱ 
1ρδί ποπ. Ιπίτοϊογιαπέ ἵπ Ργασίο- 
ΙΠΤΗ, Πέ ποπ σοΠ{ΑΠΙΙΠΑΥΕΠΕΗΣ 
56 πιππάπσατοηί ραδο]α. Ὁ Ὡκ- 

πρὸς αὐτοὺς καὶ | φησώ,, Τίνα κατηγορίαν φέρετε 
κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου: 
" 

οι » / 

κρινατε αυτον. 
”/ . - ᾿ / 

ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα: 
λα. ) πληρωθῃη Όν εἶπεν »ομΡ. 19:93. 

. / 

αποθνήσκειν. 
ροή 

. - 4 Ν α// Ν - / Ἀ 

]ησοῦς, ' Απὸ σεαυτοῦ συ τοῦτο λέγεις ἢ 
ΔΝ ” - 

περὶ εµου»; 
5 / 
ειπον σοι 

91 

32 ' 
ειον 

ο Ῥϊσῆλθεν οὖν ἐπάλιν εἰς τὸ πραιτώριον΄ ὁ 
Πιλᾶτος, καὶ ἐφώνησεν τὸν Ιησοῦν καὶ εἶπεν αν 
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων: 

97. Πετρος] Τρταεπι. ὁ σ. ΟΝ. τα]. | 
οπι, ΑΒΟ3ΓΡΊΤΙΔΥ.1. ΕάΜΓΑ. 

98. ουν ντ.Ηςε]. Μοπιρῃ. Αππῃ. (12 ἀεάας. 

25.1.) |. οπι. 1. 69. ΜΤΌ. ὐ. ΟΥίᾳ. ἵν. 
9874, απίοπι /ᾳ. Ἀγτ.ρεί. Τ]οῦ. ἄοίμ. 

{ εῬοςί Ἰαος” απίθ αγουσιν ΤΠΕεΡ. 

--- αποτ. Καιαφ. εις το πραιτ. Οτί0. ἵν. 

απ Οπἴρ]α ἴπ Ῥγαοίογίο {. αἲ Οαἱρμαπα 

ἵπ Ῥταθίοτίαπι ᾖ.(σ.) πηῖβδατη αἆ Οαἶ- 

Ῥπαπι Ῥγϊπαίρεπα εασργάοίτπι ἵπ Ῥγαρίο- 

τίαπι α. απ Οαἴρμαπι οἱ αἆ Ῥήαίαπι ἴπ 

ῬγαθίοΙαπη ο. |(Καιφα [Ό.]) 

-- πρωι ΔΡΟΓΡΊΤΝΔ. 1. 55. 69. ΜΌΛ. 
ΓΙ πρωια 5. ΥΡαΗΚΒ.Γ, 

-- αλλα ΑΒΟΊ[21Δ. 1. πι ὐ.(οᾳ. 
(ΒυτῬοι.) ΤμοῬ. οίμ. | αλλ) ἵνα σ. 
ΟΙ ΧΥ. τε]. Ὑμ]σ.Οι. αει{ῇ. Ἀγν. 
Ἠσ]. (11.). αξηπο ἆππι Μοπιρῃ. 

-- το πασ.] οτη.το [.] 
29. εξω απἰε προς αυτους ΒΟΤ,Ν. 1. 38. 

Τογ. Θγττ.Ρευ.δεΗς]. (οι) 1. | 
ρο5ἱ69. Υμ1ρ. α..ο.ο.{ε[] 0. (ΑΛ ππι.) | Ἴοπυ. 

ς. ΑΟΓΡΊΔΥ. τε]. Μεπιρι. ΤΠΕΡ. 
-- φῆσιν ΒΟ(Σ ΤΙ ἵπ αν. Τεςί,)Τ.Ν. 1. 58. 

Γ {ειπεν 5. ΑΟ(Φ11 ἵπ αγ. Το50.)[Ώ] 
ΑΥ. τε]. 

ἀπεκρίθησαν, καὶ 
εἶπαν' αὐτῷ, Βἰ μὴ ἦν οὗτος ὶ κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν 

’ / οι - - 

σοι παρεδώκαµεν αὐτόν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ἵ Πι- 
ὰ - ΑΛ / ας κ 6 . ον Ν Ν / « - 

ἄτος, Λάβετε αὐτον υμεῖς, καὶ κατα τον νοµον υμών 
. ο) . 5 - ε [ο 3 

αὐτῷ οἱ ᾿Τουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ 
Φο ε / α - 

ἵνα ὃ λογος τοῦ ]ησοῦ 
/ (ῳ θανάτω ἦμελλ σηµαίνων ποίῳ θανάτῳ Ίἦμελλεν 

}᾽Απεκρίθη | 
{ ἄλλοι 

5 . .. / 

 απεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Μή 
ε Αν ./ . ν 9 Ν Ν ος ο 

τι ἐγω ᾿Ιουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ αρχιε- 
- τά 

ρεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί. τί ἐποίησας: 

Ἱνῖε οἵσο Ῥ]αΐιςδ πά 08 {ογαβ 
οἱ ἀῑκίι, Ωπαπι ασοσπβαἴοποαπι 
αά [ον αάγογεαδ Ἰοπιίποπα 
Ἠππο ὃ 5ο Πορροπάσταπί ο 
ἀῑκογιπίέ αἱ, Βἱ ποπ οβ8οί ο 
πηπ]ο[ασίοῦ, ποπ ΗΡΙ (γαά1άίςδε- 
πας οµπῃ. Ὁ ΠῬικίς ουσο οαἵς 
Ῥϊαίμς, Δοοϊριίο οιπι νο ος 
5οσππάατη Ίεσοιῃ ναρίγατη Ππα]- 
οπΐο οππῃ. Ὠἰκοτιπί ουσο Ἱ- 
ἀασῖ, Νοῦῖς ποπ σοι Ιπίοτβσοτο 
απεππ(παπα. ὃν Τε 6εγππο Τεριι 
Ππαρ]ογείας, 4πθπι ἀῑκ]ε κἰσπιῃ- 
σ.15 απα. ο5εοῦ πποτίο πποδι- 
ΤΙ15. 

55 (78, 1.) Τη(ποϊνΙς οὖσο Τ{ς- 
ταπα ἴπ Ῥτασίοτίαπη Ῥ]αίας, οί 
γοσαν]ε Ταδαπι οἱ ἀῑκιι οἵ, Τα 
ε5τον Τιάαθοτπη ο. 33 119, 10.) ΤΕ 

Ὃ ποπᾶν Ί6β:18, Α (οπιοί 1ρ5ο 
Ίου ἀῑσίδ, απ΄ αἰΙ Εδί ἀῑκοναπέ 
4ο πιο» 5 Ἠοδροπαϊς Ῥήατας, 
ἈΝπαππφπῖά οσο Ἱπάασις 5Ηπ12 
6εης πα οὐ Ῥοπίίῇσες (α1ά6- 
ταπύ {6 πμ: απίά {οσῖδιῖὃ 

99. κατα] οπι. Ὦ. 

80. ειπαν 860. | Τειπον ασ. 

[111) 
-- κακον ποιων Ἠ1,. ο. | κακοποιων Ο3. 

83. α. | Ἕκακοποιος σ. ΑΟ[ΡΊ]ΣΔ. 

γ6]. Ὑπ]ς. ύ.οι. 1. ἵη Ῥ. 900. (κα- 

κοποιως Υ.) 

81. ουν] οπι. α.0.6. Θγν. Ῥ δε. Μοπιρῃ, Αππι. 

--- Πιλατος] Τριαειη. ὁ 5. ΑΖΟὐ. τε]. | 

οπι. Β03. 
-- αυτον 95.] οπ. 1. 6. Ατπη. 

-- ειπον] Ταάᾷ. ουν σ. ΤΧΔΥ. τα]. 

(μαι) | αἲά. δε Α[ΡΊ.1. κὉ. Ἀνν. 

Ἠοε]. οι. (011:). | οπι. ΡΟ. 6. ΒΥ1. 

Ῥει. Μεπιρῃ, ΤΠερ. Αντι. 

-- αποκτειναι] Ῥοδί ουδενα Ἱ. 

Οοπίτα, Οµᾳ. ἵν. 4015. 

99, Ἰησου] θεου ΤιΔ. ἀοπιϊπί οί, 

-- θανατῳ] απάᾶ. ὦ 69. 

--- ημελλεν] εµελλ. ΤΚ. | ηµελλον 69. 

[.95. παλιν απίᾳ εις τ. πραιτ. ΒΟ3ΓΌ]ΤΙΚ 

ΔΥ. Τίς. (Αππι.) (11.) |. αροδίές. 

Α. 1. το]. Ἀγτ,Ησ]. (οἴμ. | οπι, Οὔ. 98. 

Βγγ.Ρεί. Τμεῦ. | (παλιν ὁ Πιλατος εις 

το πρετωρ. 69. Μεπιρῃ.) | οτι. ὁ απία 

πιλ. [Ὀ.] 

Α. το]. | (-πεν 

α-ρ. ] 

26 ὁ / 36 Ώρς ς αι 

απεκρίθη Ἡοξροπά(6 655, Ἠοσπιπι 

98. αυτῳ] αυτοις Α. 

ορ οσο σας πο 
84. αἲ ἵπί.] αάά, και [Ὁ.] πι 
8Η. 

--- απεκριθη] απεκρινατο Α[Τ]. 1. 98. 

ὉὈ. | ὴαᾶᾶ. αυτῳ 5. 03Δ. τε]. ο. Ἀγν. 

Ῥαυ. (3011.) | οπ. ΑΡΟ"ΓΡΙΤΙΧΥ.Ι. 

9ο. ΜΟΌ. (αι) ὈγνιΗε]. Μεπιρῃ, 

μου. ἄοἴΠ. Ατῆι, 

-- 1ησ.] Τριπεπῃ. ὁ σ. ΔΟΓΟΊ. τε]. | 

οπι. ΒΙ.Ν. 1. 

--- απο σεαυτου ΒΟ31. | Ταφ’ ἑαυτου 5. 
ΑΟ ΓΡ]. τε]. 

- συ ὀ.ε. | οτι. [Ε.] (μαι) ἜΤμερ. 
Αππι. ἆἀ9ίΠ, (σοι 69.) 

--- αλλοι ειπον σοι ΒΟ3[ΌΊΠ.. Υα]σ, ο], 

Ὀγνγ.Γδί.δε Πε]. ΝΤεπιρῃ. ΤΠεΡ. | Ταλ- 

λοι σοι ειπον 5. ΑΟΟΝ. τα]. «πι. α.δ. 

ο... ἄοΐμ. Αππι Γ4811.]. αλλο (εἰ) 
σοι ειπεν Μ. 

3δ.µη τι ΟΥί0. Ἱν. 4015. | οπι. τι Ἱ. 

-- οἳ αρχ.] οπι. οἱ ΓΌ.] 

- εµοι Οτίᾳ. ἵν. | µοι Α. 

ο[[-ο. 

98. 5θᾶ αἱ πιαµᾶπο. 6ἵ. | 51. ογσο οἱ 6. | 99. 
πποτίθ οδεεί Οἱ. | 98, οπι. οὗ αὖ πι. 6. | ἀϊκε- 
ταπῦ 8ἱ 6, 
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Α Β(0) 9’, 
1ΧΔΤ. 
1. 88. 69. 

Ε(4)ΗΚΜΡΗΟ(ΤΡ)Α, 

σας 

ρπα 
τ 

97. εἰμι Γἐγώ.] ἐγὼ 
εἰστ. 

ε]| γ[αί{.ο7: 16. ϱπγ 
ΙΜαν.15: 6. ὃ 
Ιῆμαο, 28: 17. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
4 Ἱ - ε / ε 5 Ν » 3/ . - / 

ησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ κοσµου 
/ . . - / γ΄. -. ε / [ὸ 

τούτου" Ἱ εἰ ἐκ τοῦ κὀσµου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ 
/ ε “με / τς ο ακας ων κ. / ἃ / ο λ 

ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἶ οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν' ἵνα μὴ 
ω . ” / . Ν ε / ο ον 

παραδοθῶ τοῖς Ιουδαίοι νῦν δε ἡ βασιλεία ἡ ἐμῆ 
. / . - 5τ 5 ο » . « - 

ουκ ἐστιν ἐντεῦθεν. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, 
. - Ν 5 ; » / ε - ή 

Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Συ 
/ ο / υ ο ] . / 

λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι . ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννηµαι 
Ν 9 . σχ / 3 ον / α / 

καὶ εἰς τοῦτο ἐλῆλυθα εἰς τον κοσµον ἵνα µαρτυρησω 
- . / - ε Ἀ 3 -ν . / ευ / 

τῇ αληθεία. ον -ὉὉ αληθείας ακούει µου 
τῆς φωνῆς. λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Τί ἐστιν 

ος ῷ ν - ανν , »«. Ν ν 
αλήθεια; καὶ τοῦτο εἴπων παλιν ἐξῆλθεν προς τους 
1 ὃ / Αα / . ο) ᾽ λ 2 β. 4 κ.” 

ουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εγω οὐδεμίαν ἵ εὑρίσκω 
5 πλω λα / 99 ο 3 ν / εαν) ᾳ 
ἐν αὐτῷ αἰτίον. ἐστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα 
κά 3 / ον, 4 ω . / 5 τς » 

απολύσω ὑμῖν ἐν τῷ παάσχα' βουλεσθε οὖν Ἰ ἄπο- 
/ ο ον ας τν τς ῳ . / 40 5ο , 

λύσω ὑμῖν' τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων: ἐκραύ- 
3 ; / ) Ν - . ν 

γασαν οὖν πάλιν πάντες λέγοντες, ΝΙη τοῦτον, ἄλλα 

ν 

ΧΝΙΙΙ. 9τ. 

ΙΠΟΠΤΠΙ ΠΟΠ δὲ 4ο πιαπάο Που: 
5ἱ οχ ου ππαπάο οββ8οῦ ΤΕςΠΙΤΗ 
ΠΊΘΊΠΙ, πηΠΙβΙΥΙ ππθῖ ἀοσστίαγθιιῦ 
πί ποπ (γαστετ Ταἀαεῖς: παπα 
Ἀπζοπῃ ΠΙΟΙΠΙ ΤΘΡΠΗΙΙ ΠΟΠ αδί 

Ἠϊηο. 3 (150, 5.) Ὠΐκ]ε 1ίαηιιο αἱ 
Ῥήαΐας, Έτρο τος 65 πι. Ἐο- 
βροπα1έ Ίσδις, Τα ἀῑοῖς, απία 
10 5ΗΠΏ 6ΡοΟ. {(1δΙ,Ι0.) ἨΏσο Ιπ 
Ίου παξα5 8απ1 δὲ αἆ Ίος γεπΙ 
Ἰπ πιαπάμπι τς οβεπποπῖαπα 
Ρογμίῦθαπη νουιια: οτηπῖς αιῖ 
θδί οκ γογ]ίαίθ αιιά1έ τηΘαΊΏ Υο- 
οσπι.. ὃδ Ὠ]είι οἱ Ῥ]αϊας, Οι 
οδὲ νοπία» Ἐί οιπι που ἀῑκ- 
Ἰβ5εί, Ιίογαπα οχϊνιί αὖἆ Τάσσος 
185,9.) ϱ6 ἀοῖί αἵς, Ἠσο π]]απι 
Ἰηνεπῖο 1π 6ο οααδαπη. ὃν ο. 
3.) Ἐςι απίσπα οοηβιειαᾶο γοῦῖς 
αί ππαπα ἀπ απ νουῖς Ἱπ 
Ῥαδομα: Υπ] οπρο ἀἰπιρίαπι 
γοβῖς τοσο Ππάαοογα 3ο 
αλ 19) Οἱαππανοναπς  ΤΗΙΥΒΠΠΙ 
ΟΠΊΠ6ς ἀἱσσπίος, Νοἢ Ίππο 5οᾷ 
Ῥαταβιαὴ. Ἐταί απίοη Ῥα- 
1αῦβας Ιαΐγο., 

τὸν Βαραββᾶν: ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς ληστή». 

ρανο σνως 
ἄ]Μαι:. 97:90. 

. / 

εµαστιγὠσεν. 
Ματ. 15:17. ή 

2 ἆ 

/; 5 - π - 
68 1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ]ησοῦν καὶ 

καὶ οἱ στρατιώται πλέξαντες στέ- 
» Π - 3. Πρ η - - - ν 

φανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῃ, καὶ 

11554) Ἔμπο 6ἴρο αἀρτο- 
Ἠοπά1ε Ῥήαίας Ἱεξαπη εἰ Πασε]- 
Ἰανίς, ος πηϊ]ίος Ῥ]δσίεπίας 
εοτοπαπη 4ς δρίη]ς ἱπροδαεγαπέ 
οαΡίΕῖ οἷις οὐ Υερίο Ῥαγρυτεα 

86. Τησ.] Τριασθπη. ὁ ς. Δ. 985. 69. ὃς. | 
ο. ΑΡΟΓΡΊΤΧΥ.1. ΕάΗΚΜΟΓΛ. 

-- τουτου ειεκτου κοσμου τουτου}] οτι. Ἡ. 

-- ἡβασ. ἡ εµη 25. Ογῖᾳ. 1. 8751. ΠΠ. 9901, 

5824, Ἱν. 990, | ἡ εµη βασ. [1).] 

-- οἱ εµοι ἠγωνιζοντο απίεαν Ὦ(218/. ἡαἱ,) 

1/Χ. 1. 985. 69. Απσπι. Ογίᾳ. 1. ΤΠ. 9901, 

Ἱν. | Τροδέ 5. Α[Ώ]. τε]. δι. Ονίᾳ. 

ΠΠ], 6828, (οπη. αν Β3 ΙΙ. ηζαί,) 

- παραδοθω Ονίᾳ. 1. 11. δἷς. ἵν. / παρα- 

δω [Ὁ.] 69. 

97. απεκριθη ] Ῥταστη. και Ὁ. 91. | αάά. 

αυτῳ Ἱ. Βγτ.βεί. Μεπιρῃ.Μ5. Τμεῦ. 

ὤ-- ὁ Τησ. ΔΒ/[{Τ).] τε]. | οπι. ὁ ΤΧΔ. 98. 

ΓδίολΤ 

--- εγω Φεπιεῖ ΒΓΗΕΊΤΥ. 1. 58. 69. α.ο. 

Άνπι. (17. 297. (οαπι 5ος. 6ο]. ΜΑ.) 

Γη ς. ΑΧΔ. τε]. Υπαὶςρ. ὂ,ι[ο. 

Ῥγτν,Εεί.δεΗο]. Μειπρῃ. Τμευ. αοιμ. 

[οπ1, πίγ.α. 6. «91. 

-- τουτο 15.] αἀᾶ. και Δ. | Οοπίσα, Ο/ῃΥ. 

--- γεγεννηµαι] γεγενηµαι 69 δο. 1. 

98. αληθεια ] Ῥταστη. ἡ 1. 

-- ουδεμιαν] οπ]. ου- 69. 

--- εὑρισκω εν αυτῳ απία αιτιαν ΒΔ. 

γι]ς. (α.)ύ.ο.ει[]σ. «ἄι. { Τροβί ς. 

ΑΔ. τε]. Ὀγατ.Ῥεί.δεΗσ]. ἀοἴ, Ανπι, 

Απο 

|αιτιαν] αἀά. θανατου 69. | αιτ. εν 

αυτ. εὑρ. [Ὢ.] | ἵπναπίο οΚΠδαπ Ίη ϱ0 
 ποη Ιπγοπίο π]]απῃ οα δα ἵπ Ἠος 

Ἰοπιῖπο Μοπιρη. (Τμευ. ὁ ἴπ 60”). 

88. εν αυτῳ] οτι. Υ3. (Ἰαθεί παπο Ιπίον 

Ἠποας δὶν απίο αιτιαν 6ἳ Ροδί ευρισκω 

αἆ Βη. νου.) 

99. ὑμιν 15.] ὑμων .. 

-- ἵνα] οτι. Ἡ. 
-- απολυσω 1’. απίο ὑμιν ΒΓΡΊΤ,ΝΔ. 

1. 95. ΚὉ. Τα. Ἀγττ.Ῥεί.δἨΠσ]. Αυτη. 

{ 4ροεί 5. ΑΥ. 69. τε]. «ἀοΐἩ, «ἄθι. 
(οπι. ὑμ. ο.) 

-- εν} οπι. Ὦ. ζαι,. (Σοᾷ. το ΔΑ.) 
--- ουν] αἀά. ἵνα ΥΚΌ. 

--- απολυσω 3”. απίο ὑμιν ΑΡΓΟΊΤΝΥ. 

1. 58. 69. ΚΌὈ. (111) Βγιτ.Ρεί.δΗς]. 

ἄοιμ. Αππι ή. | {ρο5ύ ς. ΔΙ. τε]. 
(οπ1, απολ. ὑμ. α.) 

40. εκραυγασαν ΟΥίᾳ. ἵν. 4093. | -αυασαν 

ΤΜ, 
-- ουν ὐ,[. 3γτ.Ηο]. | οπι. Ἑ. ἀππ. ε,/0. 

ΤΠεῦ. | απίεπι ᾱα. Μεπιρῃ. οὔ1, | 

«.ρς” απἲο Βγγ. οί. «401. 

---παλιν Ὑπὶρ. 0. Ἀντ.Πο]. | οτι. 1. 

88. 60. ακὈ. α.ὐοει[. ἈγτΕδί. 

ΜεπιμἩ. ΤΠΕΡ. Ανα. «111. 

40. παντες Α(ΓΤΊ)ΔΥ. 1. 98. 69. γε]. Υυ. 

(Ρορί λεγοντες [Ὦ.]) | οπι. ΒΙ/Ν. 

--- τον] οπι. ΓὈ.] 

-- Βαραβαν εἰ Βαραβας 69. (Παδὺῖ Ῥα- 
ταῦαπα {.) 

-- ὁ Βαραββας Ονίφ. ἵν. 4053. { οἵπ. ὁ 

ΓὈ.] | αἀά. οὗτος 1. (γτ.βεί.) Ανπῃ. 

:ελαβεν ὁ Πιλατος τ. Τησ. και ΑΒ/[Τ]. 

το]. Ὑαἱς. ὀ.σ.ειΓ. Ἀγτ.Ης]. ἄοἵμ, Αττη. 

«51. { ὁ Πιλ. ελαβεν τ. Τησ. και ΥΜ. 

| ὁ Πιλ. λαβων τ. Τησ. (οπι. και) 1. 

98. α. Μοπηρῃα. ΤΗ6Ρ. | οπι ελαβεν εξ 
και Ἀγτ.Ε5ί. 

«αυτου τῇ κεφαλῃ | αυτου επι την κεφα- 

λην ΑΤὉ. | επι την κεφαλήν αυτου 

(ποπ Ἠ). ο. 

8, αὉ 1Π1{, Και ηρχοντο προς αυτον ΒΙΧ. 

98. 69. ΤΛ. (Τιαις.) Ἀντ.Ηο]. Βγτ.ΗΙογ. 

Μεπιρῃ. Τ]μοῦ. Αππι. Έτ. | ὂοπῃ. ς. 
Α[ΡΊΔΥ. 1. νε]. /: Ἀνσ.βεί. οι]. 

--εδιδοσαν Β(1.Χ). Ἱ. (-ωσαν ΠΧ.) | 

Τεδιδουν -. Α[1)]. τε]. (εδιδου Ις.) 

γα 

[ο] 

96. 4ο Ίου πιαπᾶο 6ἵ, | πιθὶ αήαιιθ ἀθσθιΜ. Οἳ. 
Γταρπαπα πηειιπα Οἱ. | ὅτ. νοσεπα 1πθαπα 6ἱ. | 

40, εἸατηανετιιπῦ εχϱο 6. 



ΙΧ. 18. 
Τα]ρ.α. 0.ο, 
8γττ. Ρ. Ἡ. 

ΠΜεπιρῃ. ΤΠεΡ. 
Εοίμ. Αττα, 01. 

ρπς 

πα 

εΜαί{.ο7:οη. ρπη 6 ϱ 
α 

θ.στ.στ.[ Οαὐτόν”] 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ε ΄ ο / ο 9. 
ἵματιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτὸν, 

Ν ο ας η ΔΝ 3/. - ς ὃν . 

προς αὔτον, ας έλεγον, Χαίρε, ὁ βασιλευς τῶν 
/ 

Πουδαίων: καὶ ἳ ἐδίδοσαν' αὐτῷ ῥαπίσματα. ἡὁ 
ἐξηλθεν” πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ γα αὐτοῖς, Ίδε 
ἄγω ὑμῖν αὐτὸν έξω, ἵνα γνώτε ὅτι ἶ οὐδεμίαν αἰτίαν 

ε /΄ 3 α/ ο - Ὁ .) - 

εὑρίσκω ἐν αὐτῷ Ἱ. ᾗ ἐξῆλθεν οὖν [ ὁ ] Ἰησοῦς έξω, 
- Ν / Ν . 

φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον Καὶ τὸ πορφυροῦν 
Π ΄ 9 , 3 αν 4 . Ν/ ς 3/ 

ἵματιον. καὶ λέγει, αὐτοῖο, Ιδου΄ ὁ ἄνθρωπον. 

ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, 
ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον, σταύρωσον. λέ- 

καὶ ἤρχοντο 

Ν 
και 

αἰχοππιάθάσγαπί οππῃ, 3 6ἳ Υο- 
π]οραπί κά οπι εἰ ἀἴσοῦαπί, 
Ἠανο τος Ἱμάασογπα, εί ἆπ- 
Ῥαπί οἱ αἱαραβ. 3 55,9. Ἐκῆε 
Ἱτογαπῃ Ῥι]αϊιις ἔογας οἳ ἀῑοῖί οἵς, 

Έεσο αἀάμσοο νοῦί5 οπα {οταδ, 
πί οοσποξσας αιία ἵπ οο π]- 
Ίαπα σππξαπῃ ΙΠΥθπΠίο. 5 51, 1.) 
Ἐχ]ς ουσο Ἱαδα5 Ῥοτίαπς ερί- 
ΠΘΑΙΏ ΟΟΥΟΠΑΙΑ οἱ Ῥαγραγοτα 
Υοβπιοπίαπῃ.  Ὦι ἁῑεῖι ος, 
Ἔσσρ Ἠοπιο. 5 (155 1) Οππῃ ο’σο 
γ]41κεοπί οππη Ῥοπίἤσος δὲ τηῖ- 
πὶςιῖ, οἸαπιαῦαπί ἀϊσοπίσς, Οτα- 
οἶβσο, οτιοῖβσο. (55,19. Ὠἱοῖε 
οἷς ΡΗαΐα5, Δοοριιο 6ΙΠΙ Υος 
οἱ ογποϊβσίίο: (159, 5.) 65ο οπῖπι 
ΠΟΠ ΙΠΥοΠΙΟ ἴπ 6ο 6ΔΙΗΡΗΠΗ. 
7 65: 10.) Ἡοεροπάστιπέ οἱ Τ- 
ἀαεῖ, ΝΟ5 Ίεσοπι Ἰαμεπηιις, δὲ 
βοσπά πα Ίσσοπῃ ἀθῦοί πιοσῖ, 
απῖα βΠαπα ἀεῖ 5ο [οοῖς. ὃ 53, 
49) Οαπα 61ϱο αι]ςεοι Ῥῆαίας 
Ίππο ΒΕΥΠΙΟΠΟΠΗ, τηασῖς Επηπῖς, 
δ Έι Ἱπρτοξδεις οδί Ῥγασβογίαπι 
Ἱίοταπι οἱ αῑσιί αἆ Ἱοδατη, Γπάςα 

ΔΝ 
και ον ἵαπ Ἱεδας απίοπι τοβροΏδτη 

πο. ἀθαῖί αἵ. 9 199, 10.) Ώ1οῖί 
ουπο οαἵ Ῥιαΐαδ, ΜΙΠϊ ποπ Ἰο- 
αποτῖςὸ. ποδοῖδ απία Ῥοϊθείαέεπι 
Ἰαῦοο ογποϊῄσογε ἴ6, εἴ Ῥοΐερία- 
ἔοπι Ἠαῦθο ἀἰπ]ίίοτο {03 Ἡ Ἐο- 

πθ Ρτ" γει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυ- 
«τση / 3 Ν Ν 3 εν) ο 

πο πι, ρώσατε' ἐγὼ γὰρ οὐχἳ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 
σα / σα ον ο) - ε ο ή ” στὰ απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ]ουδαῖοι, Ημεῖς νόµον ἔχο- 

5 / 3 ο) νά 
ἔ µεν, καὶ κατὰ τὸν νθµον | ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι 

4 ελ ας Αθ ο 5 

ρ) Τυἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν” ἐποίησεν. Ὁ ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ 
- - ΔΝ / - / 

Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λὀγον μᾶλλον ἐφοβήθη, 
᾿ . Ν / ης / ον 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ 
Ἴ - ΤΙό 5 ’ « δν - 3 / 3 

ησοῦ, 1]οθεν εἰ σύ; ὁ δὲ Ιησοῦς απὀκρισιν οὐκ 
ποσα η) . το / 5 .ν ῶ ᾽ 

ρΎ έδωκεν αὐτῷ. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Ἑμοὶ 
κβ Ρα - Ὁ / ᾱ. 

10,σταυρῶσαισεκ. οὐ λαλεῖς:; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἶ ἀπολῦσαί 
ἐξ. ἔχ. ἀπολῦ- 
σαι 

ον, 3) / 9) ο // 
σεν και ἐξουσίαν εχω σταυρωσαι σε; 1 ᾽Απεκρίθη 

4. και εξηλθ. ΑΡΒΙ/Σ. 98. ΤΙ. Ὀστ.ΡΕῖ. 

21. |. Γεξηλθ. ουν 5. ΔΥ. 69. τε]. 

Υπ]ς. ΟΙ. 0.1. |. εἔηλθ. ἰαπίωπ [Ὀ.] 1. 
Ῥ. Απ. α.σιεα. γχ.ΗεΙ. Μεπιρῃ. 
Τμου, ἄοιμ. Ατπι, 

-- παλιν] οτι. ὂ.[]. 

-- εξω] Ροδί ὁ Πιλατος 1. 69. Υπ]. 

α.δ.οι[ι[]:ᾳ. Αππι. ή, | απίε παλιν Υ. 

| Ῥορῦ παλιν Ἀγτ.Εεί. | οπι. 6. Μεπιρῃ, 

Τ1οῦ. 

-- ουδεμιαν αιτιαν εὑρισκω απίε εν αυτῳ 

Ῥ. 1. 955. (4.4) Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 4911. 

Γἀροεί 5. [Ὀ]δ. τε]. Απι. (ο.(ε.) 

(ὔωσ. Ἀγιν.(ΕῬεί,)δΗε]. ο. Ατπη. 

Γαιτ. εν αυτ. ουδ. εὗρ. ΤΧΥ. | ουδ. εν 
αυτ. αιτ. εὗρ. Α. | εν αυτ. ουχ εὗρ. αιτ. 

69. ποἩ Ιπνοπῖο π 6ο εαΠδαπῃ ᾱα. π]- 

Ίαπῃ Ιπνοπίο ΤΠ 6ο σαβαπι πας. ο]. 

δ. ὁ Τησ.] οπι. ὁ Ἑ, 

---εξω] ππῖο ὁ Τησ. 1. ΙΛ. ἄοιι, 491. 

Γοπι,. Υπ]ς. [:6. Μεπιριμ. Τμοῦ. 

--ϕορων ας. ϱ- | εχων 1. α.διο-ειΓ. 
Αντι. 

---και λεγ. αἆ Βπ. γογ.] οπ]. α.θι[]”. 
---αυτοις] αἀά. Β]αίας ΘΥτ.Ῥ5υ,(Μεπιρῃ.) 

---ιδου Ὦ.Μαἰ,Τ,ΧΥ. 1. 98. | Τιδεςσ. Α 

Γ))]. τε]. 

5. ὁ ανθρ.] οπι. ὁ Ὦ. αἱ. 

6. ὁτε] ὅτ ἂν 1. 
---ειδον] ιδεν Υ. 

---οἱ αρχ.] ΡΙΒΟΙΗ. ὁ οχλος και Ἡ. 

---ὑπηρεται] πρεσβυτεροι Ἡ. | αάά.των 

Τουδαιων 69. 

---εκραυγασαν] -αυασαν Τ.Μ. 

---λεγοντες] οπι. 1. 

--σταυρωσον 5:.] αάά. αυτον ΑΓΡΙΑΣ 

Υ. 95. 69. ΕΗΚΜΡΒΌΓΑ. Υπ]ρ. ΟΙ. (α.) 
ὁ(οι)ῇῇ. Ἀντ.μ5ι.(ὐἱς)δςΗο]. στ.ΗΙεγ. 

Μεπιρῃ.(ὐἱ9). Τ]ιερ.(Φί9). οίμ. Απτῃ. 

«Επι (09). νἱᾶ. νοτ. 15. | οπ. Β1,. 1. 

πι. (6.) 

---αυτον] ροδί ὑμεις [Ώ]ΤιΧ. ε 
---ουκ εὗρ. Τ.Δ. 

7. αυτῳ ας. σ. | οπι. 1. 
4011. Οτἰφ. ἵν. 4093. 

--- οἱ Τουδαιοι] αάά. καιειπον 69. (ρτασπη. 
δι.) | Οοπία, ΟΡίᾳ. ἵν. 

--εχομεν ΟΥ. ἵν. | εχωµεν Ν. 

---νομον] Ταᾶἆ. ἡμων ασ. ΑΝΥ. τε]. νΥ. 

[οπι, ΒΓΙ1Τ/Δ. Τα. ΟΥγίᾳ.ῖν. Ονίᾳ. 

Ππι. Π. 9943, 1. 5898, ΗΠ. 9125, 
-θεου] Ῥτασπι. του Ἐἶσ. | οπι. δἱ.9. Α. 

ΡΓΡΊΤΙΧΔΥ, 1. 88. 69. ΒΗΚΜΒΟΛ. 

Ογίᾳ. ἵν. 

α.ὐ.ο.ει[,[]- 

7. ἑαυτον ροδὲ υἷον θεου ΒΙΙΧΥ. 1. 98. 

69. (Μ.) να]σ. .ι0.β. (1.). Ονίς. 
ἵν. Ονίᾳ. Ππί, Ἡ. Ἱγ. ΠΠ, (αυτον Μ.) | 

χαμίο 5. ΑΓΓ]. τα]. Βγτν.Ῥ6έ,δεΗε]. 

γε]. | ἑαυτ. θεου υἷον ΔΘΑΛ. | Βππ 5ο 

4εῖ α.δ. 

8. ὁτε] ὡς 69. 

---ὁ Πιλατος] Ροδί λογον 69. Μεπιρῃ. 

---τουτον τον λογον] τουτων των λογων 

Ἠ. 3 
-μαλλον] αάά. δε 69. 

9, εισηλθον [Ὁ.] 
--παλιν] οτη. ΤΗεὺ.(οσᾶ.) «ΠΠ. | Πιλα- 

τος ΜΣπις. 

-- ὁ δε] και ὁ Μ 5ο. 
10. ουν] οπι. Α. 69. Ἀγν. Ρ8ί. 

Αιπι. (πο οτι. Χ.) 

--- εµοι ου λαλεις] απ ΑΠ. νευ. (ρί8επι. 

και) 69. 

--- απολ. σε....σταυρωσαι σε ΑΒΕΝ. ε. 

Ὀγτ.Ρ5ί. | Ἱσταυρ. σε....απολυσαι σε 

σ.. []ΤΙΧΥ Εεογγ.Ι. το]. Τμαίε. Θγν.Ηε]. 

ΜοππρΗ. Του. οί. Αιπι. δι. 

Μοπιρῃ. 

4. Ἐπϊνιε εγρο Ίξεναπα 6ἷ. | πα]]ατα Ἰπνεπῖο ἵπ 
6ο οπ5ατα Οἱ. | 5. εκὶν]ε 6ἱ. | εοτοηᾶπα θρίηθαπα. 
σι. | 6. οτιαῖξ. οταοῖξ. ουτα 6ἴ, | 9. αικῖς ο. 

4Τ 



Α Β Ρ2[ΤΙ. 
1Χ(Δ)Υ. 
1. 88. 69. 

ΕΗΚΜΡΌΛ. 
ΤΙ 

11. ὁ παραδούς µε 19 

19. ἐκραύγαζον 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
” ο ο - 3 ον 3 / ξ ) ᾿ ο 
αὐτῷ” ! Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν Ἰ κατ ἐμοῦ 
η) / [ή 3 Ν 5 Φ4δ / “ θ δ ΔΝ 

οὐδεμίαν, εἰ µη ἦν εδοµένον σοι ἄνωθεν' ὃδια 
- « [ή / / ε ὧρι 3/ 

τοῦτο ὁ παραδιδούς µέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 
» / ας ο ”ς»/ τι - ανν ε 

ἐκ τούτου Ἰ ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει΄ ἀπολῦσαι αὐτόν" οἱ 
Δ .) - 4 5ο / / / » Ν - 

δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἳ ἐκραύγασαν λέγοντεο, Έαν τοῦτον 
.] / 1 ιω / - / -- « 

απολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς 9 βασι- νὰ. 
15 ὁ οὖν 

ον η ας -. ; α / 
λέα ' ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Βαίσαρι. 

ᾗ 6οἱμ., 

14 3 Δ Ν - ΄ α 

ἦν δὲ παρασκευη τοῦ πάσχα ὠρα 

ΙΠ! - . / π { τη ω / / /” 3 3/ 

ιλᾶτος ἀκούσαςἳ ἶ τῶν λόγων τούτων, ἤγαγεν ἔξω 
ΔΝ Ι) - ΄ / / 

τὸν ᾿Τησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ ὶ βήματος εἰ τοπον 
λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ββραϊστὶ δὲ ΤΓαββαθά: 

πι. / 

ΧΙΧ.12. 

εροπά1έ Ίσρις, ΝοἩ Ἰαῦσγος 
Ῥοέοξίαίοπα αἀνογσατῃ πιο π]]απι 
πῖςι ΠΡί οβτεί ἀπίππα ἆς 51Ρ6Ι: 
Ῥτορίοτεα απ (παά1ά15 τηε Οδὶ 
πηκία5 Ῥεσσαίππα Ἠαῦος. 3 Ἐκ- 
1πᾷς6 ᾳπαστεῦας Ῥήατας αἰπιί- 
ἴετε δισ: Παάαοῖ απιοήι οἷα- 
πιαραπί ἀἰσσοπίος, Φὶ Ώππο ᾱἷ- 
πη]ε]ς, ποη 66 απηῖοις5 0854115: 
οπιπ]5 απ 5ο τόσεπα [αοί 60Π- 
ἐταῖοῖς Οποδα. 5 Ῥήαιις 
εγσο οι αιιά]ςδοί 1105 5ΕΓΠΙΟ- 
πες, αἀάακῖί [ογας Τεδαπ], οί 
εοα1τ ργο (πἰραπα]ί ἵπ ]οσυπι απὶ 
ἁπἰοίαν Τοδίτοίαςξ, Ἰευγαῖσα 
απίεπι αὐραίμα, 1 Ἐταί αἱι- 
ἴσπι ραγαδεἙγο Ῥασομας, Ίογα 
απαδὶ εοχία, Ἐν ἀῑεῖν Ταὰαοίς, 4 ὡς' 

- ./ ν, ε - 

ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ίδε ὁ βασιλευς ὑμῶν. 

11. αυτῳ Β[1]1.. 1. 989. α.ο. 3Υ.Ε8ί. 

Τ]ιου. 1. | Ἐοτη. ς. ΑΧ. τε]. Ὑμ]ς. 

ὐ.οιῇ. Ἀγτ.Ησ]. Μοπαρα. ἄοιμ. ΑπΠΙ. 

-- Τησους] ΤῬταεπι, ὁ 5. ΔΙ.. τε]. | οτη. 

ΡΓΡΊΧΥΣΕΗΝΌ. Ἅᾖ|αἀά. και ειπεν 

αυτῳ 69. (α.)(ο.)(0) «11. 

--- ειχες Βδ. 1. 58. 69. τε]. ΤμουῬ. «811. 

1τεπ. 200. Ογίᾳ. Ιπι. 1. 1455. Π. 6765, 

,ρτ. 919. ΗΙΙ.Τ4 51. | εχεις ΑΓΌΊΙ, 

ΧεἰαΥλΊΤή. Μοπρῃ. 

-- κατ εµου απίο ουδεμιαν ΒΓΟΤΝ.1. 

95, Ικ. (ας) Μεπιρι, Τµεὺ. Ατπι. 

-Αδ1. |. Προς 5. ΑΔ. 69. ΛΣ. τε]. (6) 

Ἁνγνν.Ῥεί,δςΗσ]. οἴ]ι. (1γοπ.) | οτι. ου- 
δεµιαν ΑΧ. ΠΠ], |. κατ’ εµου απίε εἕου- 
σιαν Χ. ΟΥγί. Ιπι. 1. Π. «1ρ). 

-- µη ην] µην Ἱ.. 

- σοι ροδί δεδοµ. ΒΓΟΊΤΥ. α. οι (οι) 

Ὦγτγ. εί, δεΗο]. δι. Ίγοπ. Οἱ. Ιπι. Ἱ. 

(61ρ7.) ΗΙ.Τ453, | Ταπίε ς-. ΑΠ. τε]. 
Ὑγπυ]σ. ή. ἀοἴν, Ασπι, Ο1ᾳ. ἴπί, Π. | οπι. 

Χ. | (δεξοµενην Ὦ. Ε1ἱγ. Βεᾗ. οἴτα, ἡ]αἰ,) 
-- ὁ παρ.] α παρ. Ἡ. , 

--- παραδιδους Α[ΕΟ]ΠΙ.. 1. 589. Ὁ εἷο. 

τε]. | παραδους ΒΛΠ. | παραδος Λ. 
--- µειζονα] µιζον ΤΗΥ. 69. | μειζῶ Ὁ. 

19. ΟΠΙ. νοτ. Ὦγτ.Ηῖου. : 

-- τουτου] αάᾷ. ουν 1. 69. Μεπιρὰ. (αἳ 
Ππῖς, οι”. Υπ]σ. ΟΙ. α-οι. Αππιι 4001.) 

ἕ-- ὁ Πιλ. αηίο εζητει ΒΙΧ. 95. Μ. α.ο. 

ε,[:0. Μεπιρῃ. Τμ6υ. | {ροεί 5. Α 
ΓΡΊΠ. τα]. Ὑπ]ς. {: το. | οπι. ὐ. ! Ῥορε 

απολ. αυτον Ἰ.. (ὁ Πιλ. απολ. εζητ. 

τον Τήσουν 69.) 

-- αυτον] απίε απολ. 98. Μ. 

--- εκραυγασαν Ὦ. Μα. Ὦ]. 98. α. ἄοἴ1. 

|. εκραυγαζον (Α)Β.ΡΙή. ΒΕΙ.Π(Τ)Υ. 

1. 69. (Μ.) Οτίᾳ. ἵν. 405α. (εκρυγ. Α. 

-αυαζ. Τ.Μ.) Ἱπρετ. Ναἱσ. ὁ.οε ο. 

Ῥντγ,Ε5ί.δ.Ηε]. | Γεκραζον 5. ΧΔ. τε]. 

4τ2 

19.εαν Ογίᾳ. ἵν. | αν Ὦ. 
τ-- ει Ονίᾳ.ἵν. | ὃει ὁ 69. (ήν 69 5εγ.) 

-- πας] αάά. γαρ [Ὀ.] Ναρ.αΙ. α. 

Ῥγγ.ρεί, ΜοπιρΗ. | Οοπίσα, ΟΥγίᾳ. ἵν. 
-- ἑαυτον ΑΒ.Μαι.[ΓΌΙΠΙΙΧΔΥ. 1. 98. 

69. ΕΗΚΜΡΤΙὉΛ. ἈγνγῬεί,δεΗς]. 
οιμ. Αππι. 41, Οτί. ἵν. (Ρροδί 
ποιων ΥΜ.) | αυτον στ. Ὦδ. [6], 

--τῳ Καισ. Ογίᾳ. ἵν. | οτι. τῳ Ἱ. 

19.των λογων τουτων ΑΕΒ(1/). 958. (Μ.) 

Μοπιρμ. Τ]ιοὺ. Αιπι. (τον Ἰ. λογον 

Μ.) | τουτων των λογων [0]1Η1ΔΥ. 1. 

ἘΗ εἶς, 1μαί1. Ἀγτ.Ης]. (Ρίωη, αοίμ.) | 

Έτουτον τον λογον 5. 69. ΚΦὺ. Ἁγτ. 

Ἐει. Έῆι. τον λογον τουτον Λ. 
-- βηµατος] Έ Ρίαθπῃ. του 5. ΔΥ. 69. τε]. 

[ οπι. ΑΒΓΕΊΠΙΙΧ. |. 55. Ὁ. 
-- λεγομενον] ὡς λεγεται 1. Τμαίε. 

-- δε] οπι, Γ1.] 

--- Γαββαθα] Ταβαθα Ἡ. Ἁγν.Πε]ηρ. 

(ταεσὸ. | Καπφαθα 1. Καρραίμα Ααπι. 

Γ ἄεπµάθδα α. εππειμα ὐ. αΡίμα ο. 

ἀεηπαί]α 6. ΕεπΠΠεςα 

14, ην δε] οπι, δε Ὑ. Αππι. | παρασκ. Τ. 

πασχ. Ροδἱ ὡὧρα δε ἕκτη ην 160, Ἡ/οἰᾶε. 

οπι. ὡρα δε ἕκτη ΤΠΕΡ. ἵπ οοάᾷ. Ῥοτρία- 

π]δαρ. ΜΔΠίοΓ. 

-- ὡὦρα ην ΑΡΓΡΊΤΙΣΔ. 1. 55. 69. ΜΗ. 

α.ο. ΜετηρΗ. | Σώρα δε σ. ΠΥΕΗΣΛ. 
Ἀγτ.Ηο]. Αιπῃ. | ώρα ἴαπίππι γα]ς. ὁ. 
ε: | ὧρα δεην 1. | Ἰοτα απέοπι Πο 

ὕΟ2ίαπο.). (ει εταί αιαδὶ εεχία Ἠογα 

Βγγ.Ε5ι.) ἴοπιρις5 πιογί1οῖ εοχίαο Ἠοιας 

«Άιμ. 
-- ὡς ΑΒΙΠΙΣΥ. 95. ΕΚΛΤΙ | ζώσει 

σ.[Ὦ]δ.1.69. ΗΜΒΕὈ. | οπι, Μεπιρη. 
2841. 

-- ἑκτη ΑΒΙΤΥ. 1. 59. 69. ἘΗΚΜΡΌΛ. 
Ίαυς, Θγττ,Εδι,δεἨσ]. Θγτ.Ηίου. Μοπαρῃ, 

Τπευ, Ἠοίάς. ἄοιμ. Αιπι. 1. 

καὶ τὴν οἰκονομίαν δὲ ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν 

ἡμερῶν ἥτις ἐστὶ παρασκευή, τὸν ἔσχα- 

τον ἄνθρωπιν εἰς ἀναγέννῆησιν τοῦ 

πρώτου ἀνθρώπου πεφηνέναι, ἦς οἶκο- 

νοµίας ἄρχην καὶ τέλος καὶ τὴν ἕκ- 

την ὠραν ἐν ᾗ προσηλώθη τῷ ξύλῳ. 
ΑΤαγεις αρ. Ίτεῃ. Τ». [ευ Ηἱμρ. ΤΗΙ]ο. 

νι. 46(910}]. λέγει ὁ Ἰωάννης, Ην δὲ 
ὥρα ἕκτη, ἵνα ἥμισυ τῶν ἡμέρων ἐπι- 

δείἔμ. Πἱρρ.ῖπ Ώαπ. Ρ. 101. 
κεν ὁ μὲν Μάρκος τρίτην ὥραν λέγει 

τὸν χριστὸν σταυρωθῆναι, ὁ δὲ ᾿Ἰωάν- 

τίνος ἕνε- 

γης ἕκτην; Μάρκος μὲν τὴν ὥραν τῆς 

ἀποφάσεως τοῦ σταυροῦ σαφῶς καὶ 

ἀναμφιβολῶς ἐκτίθεται..... ὁ Μάρκος 

αὐτὸν τὴν τρίτην ὥραν σταυρωθῆναι 

λέγει ἀφ᾿ ἧς ὁ Πιλᾶτος τὴν ἀπόφασιν 
ἐξήνεγκεν; 

τοῦ Μάρκου τὸν καιρὸν τῆς ἀποφάσεως 

αὐτὸς τὴν ὥραν ἐν ᾖᾗ τῷ σταυρῷ προσ- 

ἠλωσαν τὸν κύριον ἔφησεν. ΙΠεδγο]ιζας 

Ηἴεγ. Οπἱ.Οταπῃ. 989. Γτριτη ([Γ 47. ]) 
1,Χ(εοᾷ ἕκτη ἴπ οὐπιπι.)Δ. Βὐσέβιος ὁ 

Καισαρεὺς ὁ Παμφίλου προσαγορευό- 

᾿Ιωάννης δὲ ὧς εἰρηκότος 

µενος ἐν ταῖς πρὸς Μαρῖνον ἐπὶ ταῖς 

[αἀἀ. περὶ έγαπι.] τοῦ σωτηρίου [θείου 

οταπ.] πάθους καὶ τῆς ἀναστάσεως 

ζητήσεσι καὶ ἐπιλύσεσι, καὶ ταῦτα προῦ- 

θηκεν εἰς ἐξέτασιν, τὸ τὸν μὲν θεῖον 

εὐαγγελιστὴν Μάρκον εἰπεῖν ὥραν εἶναι 

τρίτην καθ ἣν ἐσταυρώθη Χριστὺς ὁ 

θεὺς καὶ σωτὴρ ἡμῶν" τὸν δὲ Θεολογι- 

κώτατον Ιωάννην κατὰ τὴν ἕκτην ὥραν 

γράψαι προκαθεσθῆναι τὸν Πιλᾶτον 

ἐπὶ τοῦ βήματος ἐν τῷ λιθοστρῶτῳ τῷ 

καλουμένῳ καὶ ἀνακρίνειν τὸν ᾿Τησοῦν" 

11. ἀπέαπα ε5βοί Οἵ. | τωο ἐχααιαΙε σ. 15. Ἐε 
εχ]ιᾶο Οἱ. [ οπιπῖς οπῖπα Οἱ. { 19. Εαίας ααίεπα 
6. 1 Τὰ Ίοσο 6ἵ. 



ΙΧ. 19. 
Τι]ς. α. ὅ.α. ρ0ὸ 15 4 
ΒΥΥΤ. Ε.Π. α 

ΠΠεπιρῃ. ΤΠΕΡ. ρζε 
(6οἵ1,) Ασπα, ΑΗ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
5 ’ 5 - 9 5 / 
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι;, Αρον άρον, σταύρωσον 

” / / ο . Ν . 

αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν 
” . [ο 5, 

σταυρώσω:; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν 
βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 

ρής 
α - 

οἳξ σταυρωθῃη. 
{δ α 
{Μας 97:95, οἴο. 
ΊΜαν. 15:91, οἵο, 
[]μας, 58:06, εἵο.. 

ρύη 

ρζθ [ησοῦν. 
α 

16 / 5 / ν 5. Ὁ 
69 15 Τ Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα 

5 {4 Ν . - 

Παρέλαβον ἵ οὖν τὸν Ἰησοῦν 
; ος Ν αν, ῃ - νΝ 

βαστάζωνἹ ἵ αὐτῷ τὸν σταυρὀν, ἐξῆλθεν εἰς τὸν 
/ / δ4 

λεγόμενον Ἐρανίου τόπον, } ὃ 
Τ λ θα 18 οὁ Φιν ᾿ ἵό Ν ” » .ν 

ολγοθά, '' ὅπου αὐτον ἐσταύρωσαν, καὶ µετ αὐτοῦ 
α 3/ / . ω ΔΝ . ω / λ χ 

ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, µέσον δε τον 
9 Ν / - 

1) ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Ἡιλᾶτος καὶ 
”/ λΝ: - .. 5 Ν / ο) ο 

έθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ: ἦν δε γεγραμµένον, [ησοῦς 

υ- 

λέγεται Εβραϊστὶ 

Έσσο τοκ υορίου. 6 (191,1) Π]ῃ 
Ἀπίοπα οἰαπιαβαπί, Το] {ο]]ο, 
ογασοίβσο οιπη. (99 0.) Ῥικις 
εἷς Ῥ]αίπα5, Ἠνεσεπη νοβίτπῃ ογα- 
οἰβσαπα» Ἠοδροπάσοταπί Ῥοή- 
ἀῆοος, Νοπ Ἰαβθιηι5 τερεπι 
η]δί Ο40β4ΤΕΠΗ. 

15 (05,1) απο ογσο ἰγαςῖάτς 
αἱ Ἠ]απ αἱ οποϊβσοτοίιιΓ. 
5], 1.) Ῥαβοσροτιπί απίοπα 16- 
ΒΗΠῃ οἱ ἀπκεγαπέ: 17ος Ῥαϊπ]απς 
ΙΡ ογασθιη οχἰνγῖε ἵπ οσα ααϊ 
ἀϊοίμαν οα]νατίας Ἱοσυπῃ, περτα- 
16ο (οἱσοί]ια, 5 αβί ο ογι- 
οἴβχκονιηπί, (95,1) οἱ οµπῃ 6ο 
αἰῑος ἆπος Ἠῖπο οἱ ήπιο, πιο Ἱτη. 
απζοπ Τοδπη, ἳ 0 19) βοηίρ- 
βἰς απίοτη οἱ ΕΙ π]άπα Ἑ]]αίαις οὐ 
Ῥοδυ]ΐ 5αρος ογσθα: ογαί αιι- 
σπα βο]ρίατη, Το55 ΝαζαΤοΠΙ5 

ή ον 
και 

καί φησι γραφικὸν εἶναι τοῦτο σφάλμα, 

παροραθὲν παρὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἀπο- 

γραψαμένων τὰ εὐαγγέλια" τοῦ μὲν γὰρ 

γάμμα στοιχείου τὴν τρίτην ὥραν ση- 

µαίνοντος, τοῦ δὲ ἐπισήμου τὴν ἕκτην, 

καὶ πολλὴν ἐμφέρειαν ἐχόντων πρὸς 

ἀλλήλουο τούτων τῶν χαρακτήρων 

κατὰ πλάνην τὸ γάµµα στοιχεῖον τὺ 

τῆς τρίτης ὥρας δηλωτικόν, κυρτωθεί- 

σης τῆς ἀνατεταμμένης εἰς µῆκος εὐ- 

θείας, εἰς τὴν τοῦ ἐπισήμου µεταχωρῆ- 

σαι σηµασίαν τοῦ τῆς ἕκτης ὥρας δη- 

λωτικοῦ: τῶν γὰρ τριῶν εὐαγγελιστῶν 

εεννσυμφώνως λεγόντων ὡς ἀπὸ ἕκτης 

ὥρας σκότος ἐγένετο.... πρόδηλον ὡς ὁ 

κύριοο...πρὸ τῆς ἕκτης ὥρας...ἐσταύ- 

ρωτο, δηλαδὴ κατὰ τὴν τρίτην ὥραν, ὡς 

ὁ Μάρκος ἱστώρησε, καὶ τοῦ ᾿Ἱωάννου 

τὸν ὅμοιον τρόπον τὴν ὥραν τρίτην 

εἶναι ἐπισημηναμένου καὶ τῶν ἀπο- 
γραψαμένων τὸ γάμμα µεταθέντων εἰς 

τὸ ἐπίσημον. δευεγις Απί. αἲ ΤΠονησπι 

οιπιαποῖαο Ἐρίεοοραπι. αἱ. 1ν. 999. 

(εί αἱ. ΟΥαπιεγ. 989.) 
φος ἀντὶ τοῦ γάμμα στοιχείου ὕπερ ση- 

µαίνει τὴν τρίτην ἔγραψε τὸ ἐπίσημον, 

Ὁ καλοῦσιν οἱ ᾿Αλεξανδρεῖς, Γαμέξ, ὃ 

δηλοῖ τὴν ἕκτην, πολλὴν ἔχοντα πρὸς 

ἑαυτὰ τὴν ὁμοιότητα, καὶ διὰ τοῦ γρα- 

φικοῦ σφάλματος γέγονεν ἡ διαφωνία, 
ἀντὶ γὰρ ΓΕ’. ὥρας ασ’. ἔγραψεν. «Απιπιο- 
πῖις ἵπ Ῥεμο]. Ἐκ Ἠπεερίο οἱ ΑπιπΙο- 

πίο Ἠαμοι ΤΠσορ]ιγαοίμ». τριτάτη Ίια- 

Ῥεῖ Δοππις. Τη 6λγοπίσο Ῥαςε]ια[έ τηῖ- 

τα απαθᾷαπη Ἱεριπίας « ὡσεὶ τρίτη”. 

καθὼς τὰ ἀκριβῆ βιβλία περιέχει, αὐτό 
τε τὸ ἰδιόχειρον τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὅπερ 
μέχρι τοῦ νῦν πεφύλακται χάριτι θεοῦ 

ἐν τῇ ᾿Εφεσίων ἁγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ 

ὁ δὲ καλλίγρα- 

ὑπὸ τῶν πιστῶν ἐκεῖσε προσκυνεῖται. 

ὅ οἳ ταήδας 919.  Θοπρίαπι οδὲ ἴπ 

Μαιί]αεο εἰ «οἨαππαο αιποᾷ ὮοπῖπιιΒ 

πορίοχ Ίογα δεχία ογιποίβχις αἵι, Ἠιτ- 

5απῃ δοιρίαπα οδὲ ἵπ Ματοο απία Ἠοτα 

ίογμα οιιοῖβχας ορῦ..... Έντο 5οπΙρίο- 

ταπα Γαϊδ: οἳ η ΜΊατοο Ἠοτα δεχία 5οτ1ρ- 

ἑππα Πςς 5ος τησ] ερίςεπιαπι (γαθ- 

οππ σ΄ ριίανεταπί ο55ο Τ, 5ἰοπί αἱ 1Ὀῖ 

αυτος [15 5ογΙρίογαα οἵο.”. Βτενίατιαπι 

1π Ῥεα]ί, Ἱκκνῃ. Ἠιετοπγπιϊ Όρετα. εᾱ. 

Ὑα]]αιεί νγἩ. «4Ρρ. 198. (ἆο Μαιΐ. κ, 

35.) 
16. εκραυγασαν ουν εκεινοι Β(Τ)Χ. ὁ.(6.) 

(-αυασ. 1.) οπι. εκεινοι 6. | Γοὶ δε 

εκραυγασαν σδ. (Λ)ΓΌΙ)ΠΔ(Υ). 1. 

69.ΡΕΗ(Ο(ΟΡΌΛ. (Υα1ς.) α.(οι)(:) 

0: (νι. ΡειιδΗς].) τι. Μεπιρῃ. 

(Ἴ]ιευ.) Ατπῃ, -γασον Α. -γαζον [1] 

ΥΚ. Υα]ρ. ο... Ἀγιτ.Ε50.δεΗσ]. ΤΗΕΡ. 

-αυασ- Μ. | οἱ δε εκραυγασαν ουν 88. 

| αάά. λεγοντες 69. Ὁ. (11.) 

-- αρον αρον] αιρε απο της γης τον τοι- 

ουτον Οτίᾳ. ΠΠ. 24685. 6593. 6495, Ἱν. 149, 

(ωίᾷ, Αοἲι κκ. 92.) | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. Π. 

4545, Τγ. 4023, 

---- απεκριθησαν] αάά. ουν 69. 

-- εχοµεν Ίτεπ. 9258. Ονίᾳ. ἵν. 4023. | 

Ξωμεν ΒΛ, 

16. παρεδωκεν] -καν Υ. 
-- παρελαβον ουν τον Τησουν [1 ](1/) 

Χ. 98. α.ὐιο-θι[]. Ἀντ.Ηϊῖεν. Μεπιρῃ. 

(παραλαβον 1.) | Ἱπαρελ. δε τ. Τησ. 

5. ΔΛΠΔΗΕΗΚΡΑ. Υι]ρ. Ἀγτ.(Τ586.)δς 

Ἠσε]. μας. (29111.) { παραλαβοντες δε 

τον Τησ. ἳ]. παραλαβοντες ουν αυτον 

Ονίσ. Πῖ. 5435, | οἱ δε παραλαβοντες 

αυτον 1. 69. Μ. (04) (Αιπ.) | οἱ δε 

παρελαβον τον Ίησουν Ὑ. |444. και 

ηγαγον [ΡΕΙΠΙΔΥΕΗΚΡΑΤΙ. Απ ]. 

Ῥγτ, Ρε, μἱ υἱά, |. Ταἀἀ. και απηγαγον 
ο 
οι Ἑ 

σ. Α. υα]ςσ.Οἰ. Ῥγτ.ΠοΙ. Τα. «11. 

{ αἀᾶ. απηγαγον 1. ΜῦΌ. Απ. | οπη. 

Β;Χ. 88. 69. α.δ.οει[ῇ]. ὈυτΗϊες. 

Μεπιρα. ΟΥγίᾳ. Πϊ. αἱ υἱᾳ. 
Γκ ΠπΠ.] αά. εις το πραιτωριον ΜΗ. 

(ππίο απηγαγον 0.) Θγτ.Η]θχ.(α σοτγ.) 

Γ αάά. επεθηκαν αυτῳ τον σταυρον 69. 

ΒΥτ.ΗΙΕΓ. | επεθηκαν αυτῳ Οτίρ. Πῖ. 
17. αυτῳτον στ. Β(1/)Χ. 98. Ἱμαίε. | ἑαυτῳ 

τον στ. Τ.. | τ. στ. ἑαυτῳ 1. | ἑαυτου τ. 
στ. [Τ).] | τ. στ. ἑαυτου ΑΠΥΌ. | {τ. 
στ. αυτου σ. ΠΗΙΚΜΡΕΛ. Βγτ. Ρε, ὃς 

Ἠε]. (Δ Ἠῖαῖ Ρορί τον). | αυτον (απίαΤη. 

6ϱ. Ἁνγν.Ηίεν. ΟΥἱᾳ. 1, 5494. 

---- εξηλθεν ] οι. 3ψ2.Ε56. 

-- τον] το Ἡ. | τοπον ΕΗΞΛ. α.ὐ.ει]. 
ΒΥγ.Ηο].3. Ἀγτ.Ηίε. Μεπιρῃ. Τμου. 

201. (ο. ΞΥτ.Ε5ύ. οπι. Ῥο5ί.) 

--- κρανιου] Ίου οδί ραἰτῖς ποδίπῖ Αάατηῖ: 

Ίη απο Ίοοο βερε]ἰγΊί θιπῃ Ἀοαςμ Ροδί 

ἁΠανίαπα, Το Βκογαπε οΥπσσπι Τοπιϊπί 

ποβ]. ΥΓ.Η ο] πᾳ. ἵῃ οοᾷ, Βατξα]ραε]. 

- ὁ λεγεται «ΑΒ.Μαἰ,οᾷ.5(ἀἰκετίε).ϊ.. | 
χὸς λεγεται 5. [Ὀ]ῃΠ. τα]. α.ο.ει]- | 

οπι. ΤΧ. 58. Υα]ρ. ὁ,[. Ἀγτ.Ε5ί. ΤΠεὺ. 

2ῇπι. 
-- Ἔβρ.] αᾶ. δε Τ/Σ. 55. Υμ]ς.οἰ. {- 

Θγν.Ραΐ, Μοπιρα. Τμος. «91. 

-- Τολγοθα ΑΤΙΥ. νε]. | Γολγοθ Β. ΤΜεΡ. 
Ῥολγοτα [Ὦ.] πα]ροί]μα ο. | Ώαββαθα 

Χ. 
18. αυτον] Ροβῦ εσταυρωσαν 1. Ὑπ]ς.Οι. 

{Οοπίτα, ΟΥίᾳ. Π1. 5455, 
-- αλλους] Ροεί δυο Γ1.] 

19. εθηκεν] επεθηκεν ΑΙ. 

- γεγρ.] Ῥχαθπι. το [Ώ.] | αάά. ἑβρα- 

ιστι ἑλληνιστι ῥωμαιστι 69. 

15. ἀῑοῖε 6Ἱ. | 16. οἀκετιπέ ἵ. | 1Τ. περια- 
1σθ ααίοπι 6Ἡ, | 18. οχιιοϊβσοτιπί οαιη 6ἵ. 

4Τὸ 



ΑΕΤΡΊ(Π). σ 
ανω. « 
1, 88. 69. 

Ε[ΑΙΗΚΜΡΌΛ. 
ἐγγὺο ἦν 

Ἑλληνιστί:' 
τῶν Ιουδαίων, Μὴ γράφε, ὍὉ 
δαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεὺς } τῶν ἼἸουδαί- 

ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Ὁ γέγραφα, γέ- ων εἰμί. ση 

-. γραφα. 
ΕΙΜαΙ(.97:45. σα 
|Ματ. 15:04. α 
[ῆμιο. ο8 1941. 

ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 
5 Ν / ᾱ, 3 ή πι 3 / ο 

οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ιουδαίων, ὅτι 
/ ω / ή ο ιο 

Σὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ 
Ἴ . Ν ο ά / « .. ιν σσ .. Ν 

ησοῦς' καὶ ἦν γεγραμµένον Εβραϊστὶ ' Ῥωμαὶστὶ 
13” 5 ο ΄ ο Ἂ 
έλεγον οὖν ος Πιλάτῳ. οἱ αρχιερείς 

να τών Ίου- 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

[ο φ9 ε 5 . ο 9 / Ν 

(0 Ὁ 5Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν 

3 τοῦτον 

ΧΙΧ. 20. 

γοκ Παάαοοσιπη. 3 600, 10) Ἠ ης 
ουσο Παπ πα] ]εσοτιπῖ 
Πιάασογατη, απία Ῥτορο οἰνίτα- 
{οπι εγαί Ἰουις αὐί ογαοϊἤχις 
οδί Τορα5, ο ογαξ 5οΓΙΡΕΗΙΤΗ Ἠθ- 
Ῥγαίσο ϱγ466ο οἱ Ἰαήπο. 3 Ρῖ- 
οεῦαπί εγσο [Ῥήαιο ] ροπιϊῆσος 
[οπάαδογαπα], Νο βοήμθιο 
Ἠοκ ΠιάαεοτΗΠΙ, 5εᾷ απία 1ρ5ο 
ἀῑκίς Ἰοεκ 5απι Πιάασοογαπ). 
3 Ἠοεροπαΐι Ῥήαίιδ Ωπος 
εοπἱρεῖ, 5ορρῖ. 

30 (01)1.) Μ]]ιος ο1σο οτι 
ογισϊβκ]δδοπί 6π1, πεοοροναπέ 

ᾷ ο / ες / 3 . κ / { / ω Γ 

/σουν» έλαβον τα ιµατια αυτου, και εποιησαν "τεσ- υεξηπιεπία 6118 εε {εοογαπέ 
ια ης / / Ν Ν απαἰίαου Ῥατίσς, ππΙσΙ(116 Ἠλ]- 

δν µέρη, εκαστῳ στρατιωτ]η µερος, και τον ΠΠ ραψίοπι, οἱ ἠππίσαπι. Ἐλαῦ 

χιτώνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν 
ὑφαντὸς δι ὅλου. 

ϱ Ῥδη, ο (91): 19. 

τπ 

κά µου ἔβαλον Ἀλήρον. 
τ1 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα 

Σἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν 

ἆ εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μη 
σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ «του τίνος 

ἔσται:. ἵνα ἦ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, ' 
σαντοῖ τὰ ἱμάτιά µου ἑωυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἵματισ- 

Διεμερί- 

/ 

ἐποίησαν" 

απίοπαι απῖσα, Ἱποοπβαδς, ἆθ 
5προτ. οοπίεχία ρου. [ούππ: 
3 ἀικοταπί ουσο αά Ιπγίσθπι, 
Νο βοἰπάαπιας οαπῃ, 56 5ου {]- 
πΠΙΙΣ 4ο Ί]]α οιῖπθ αι. Ὁϊ 
εοπρέπτα. Ππιρ]θαίας ἀῑσσπε, 
Ῥατηϐ εαπὲ γοβηππεπία πλεα 
αἲδῖ, οἳ ἶπ νοδίαπι ΠΙΘΗΙΏ ΤΠἱ56- 

χαπέ ΒΟΣ{ΕΠΗ. 

Έε πηϊ]]{ος ααἰᾶσπα Ίαες {εςθ- 

19. Τήσους ὁ Ναζωραιος] οτι. 69. | Ῥταστη. 

Ἱία, Ἠ]ο εει Θντ.βει. 

90.τουτον ουν....των Τουδαιων} οπι. 69. 

-- ανεγν.] Ῥορί τ. Τουδ. [Ὀ.] 

--- ὁ τοπος απίε της πολεως ΑΒΓΟΊΤΠΙ, 

ΧΥ. 58. ΕΗΚΜΡΟΌΛ. Ῥγτ.Ηε]. δι. 
| άροβῖύ «ς. 1. 69. Τα. Ἀγτ.ΕΕῦ. 

Μοπιρῃ. ΤΗεῦ. Ατπι, 

-- οπου ΛΑ ἒ(οπ.δαρτα τ1β.). 
--- ὁ Τησ.] οπι. ὁ Χ. 

-- και ην γεγρ. αἆ Ώη. νογ.] οπα. 69. 
-- Ῥωμαιστι απίο Ἑλληνιστι ΒΙ,Χ. 58. 

ο. Μεπιρῃ. ΤΠ6υ. Ανγπι «0µ. |. ροδί 
ς. Α[ΓΕΌΊΠ. τει. (Τα) Θγιτ.Ε5ἱ. ὃς 

Ἠς]. 

9]. οἱ αρχ.] οσα. οἱ [Ὦ]. 

--- µη γραφε ὁ βασ. των Τουδ.] ο, Ἡ. 

-- αλλα [Ὀ.] 
-- των Ἰουδ. Ὁο. απίο ειµι ΒΙΙΧ. 98. 

29ίµ. | Προ σ. ΑΓΡΟΊΠ. τα]. Τις, 

χο], 
95. ὑτε Ἐν. Τ. Ε. 50508, | οσα. 1, 

-- ελαβον Εις. Ὦ.Β. | λαβων 69. | λα- 
βοντες Εις. Βε]. Ῥν. 87. 

-- τον Τήσουν] αυτον Υα1ς. 

-- Και ἐεποιησαν ἜΈις. Ὦ.Ε, (ἨΕε]. Ῥτ.) 

(οπ]. και 69.) | ποιήσαντες [Ὦ]. | και 
ποιησαν Ι.. 

--- τεσσερα ΑΤΜ Τ. | Ίτεσσαρα σ. Ἑ 
Μαἰι[Ὀ ΤΙΣ. τε]. 

ΑΤ4 

98. και τον χιτωνα Νπ]σ. ε/ᾳ. Ἀγτ.Ης]. 

τα]. Εδ. Εο]. Ῥτ. | οτι. α.ὐ.οι[]. Ἀνν. 
Ῥβή. | τον δε χιτωνα 69. Αππι, (1Ἠρ). 
196. (τον χιτ. δε Ἔς. Τ.Ε. 5050.) 

--1!ν δε ὁ χιτων] επει ην 69. ΑτΠ, 

(6ρ).) (ὅτι αρρ. ην ἔγιδ. Ὦ.Ε.. 

αρρ. Εις. Ἐο]. Εν.) 

-- αραφος ΑΒ.ΕΙΙΥ. εν. ΠΤΙ ΧΥ. 1. 

99.69. ΕΗΚΜΙΓΛ. Ἀγν.Πε]σης. ἀγαεσὸ. 

| {αῤῥαφος σ. Β. Μας. Ἐν. Ὁ.Β. 
94.ειπον Έα. Ὦ.Ε. 6050. | ειπαν ΤΝ. 

Έα. Ἐσ]. Ἐν. 87. 

--- ουν Άγτ.Ησ]. Μεπιρῃ.Βε]μν. Τπευ. | 

οπι. 69. ο. Απ. Ες. Ὀ.Ε. ϐρ). 951. 

{δε [Ὀ.] Θγντ.(Τει.)δςΗο].πιφ. Μεπαρῃ. 

ΤΝ. («ἘΗ1;) (διο και ειπ. Ἐτς. ο]. 1.) 

--- λαχωμεν Ειιδ. Ὦ.Ε. Ἐσ]. Έτ. | -ομεν 
ΧΜ. 

--- εσται ια. .Ε. Ἐσ]. Ἐν. | εστιν [Ῥ.] 

- ἡ λεγουσα Υαἱς. 40. Εις. Ὦ.Ὦ. (το 
(απίατη ἔας, Βο]. ντ.) | οπι. Ἑ. α.θ.ο. 

ο[: 
- ἑαυτοις Ἔς. Ὦ.Β. νε]. Ῥτ. | οπι. ΑΧ, 
-- εβαλον Ἐκ. Ὦ.Β. Ἐε]. Ῥτ. | εβαλλον 

Ἠ. 
--- οἱ µεν αἆ βΠ, νου. Ες. Ὦ.Β. | οτη. α. 
--- ταυτα] Ῥοδί εποιησεν ΤΝ. Τ]ου. 

(ταυτα εποιουν ἔτι. Τ.Ε.) 

95. αυτου 15.] οπι. 1. αάά. Ματῖα α. 
-- ἡ αδελφή] οι]. ἡ ΓὈ]". 

ην δε 

95. µητρος] προ 1.11. ἵπ Μον. Ῥας. (7 6υ- 

τΕ{ΠΤΗ). 

--- Μαρια 19.] Μαριαμ 1. 98. | Ῥταστη. 

και 8Υγ.Ῥεῦ. 2811. 

--- ἡ του] οτι. Αιπι. | οπι. ἡ Ἡ.. 
--- Κλωπα εἷε ΒΥΤ.Ηο] ή. (ἀγαεσὸ. Κλε- 

ωπα Μεπιρ]μ. ΑΠ. Κλεοπα Μεπιρῃ. 

ΜΒ, Ἐλωπα ΤΙαΡ. | Κλοπα 69. Ἡ. 

ΟἸεορμας Ψπ]σ.ΟΙ. ΟΙεορίιασς α. Ο1εο- 

6 6. Όεοραϱ «πι. ΙΙ. Ό]εορε ὐ. 

ΟἸεορία α, Θγτ.Ῥοί. Ἰαάᾶ. οι Μανία 

{αοοῦί ο. (Ο]ορα αἱ 9 οδερίας [ΓαίγεΒ 

εταπί, οἱ ΝΙατία ο Μανία Ὦοπαϊπϊ 8ΟΥΟ- 

χθ8: ΠΜ ϊρίέαν πιο {αίτος ἀπχονιπί Ἠ88 

4 πας 5οχοτος Ὦγγ.Πς].πιᾳ.) | (και Μαρ. 

ἡ Μαγδ. οπι. α.) 

--- Ταρια 25.] Μαριαμ 1. 1. 98. 

96.ιδων] ὡς ειδεν 1. 
--- παρεστωτα] οπι. ΑΧ. 
--- ὃν ἠγαπα] οπι. ΠΧ. | απίο παρεστωτα 

Ῥντ.Ῥεί. Αγπι. 
--- µητρι] Τα44, αυτου 5. Α[ΕΟΙΥ. τε]. 

γα]ς. α.οι. Ἁγιτ.βεῦ.δΗσ]. το]. Ονίᾳ. 

Ἰν. 63, | οπι. ΒΙ/Ν. 1. ὀ.6ε. Ανπη. 

-- τδεΒΓΡΊ]Χ. βδιευίᾶ, ΜΑΣ. Ονἷᾳ. ἵν. | 

Ῥιδου 5. ΑΤ/Υ. το]. 

97.1δε Β1,. 98. | Τιδου 5. Α[ΌΊ]ΣΥ. το]. 

90. Ζαάποσταπα Ἱοροταπέ 6ἵ, | 51. οπι, Ῥ1]αῦο 
Απο { οπι. Σαάαεογαπα 19, πι |. 34. Ιπιρ]θΥθ- 
ματ ο. 



ΧΙΧ. 92. 
Τα]ᾳ.α. ὐ.ο. σβ 3 ἳ 
ΒΥΥΥ, Ρ.Ἡ. ι 

Μοπιρῃ, ΤΠΕΡ, 
Άττη, 011, 

Μαέ. 97:56, οίς, 

δα 

σγ 
7 Ῥεα, θ0(68):59. δ τὰ ἴδια. 

/ / 
παντα 

Διψῶ. κ] Μαι. 97:49. 9 ὰκ 
/Μα5. 15:96. 
ῶιο. 93:36. 

σκεῦος ! 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

εἰστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἦ 
μήτηρ αὐτοῦ καὶ ς ἀδελφὴ, τῆς μητρὸς αρτοῦ, Μαρία 
ἡ τοῦ Κλωπά, καὶ ;Μαρία ἦ Μαγδαληνή. 
οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα . τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν 
ἡγάπα, λέγει τη μητρί | 

΄ εἶτα λέγει τῷ ὁ μαθητή, Ιδε’ ἡ μήτηρ σου. καὶ 
ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ! ὁ μαθητὴς πο εἰς 

3 ] μετὰ τοῦτο εἰδῶς ὁ ἼἸησοῦς ὅτι 
ο ο. ἵνα τελειωθῃ ἡ γραφή, λέγει, 

ἔκειτο ὄξους µεστόν: Ἱ σπόγγον 
οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους' ὑσσώπῳ περιθέντες προσή- 

-σὃ γεγκαν αὐτοῦ τῷ στόµατι. 
ὄξος [ὸ] Ἰησοῦς εἶπεν, Γετέλεσται" καὶ Κλίνας τὴν 

Σἴδε” » Γύναυ 

90 ο 

κ ΔΝ -- 

κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. 

λ /᾿ κ [οὰ 
τα σκέλη καὶ αρθώσιν. 

- . 9 . - Ν 5 ας 

σε τὸ 3 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα 
Ν / - - Ν / ” . 

μη µείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαβ- 
/ “ 5 Ἀ νὰ ε ς / 3 / - ΘΑ Ζ8 

βατῳ, (ὂν γὰρ µεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββά 
σον ΔΝ αν Α - - 

του), ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν 
ϱ 35 5 - 

 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, 

'Ἱησοῦς 

ε ε/ 
ο υιος σου. 

μι / Ν 

ῦτε οὖν ἐλαβεν τὸ 

ταπές 5 003, 10) ια ραπὲ απέοπα 
αχία ογασθπα Ἱσρα πιαξοτ θἶιις 
οἱ 5οτοῦ τηαιγῖς εις Ματία 
ΟἸεοραο οί Ματία Μασᾶα]οπο. 
35 Οαπι γ]ά]βδοί εγσο Τοσιις π]ᾶ- 
ενοπα οἱἳ ἀῑδείρα]απι εἰαπίοπα 
αποπι ἀϊ]σεραί, ἀῑοῖς ππαϊτί 
εππο, ἈΠα]ίου, εσσο Βας ἔπας. 
Ἡ Ὠεϊπάο ἀῑσΙι ἀῑκοῖρι]ο, Έσσο 
πηαίου ἵπα. Ἑτ οκ ἴ]]α ποτα ας- 
εορῖς θαπι ἀἰσοιρα]ας η ειπα. 
35 (00, 1.) Ῥοείοα εοἶοῃπς Τα5ιιΒ 
απῖα, Ίαπα. οπηπ]ία. οοπδιπητηαία, 
δαπέ, αἲ σοπςατΙτηα ΤΟΙΣ 5οτῖρ- 
{πτα, ἀῑοῖς, ΒΙ1ο.. 3 ας οἵσο 
Ροδίταπα ογας ασοοἰο Ῥίεπαπη: 
ΠΠ απίοια δροησίαπα Ῥ]οπαπα 
Ἀσοίο Ἠγδορο. οἰγοπππροποπίος 
οὐα]εγαπί οἱ εἶαπδ. ὃν ον 
19) Ὅαπι 15ο αοοορίςεε Τοβ5 
Ἀσσίαπα, ἀῑκίι, Οοπβαπηπιαίαπα 
εδί, ο Ιπο]Ιπαίο οαρῖίο (αάα1έ 
αρίτίέαπι. 

ἡ δη 

3: 005, 10.) Τπάαεῖ ο,σο, 4πο- 
παπα Ῥαγαξσσνο οταῖ, πίέ ΠΟΠ 
τοπΙαΠΟΥΕΠΕ 1Π ΟΓΙ68Θ 6ΟΤΡΟΓΕ 
εαὐὐαίο, θγαῦ οπΊτη π]ασπιις ἀῑθ8 
Ί]]ο 5αὐρα[ῖ, τορανεταπί Ῥῆα- 
(απ πα Παπσοτοπίις ΘΟΓΙΙΠ 
οτατα οἱ {ο]]ογεπίγ. 33 Ύεπε- 
χαπί ογσο πίτας, οὗ Ῥηϊπαϊ απῖ- 

27. και απ εκεινης] απ᾿ εκεινης ουν Ἱ. 

--- ὡρας Μεπιρῃ. | ἧμερας Α. 99. 69. 

Ἐλταενιά.(τας.) ΤΠεΡ. 

--- ὁ µαθητης απίρ αυτην ΑΡ. Μαι Τι ΧΧ. 

55. ΕάΗΚΜΒΘΑΛ. ε. ΤπεῬ. Αππι | 

άμοεῖί ᾱ-. [Ὀ]. 1. 69. Ὁ. αι) 

Μεπιρῃμ. [αἀᾷ. εκεινος Ὁ. α.ο. Ἀγττ. 

Ῥει.δ.Ηςε]. 491. 

98.τουτο α. ἜἘις. ἵπ Ῥε. 9Τ95. | ταυτα Ὁ. 

{. Ἀντ.βει, Εις. ἵπ Ῥε. 868ε, ΠΠ, 92540, 

6ροδίοα (Τμαἴε.) ταῃς ε. 

--- ειδως Πῖο Α[ΤΊΤ.. τε]. (Τα8.) Τε. 

τα]. Ες. ἵπ Ἐς. 9798. | Ῥοδί Τησους Ἑ 

ΜΣ. Τιδων Υ. 69. ΕαΗΚΕ.α. Μεπιρῃ. 

23811. Ἔιδ. ἵπ Ἐς. 9685. 

-- ὁ Τησ. Ἐιδ.Ιῃ 5. δίς. | οπι. ὁ ἙῬ. 

--- ηδη απίε παντα ΑΒΓΕΡΊΤΙΣΥ. 955. Ὁ. 

Απι. ΜετηρΗ. | ροδί 5. 69. ΕάΗΚΜ 

ὨδΛ. /; ΒΥτ.Ηα]. Ατπι. | οπι. ηδη Ι. 

(1α.1.) Βντ.Ῥεί. περ. ΑΠ. | Ῥο5ί 

τετελ. Έα. ἵηπ Ἐ5. δίς. 

-- τετελεσται Ἐς. πι Ἐ5. δίς. | τετελειω- 

ται [Ὀ.] | αἀᾷ. τα περι αυτου Ὁ. | 

β44. περι αυτου ΜΑ ΤΠ. | οπι. Εις. ἵη 

Τ5, 0ἱ9. 

--- τελειωθη] πληρωθη [Ὀ.] 1 (ροεί ἡ 

γραφη). 69. Ες. ἵῃ Ἐς. δὲ9. 
-- γραφη] αἀά. απαο ἀῑοΙΙ, Ἐε ἀοδεταπέ 

Ἰπ Ροία πιθο ασθίαπι εἰ {6ἱ Ῥγτ.Ης]. 

(νι, Ῥνα, Ισὶς. (1ακ.) 91.) | αάά. Ώεᾶο- 

ταπό παϊηῖ Ἰπ. 5 πηοᾶ αοθέαπι 5. 
ἨΠεγ. 

99. σκευος] Τα44.ουν σ. [Ὀ]1.τε]. Υπ]ς. 

ια. Ἀνν.Ης]. (πίστα ΜεπιρΗ. ΤΗΕΡ.) 

Γοπι, ΑΡΒΙ/Ν. α.ὖ.ε. (5 οἳ να5”. Π. 8σν. 

Ῥνε. Αθ. Επί απίοπ 1Ρί να5 Ῥ]εππη 

αοθεῖ Αππι. λεκάνη ἐκεῖτο ὄξ. µεστή 

Έις. ἵπ Ῥε. 9685. 9795.) 
--- µεστον] µεστου Ἠ. 
-- σπογγον ουν µεστον του οξους ΒΗ, 

(Χ).1. 582 ργασπι. οἱ δε εδ.) (Υπα1ς.) 

ὐ.(σ,)ε,[].(σ.) (Τ1εῦ.) ΠΠ. 9940. (οπη, 

του Χ.) σπογγον ουν µεστον ποιη- 

σαντες οξους Εις. Ιῃ Ῥς. δί. | {οἱ δε 

πλησαντεςσπ.οξ.και 5. ΑΓΏΥ. (69.) 

τε]. . Ἀγντ.Ῥεί.δς Πε]. (Μεπιρῃ.) Αππῃ. 

αβηι) (Εται απίοτα 1Ρί Ῥοβίέαπι γας 

ασε οππα πηγα, οἱ ο]αίεγαπέ οεἵ 

εἶτςδ. Θγτ.ΗΙοσ,) Ἡγ5δορο οἰγοππιάαπίας 

α. ]οξους] αάᾶ. µετα χολης 69. Ἀγτ. 

Ἠε]. Ἀγτ.Ηϊου. Αππιι Ελ, ἵπ Ἐ5. δἱς. 

αἄά, οππι {ο]]ο Ῥογπκίπη ϱΟΠΙΡΟΠΟΠ- 

{5 ο, 
--- αυτου Ἐς.ῖπ Ὦ9. δἱ8. | οπι. 3. 
890. ουν] οπι. 98. α. ΑΙπΙ. 

--- ὁ 1ησ.] πηὶθ το οξος 69. Ὦ. (Τμαί:.) 

Άτγπη, 291. Έις. ἵη Ῥ5. 8693. 97095. ΗΠ]. 
994), ]οπη.α. Ἰοπι. ὁ Ῥ. |αἀᾷ. οππι 
{ο]]ο Αππη. | αἀά. µετα χολης Ρο5ί οξος 

69, Εις. ἵπ Ἐε. δἷς, 

80. τετελεσται Ἐις.ῖῃ Ἐς. δἱ. | τετελειω- 

ται [Ὀ.] Ἰαπάά. και αὗτη ἡ γραφη 
Στις. ἵπ Ῥς. δίς. |. αἀά. Οσα απίεπῃ οχ]- 

γϊςαος βρίγῖέιις ο]ιις 5οἴδιπα οδί γο]απιοτ. 

ΕΘΠΠΡΙΙ α- πιεθίο α ΞΗΠΙΠΙΟ πξεαπθ αἆ 

Ίπαπι ΒΥγ.Ης|.Ἡ. Ἀγτ,ΗΙογ. (νι. Μαιέ. 

παν, 51. Ματ. αγ. 98. πο. και. 

45.) 
9].επει παρασκευη ην απίο ἵνα µη.... 

σαββατῳ Ῥ. Μαϊ, ΠΝΥ. 1. 98. 69. Τιαιί. 

Ὦγτ. οί. Ὀγτ.ΗΙογ. Μεππρη. Τμεῦ, Ασπι. 

(ΕΙ1.) | {ροδί ς. Α[Γ(Ρ)Ί. τε]. Βστ. 
Ἠε]. (επι παρασκευι [Ὀ] οπι. ην). 

ἵνα µη....σαββατῳ] ἀῑοππί, Νο πια- 

περαη{ σογρογα ἴδία ἵπ οτιισς απῖα Βαῦ- 

Ῥαΐνιπα ]ποεί ΘΥγ.Ρ5{. 

--- ην γαρ µεγ. ἡ ἡμερα] οπι. Μ. | οπη. ἡ 

ΔΕ. 
--- εκεινου δὲ. 5. ΑΡΓ(Ρ)ΙΠΛΑΣ. 1. Ἐ 

ακΜΒΙΓΛ. α.δ.ε[. Ἀγν.Ῥεί. Μεπιρῃ. 

Τ]6υ. Άππι, «ΑΠ, (Ρος σαββατου 

[2]1..) | εκεινη ΕΙ. 55. (69.) Η. Υπ]. 

σσ. Βγτ.Πο]. (Ροδί σαββατου 69.) 

--- Πρωτησαν] πάᾶ. ουν 1. 

-- κατεαγωσιν] κατεγωσιν Τ.. 
-- αυτων] αυτω 1.. | αὐτὸν 98. (επαςῖ- 

Άχοτυπι ΘΥΓ.Ε56.) 

96. ΟΊεορ]ηαο 6. | 98. οπι. ατα 6Ἱ. { ἀῑκιι 6ἷ. 
/329. εταῦ Ροδίίατα Οἱ. 

4τὸ 



Α Β ’, 
1Χ[ΔΙ(), 
1. 98. 09. 

ἘΘΗΚΜΡΌΛ. 
88. αὐτὸν ἤδη 

84. εὖθ. ἐξῆλθ. 

π 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 

καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ. σκέλη καὶ τοῦ 
ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος αὐτῷ: " 

- » / ε ) 
σοῦν ἐλθοντεο; ὡς εἶδον 
κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 

τών λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ  ἐξῆλθεν ααὶς οἳ αηια. 

εὐθὺς' αἷμα καὶ ὕδωρ. 
ρηκεν καὶ ο. αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία, 

ΧΙΧ. 95. 

4 σπα {γοσογαπέ ουπτα εἰ α]έοι]τς 
απῖ ογαοϊβκ ας οςί οιιπα 6ο: δὲ απ 

ἐπὶ δὲ τὸν Ἴη- Ίδβιπα απέοϊΏ οΠΠΏ γοπ]δδεηξ, αί 
γ]άσγαπίέ οσα Ίαπι ΠΙΟΥΡΙΊΤΗ, αβο ” 

ήδη αὐτὸν  τεθνηκότα, οὐ ποι [Γερογιιη{ εἴτις οτιγα, ὃν 5ο, 
4 ἀλλ εἷς τών ασ ππας τηϊΠέαπα Ίαποσα Ἰαΐα5 οἶιιβ 

αρογαῖί, οἳ οοπΏπιιο εκἰνῖε 5αἩ- 
55 Έτ ααἱ γἰά(ξ 

τοφηπηοπίαπι Ῥογίρϊέ, 6ἱ Ὑ6- 85 ν 
καὶ ὁ έωρακως μεμὰρτύ- γα θδί οἵιι5 εδήπιοπίαπι, οὔ 

4  Ί]ο οῖι απἷα γεγα ἀῑοῖς, αἲ εὔ 
Κάῑ νος οποβαιῖς, ο ὃδ Ἐασία 5απέ 

Δ α ε - οπίπι Ἠπου αἱ βοϊρέασα ἱππρ]οα- 5 ἐκεῖνος'  οἶδεν ὅτι ἀληθη λέγει, ἵ ἵνα ᾿ καὶ ὑμ τρ πι Ἐν ο ας) 

δδ. πιστεύητε στευητε. ” ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ Ἱλλη- οτ Ἐν Ἱτογπι αἰία 5οτίρύαγα 1ο], 

1ἨΏκος 1 57 Ὑπάσυαπέ ἴπ. αποπῃ {παπεβκθ- 
χοῄ. 12:46. ὠθῃ, Ὀστοῦν οὐ πο στα αὐτοῦ. καὶ ταπὲ, 

Έεα, 94(393) 190. 
αι Ζας, 19:10. 

τησο». 

Η΄ σς 
5] Μα,ο7:57-61.α 
Ματ. 15:42-47. 
ΊΤαις, 93:50-05. 

ι 
99, πρὺς τὸν Τη- 

σοῦν 

ση -ε / 40 

α εκατον. 

πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, '' 

σε ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ νεα | αὐτοῦ” : 

τὸ 5 Ἡ Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον 
Ἀ - 

]ωσὴφ ! ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ ᾿Τησοῦ ππαμία, οο αιοᾷ οξτος ἀῑκοίρι- 

: ὡς' 

ἜὌψονται εἰς ὃν ἐξεκέν- 

ΤΕ 39 1506, 1.) Ῥο5έ αςς αίοΠη 1Ο- 
σανῖε Ῥϊ]πίππι Τοδερι αὖ Απ- 

Ίᾳ5 Ίδια, οσοι] α8 απίεπῃ Ργορ- 
/ Ν Ν Ν ΄ -ν ] / ιά 

κεκρυµμµένος δὲ διὰ τὸν φΦόβον τῶν Ιουδαίων, ἵνα τος πιοάπι Ἱαάαοοσαπη, αἲ [ο]- ας. 2 

ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ" καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. 
59 ἦλθεν δὲ οοτρι5 Ίεδα : 

Ίογεῦ οοὔρι5 Τοδα: οἱ Ρογπιϊξίε 
Ῥήαιας. Ὑοπῖς οσο ϱί ταῖς 

99 ῶστ, 10.) γοπῖς 

απέοπι ες ΝΙοοάσπηας, απ] Υοπθ- 

καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς ἶ αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶ- ταὶ πά Ίοδιπ ποοῖο Ρεήπιμτη, 
/ / / 

τον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἆλόθης 
3/ 5 Ν - ο. - Ν 5 
ἔλαβον οὖν τὸ σώμα τοῦ ]ησοῦ καὶ έδη- 

/ {ογοΏς πηἰκύιταπι ΠΊΠΙΓΑΕ εἴ 
λίτρας α]οος αιιαςί Ἰθγας οοπίαπι. 

608,1.) Αεσεορεταπί ε{6ο «ΟΓΡΠΒ 

88. ηδη απίε αυτον Β1,. (Βντ.Ης1.) Ογίᾳ. 

ἵν. 1765, | Τροεί ς. Α[ΤΊΧ. το]. Τιαι!. 

Ἀγγ.Ῥεί. Μεπιρῃ, ΤΠΕΡ. | οπι. οι[- 
Απτπι. [.24011.] 

84. αλλ’ ΟΤΙ. ἵν. 1765. | αλλα [Ῥ]. 

-- στρατιωτων] αἀᾷ. εξελθων 69. | Οοη- 
μα, ΟτΙ. 1. 4163. Ἱν. 

--- αυτου] οπι. ΑΧ. Εις. Τ.Ε. 5040. | Ῥοδί 

τ. πλευρ. 69. Ἱναιυ. Οτίᾳ.1. ἵν. 

--- ενυξεν Μαπιρῃ. ΤΠευ. 391. Οτίᾳ. 1. 
Ἱν. Ες. Ὦ.Ε. Ῥαριρίί ὐ. αρετές Υα]ς. 

ᾖ{- Ἀντ.Ηςσ]. ρεγίοᾶΙς ο. Ἰπβογπέ 6. 
Ῥεγοιδδῖέ α,[. Ἀγτ.βεί. (ενυξαν ΥΑ.) 

(Ροδίθα “]αΐας εἶβ αιιοά ἀακίγαπη 

ΤΠ.) 

-- εξηλθ. απίε ευθυς ΒΤΧΥ. 955. α.δ. 

ΟΥίφ.ῖν. Εις. .Ε. | Ἱροδέ 5. Α[ΌΊ. 
το]. Ὑπμ]ς. ο.ῇ. το]. (οπι. 6.) 

--- ευθυς ΔΒΙΧ. 1. 98. τε], Οτίᾳ. ϊν. 

1765. Εις. Ὦ.Β. | ευθεως ΓΟ]Υ. 69. 
αξίςΜΙ. (οπι, ΟΡίᾳ. 1. 4165.) 

-- αἷμα και ὑδωρ] ὕδωρ και αἷμα Ἡ. 
95. ΟΠΙ. Υεγ. 6. 

--- αυτου απίε εστ. ἡ µαρτ. ΑΒ[ΤΟΤΙΝ. 

1. 98. 69. ΜΑς, ΟΥίᾳ. 1. 4169. ἵν. 1765. 

Γ2ο5ἱ εστιν ΕαΚΤΌΛ. Απι. | Ροδί µαρ- 

τυρια ΤΗ. Ὑπαἱρ.Οἰ. (α.)ύιοι. Αππι 

--- και εκεινος ΒΥ. 1. ΟΡίᾳ. ἵν. | Ἕκα- 

κεινος 5. ΑΓΕΤ. τα]. ΟΥἱᾳ. 1. 

4Ττ6 

95. οιδεν ΟΥίφ. 1. Ἱν. (αὶο ο Μ ποι δεν). 

Γειδεν 69. 
-- και Απίθ ὑμες ΑΒΤΙΓΗΟΊΤΙΝ. 1. 98. 

69.ΗΚΙΛ. Τα. Ῥγντ,Ρεί,δΗσ], ΤΕΝ. 
Αππι, 911. ΟΥγίᾳ. ἵν. | Χοπι. 5. Ῥ.ἡῆαι. 

ΔΥΕάΜΒ». Μεπιρῃ. 

-- πιστευσητε Α[{ΤΏΊΤ,. τε]. | πιστευητε 
Ῥ. Ογιᾳ. ἵν. 

96. γαρ] δε κ. ο. 
--- συντριβήησεται ο. Έπο. Τ]εος, ΟἸεπη. 

984. (-τε ΟΥίφ. ἵν. 1765.) (συντριψετε 

Ογίᾳ. Π. 651. Ἱν. 1760. 2Εκος.) οοπι- 
πππος ας. 6.  εοπβπρῖᾶς α. 

είς ῥ.ο,ῇι[]- 

--- αυτου] Ῥτασπι. απ᾿ 989. 69. (Τια1{.) 

Βγγ.Ηςε]. ΤΜος. «1. (νιᾶ. Ἐκοά. κ. 

46.) ἵη 6ο Βγτ,Ῥεῦ, | Οοπίτα, 6. Μεπιρῃ. 

Απ, Έπο, Τ]εο. Ο]επι. 984. Ονίᾳ. Π. 

ϊν. 1765. 

97. λεγει] οπη. 1. α. 

88.δε ΑΡΓΡΊΤ. 1. 69. Ἠῦ. Τις, Θτ. 
Ἠε]. Μοππρμ. ΜΒ. οτι, ΧΔΥ. 58. Ἐακ 

ΜΒΑ, Βγγ.Εει. Μοπιρῃ.ἸἩ. ΤΠοΡ. Αππι. 

--- Ἰωσηφ] Τριαεπ. ὁ 5. ΑΔΥΗΡΒΕΛ. | 
οτι. ΒΓΙ)ΤΤΙΧ. 1. 98. 69. ΕαΚΜΌ. 

--- απο] ΤῬταοπι. ὁ 5. ΧΔΥ. 1. 58. 69. 

το]. ΒΥτ.Ῥευ, δεΗσ]. | οπι. ΑΡΓΤΟΊ1.. 
-- Αριμαθαιας] -θειας Λ. 

--του Τησ. 19.] οΠ1.του Ἑ. 

88. κεκρυµµενος....αρῃ το σωµα του Τη- 

σου] οπι. 69. 

-- αρῃ] αρει Ἡ- 
του Ίησου 50.] το Ίήσου Δ. | αυτου 

Μ. 
--- και επετρ. α ΒΠ. Υον.] οτι. Α., 1 (επι 

ποία ”). 
--- ηλθον....ηραν α.δ.οιει[]. ντ. ΠΙ6Γ. 

Αντι. (οίγα, 05ο.) 

--- το σωµα αυτου ΒΙΧ. 98. Δ. ΠΕΝ, 

211. (Ἠ]απι α. επι ὅ.ο.ε.ῇ. Ἀντ.Ηϊον. 
Ατπι.) | {τ. σ.του Ίησου ς. [Ὀ]8Υ. 

το]. Ψπ]ο. 6. Ἁναν.Ἐ5ί.δεΗε]. Μεπιρη. 

(νι, εαρτα). 

89.δε Υπὶς. ύ.ο-ει. Ῥντ.Ης]. | οπ. Λ. 
Άγπι. | ουν Ἑ. α.[. (εί γοπῖς 3Υ5.ΕΡΙ.) 

-- Νιδημος [Ὀ.] 
-- προς αυτον ΑΒΙΙΝΥ Ὀ οἷο. Τμεῦ. 1πί. 

| ἀπρ.τον Ίησουν ο. [1Δ. γε]. Πως. 

Μοπιρῃ. Τμοὺ. Ἡ/οίάε. πεὶ. (νυκτος 

προς τερον τον ΊἸησουν προτερον δἱο 

69.) 
--- μιγμα Ἀγτ.Πο].πις.(ἀγαεσὸ. | ελιγµα 

Ῥ. ΤΙΛΙΙΡΙΠΑΠΗ 6. 

- σµυρνης Ἁγτ.Ηο]πας.γ. | ἕμυρνης 

[πρ] 

86. ἑοβμπιοπίαπι οἶας Οἵ, | 26. Ἱπιρ]ετεέας 6. 



ΠΜοιρΗ, που, 
Άτπι, Αι. 

{τ 

ΧΧ. σθ 
ο] Μαί,ο8:1-1ο.α 
Μαν. 1θ:1-τ. 
Πας. ο48:1-15. 

σι 

ε 

6. οὖν Γκαὶ] 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
"ιν 3 / Δ . ε / Ν 3/, 

σαν αὐτὸ ὀθονίοι μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθως έθος 
3 Ν - . / 3 / ο Ν . . 
εστὶν τοῖν Τουδαίοις ἐνταφιάζειν. ἢν δε ἐν τῷ 
τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπφὶ 

40 
μνημεῖον καινόν, ἐν φ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη: ἐκεῖ 
οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν 
τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰ]ησοῦν. 

74 1ο Τῃ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ ἦ Μαγδα- 

ληνὴ ἔρχεται πραὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ µνη- 
μεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 
τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα ΠἩέτρον καὶ 

Ν ΔΝ ”/ Ν Δ ᾿ / ε . - Ν 

προς τον ἄλλον µαθητην ον έφιλει ο Γησοῦν, καὶ 

λέγει αὐτοῖς, ραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ 
οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. ᾿ ἐξῆλθεν οὖν ὁ 
Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ 
μνημεῖον: 3 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ: καὶ ὁ ἄλλος 
µαθητὴς προέδραµεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν 
πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, ΄ καὶ παρακύψας βλέπει . : 
κείµενα τὰ ὀθόνια, οὐ µέντοι εἰσῆλθεν. ' έρχεται 

5 . ., / / 3 . ο ο εν ο μαρι 
οὖν ᾿ καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθών αὐτῷ, καὶ εἰσηλ- 

Ίσσα οἱ Πσανογιπέ θα ΠΠ{οῖς 
οσα ατοπασίρς, εἶοιί πιο Τα- 
ἀᾳοῖς οβ βορο]το. 3 Ἠναί αιι- 
{σπα ἵπ Ίοσο πδὶ ογποϊβχιις ορί 
Ἠοτίας, ος ΤΠ Ἰονίο ΠΙΟΠΗΠΙΘΗ- 
παπα ποναπα, ἴπ πο ποπάπα 
απίδᾳπαπα. ρορῖθας ναί: 5 ἱ 
6χρο Ῥιορίος ΡαναδοΘνεν 1- 
ἀαοοσαπας απία Ἱακτα ουα! ΠΠΟ- 
ΠΙΠΠΘΗΓΗΠΗ, ροβασγαΏ{ Τ6βΠ, 

1009, 1.) πα απίοτα δαυρα!ὶ 
Μανία Μασάα]οπο ναί πηαπο, 
ουπι αἆἨπιο ἴοπεῦτας εββοπί, αά 
ΠΙΟΠΙΙΠΙΦΠ{ΗΠΗ, εί ν]άεί Ιαρίάετα 
επ ]αίαπα α πιοπιπποπίο. 3 οἱ 
10.) Οποαττῖς ο{σο οἱ νοπῖι αἆ 
ΒΙπιοπεπι Ῥοαίγιπι οἱ αά ατα 
ἀἰκοιρα]απα 4 ποπ απιαβαί Τοδα5, 
οἱ ἀῑοῖε αἵς, Γι]εγαπί ἀοπίπατα 
46. πποπαππεπίο, 6 ΠθδξοίπιΙΒ 
αοί Ῥοβαθγαπί ουσ.  ὅ Εκ 
εγσο Ῥεϊίγας5 οὐ 16 αἰῖις ἀῑδεῖ- 
Ρα]ας, εἳ γοποταπέ αἆ πιοπα- 
πιοπίαπα: 3 οπτεραπί απίοπι 
ἀιιο ἰπηα]: οἳ 1] αἰῑας ἀῑδοι- 
Ῥα]ας Ῥναοσιποαση]έ οἴ μις Ῥείγο 
ετ νοπίέ ρτίπιας αἆ ΠΙΟΠΙΤΙΕΙ- 
έατη, ὅ οὐ οππι 56 ΙΠΟΙΠαςΕΟΕ, 
γ]άςς Ῥοδίία Ππίεαπίπα, πο. 
ἴαπιεῃ Ππιγοϊνιε. ὃ Ὑοπίί ε’σο 
Βίπποι Ῥαιχα5 56άιεη5 επι εί 

39. αλοης 3γτ.Ηε]πῃς.(γ. | -ωης κτρι 

693507. Ἡ. 
-- ὡς ΒΓΟΤΤΔΕαΠΚΜΡΒΘΛ. | Τώσει ς. 

ΑΧΝΥΤ. 19. 985. 69. Ὁ. 

40. Τσου] θεου Α. (1.9. ΘΥ ρτο ΙΥ)). 

--- οθονιοιο] Ῥταεπι. εν ΑΓΤΊΔΕαΗΜΕΒ 

Ὅλδ. | οτι. ΒΙΙΧΥ. 1. 98. 69. Κ.. (Τιαἱ{.) 
-- των] οπι. 69. 

--- καθως εθος τ. Τουδ. ενταφ.] 5ιοπί ΜΟΥ- 

565 ε) αάαοῖς 5ορε[ῖτε ]βείΐ ο. 
τοις] οπι. [.] 

τῳ τοπω] οπι. τῳ [Ῥ.] 69. 

ὑπου... τῷ κηπῳ] οπι. Χ. 

κηπῳ] τοπῳ Ἱ. 

καινον ] κενον 5ἱο φοΠρίαπη [Τ.] 69. 

ετεθη ΑΓΤΟΊΙ.. τε]. ΟΥῖσ. 1. 4990. | ην 
τεθειµενος Ἑ. (νἷᾶ. Ίμιο. χκΙ, 58.) 

45. Βὲ ροδπογαπέ 19ἱ /εδαπῃ, αποπῖαπα 5αῦ- 

Ῥαΐαπι αἄτεπεταί ϱ{ ηποπίαπα Ῥτορο εγαί 

«ερα]ομγαπα Βυγτ.Ῥ5ῦ. 

-- των Τουδ.] οπι. ὐ.ει[]. [α.] 
-- µνηµον .. 

--- τον Τησουν] Ἠ]απι 6. | ΡίβΕπΙ. αυτον 

60 εἰς, - 

1. τῇ δε µια των σαββατων Ἀγν.Πε]ιις. 

(γαεσὸ. Ὠίοπ. 4ἶετ. αἲ Ῥα5. Ποπ] ΠΠ. 

957{οπι. δε). Ἔις. Τ.Ε). 4980, αἆ Ματ, 

Βαρρ]. Μαϊ. 295. (αἁ Μαν. ἵν. 966.) | 
τῃ κυριακῃ Απις. ΤΠεΡ. 

4]. 

1. Μαρια Ὠίοπ. ἄἶεα. Εις. Ὀ.Ε. αἲ Ἠίαν. 

ΓΜαριαμ ΔΙ.. 1. 98. 

Ἱ ερχεται Πίο Ἐκ. Τ).Ἠ. | Ῥοδί σαββα- 
| 

των 95. α.ὐ.οι. «3η. 

πρωι Ὠίοι. Αἶεπ. Ἐκ. Ὀ.Ε. απ Μαν. 

Βπρρ]. Μαϊ. 284 δὲς. | οπι. α.ῦ.ο. 

---σκοτιαὸ ετι ουσηςο Ἠϊο Ιίοπ. Αἶει. 

Ῥοιίῃ. 11. 927. (Εις. .Β. αἆ Μαν. ἵν. 

966. πἆ Μαν. Βαρρ]. Μαϊ. 9584 019.) | σι. 
ετι ουσ. Ῥοδί µνηµειον 69. (ΜεππρΗ.) 

(Τπεῦ.) 1. 
---ετι Ιίοπ. Αἶει. ου. ΠΠ. 994. 

Ές. Τ.Ε. αἲ Ματ. ΐ9. | οτι. Δ. 

--το Ιδίοπ. Αἶεη. | τον Λ. 

---ηρμενον Ὠίοπ. Αἶεη. Εις. Ὦ. Β. 
Μαχ. 2606. | -νου Ἡ. 

--- εκ Πίοπ. 41ετ.αρ.Ώε Ἱαραγάο. Ες.Ὀ.Ε.. 

Ιαπο1.θ9. Ρίοπ. 4ἶεπ.αρ.Βοπί]. | αάά. 

της θυρας 1. αι. Μεπιρῃ. Πε. Αππι, 

2811. | Οοπίτα, Ὠίοπ. 4ῑε. Εις. .Β. 

9. Σιμωνα] Σιμων Ἡ. 

---κυριον] πάά. µου ΧΔ. Εμία. Εις. αἲ 

Μαν. Ῥαρρ]. Μαι. 286 (019). νῖᾶ. νετ. 19. 

ποξαπα Ἀνγ.ροί, ΝΤοπιρη. 01. [ οπι. 

Ἔς. πὰ Μαγ.1ν.266. “' Νοππι]Ι εος]- 
σο5 ο πια ἀταεοῖ Ἠαθεπί Τπ]ογαπί Ὦο- 

τηΙΠΙΠΗ ππειπι, απιοᾶ ν]άετί ἀῑείαπη Ῥο- 

(αδί Ῥγοροησίοτο σατ]ἑα[ῖς νο] [απηα]αἑῶς 

αΠεσία: 5οᾷ Ίου 1π Ῥαπίρας οοά(αίρας 

2901. 

αἆ 

| 

απιος ἵπ Ῥτοπαρέα Πα μϊπιας πο Ἰπγεπῖ- 

πιας.. ἀπ. Ίπ Τομ. Ἑν. εκκ. 6. (Ε4. 

Ῥαςς. ἵν. 1064.) 

9. εκ Ἐιι. αἲ Μαν. 986. | απο Χ. Εις. 

αἆ Ματ. ἵν. 266. 

-οιδαμεν] οιδα Ἑ. ϱ. 3Υ9. 50. 
Ἔς. πἆ Ματ. 966. (νἷά. Υεγ. 159.) 

Ὁ. ὁ Πετρος] οπι. ὁ Χ. 

---ὁ αλλος] οτι. ὁ Γ1).] 

--πρχοντο] ερχοντο [Ὦ]43. 
4. και ὁ] ὁ δε Α. 95. Ὁ. α.ἆ,[ιῃ. Ἀντ.Εδε. 

ΤΠεῦ. 5εᾷ Ί]]ο ο.ε. 1] ὐ. 

---προεδραμεν] προεφθασεν Ὁ. 
δ. και παρακυψας απ µνηµειον γεν. 6.] 

οπῃ. 69. 

--κειµενα απίε τα οβονια ΒΓΡ]ΤΙΔ. 1. 

88. πα]. (νίᾶ. Εις. αἲ Μας. Βαρρ]. Μα. 

955.) | Ρο ΑΧ. ο. ΜεπιρἩ. ΤΠεῦ. 

Αγπι. 40Η. νίᾶ.νοτ.θ. (νιά. Εις. πἆ 

Ματ. Ροδίοα,) { οπι. Λ. 
--µεντοι] αἀ. γε ΤΝ. 1. 

8Η. 

| ς--εισηλθεν] ΡΙΔΕΠΙ. και Χ. 
6. ουν και Β[Τ]αρ.Κἴκίεγ.ιΧ. 88. (α.) 

(Μοππρμ. Τμµεῦ,) | Ἐοπι. και σ. ΑΔ. 

[]ἱπ εἄ. Δ. τε]. Τμ. Ἀγτν,Ε5ἱ.δΗς]. 

και (οπι. ουν) α. Αππα. 4801. 

.-- εισηλθεν ] αά. πρωτος Χ. 

40. Ἰπανετιπέ Πα Οἱ. | εδί σαάπεῖς 6. 
1. νίαϊς Οἱ. | 2. ἀῑσῖε 1115 σι. | 5. νιαϊς 6τ. 
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Α Β[ΡΗΙΤΙ. 
1. Χ Δ[Ετ.οβᾳ.]. 

1. 98. 69. 
ἘΕ(Β)ΕΜΡΒΟΌΛ. 

νον εἰς ἕνα τόπον. 

Ἀ . ῥ. 

ο. επισσευσιοη 

5 Ἐν, ποσα. 

σια 

α / 
κλαίουσα. 

πἩ 

Ἴσιβ 
υ 

ᾳ Ἐν, Ίδοβᾳ. 

14 / 

δ Εν. Ἰποσα. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

θεν εἰ τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείµενα, 
καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. οὐ 

μετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμέ- 

ὃ τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος 
µαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν 

ὃ οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν πρ γραφήν, 
ὅτι δεῖ αὐτὸν ος νεκρών ἀναστῆναι. ὁ ἀπῆλθον 
οὖν πάλιν πρὸς ! αὐτοὺς οἱ µαθηταί. 

Τῦ Ἡ Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς ἲ τῷ μνημείφ’ ἵ ἔξω 
ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ µνη- 

μεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς, καθεζο- 
µένους Ἱ ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, 
ὅπου ἔκειτο τὸ σώμα τοῦ Ἰησοῦ. 3 καὶ λέγουσω 
αὐτῇ ἐκεῖνου, Γύναι, τί κλαίειδ» Ἱ ἡλέγει αὐτοῖς, Ὅτι 

ὖραν τὸν κύριόν µου, καὶ οὐκ οἶδα, ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ 

τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι ' Ἰησοῦς ἐστιν. 
ον λέγει αὐτῇ Ἰ᾿ Ἰησοῦ, Γύναι, τί κλαίει» ὁ τίνα 
ζητεῖς; ἐκείνη. δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει 

ων, 

Ππίχοϊν]ε 1Π. ΠΙΟΠΗΠΙΟΠΕΙΠΙ, οὐ 
γ]άε Ἠπίοαππήπα, Ρρορίία, Ἰ οί 
πιά αγίαπα αποά {ιογαί 51ρΓα 
οαρι{ οἵπδ ποπ ο ΠπζοβπλϊΠ]- 
Ῥα5 Ῥοβίίατη, 5οᾷ 5ορα ΥΠ Ἱπ- 
νο]ααπα Ἱπ. ΠΠ Ἰοσαπῃ. 
5 Έμπς ογσο Ἱπιχοϊν]έ οἱ ἴ]]ο 4ἷδ- 
οἱρα]15 απὶ ναπεταί Ῥτῖπι5 αἆ 
πποπιπΘηἔαπα, οἱ γΙά1{5 οἱ 6Γ6- 
αἰαῖ, Ὁ Νοπάππι οπῖπι βοῖο- 
Ῥαπί εοπρίπτατη, πία. οροτίθ- 
τοῦ οππῃ α. πιογαῖ5 γο5Ίρ6Γ6. 
10 Αυοτιπί οισο Ιίδγαπη αά 
ξεοτηθί ἴρεος ἀἰςοῖιριι]]. 
0Η) 1) Μανία απίεοπα εἰαῦαί 

αἆ πΙΟΠΙΠΙΘΠΕΙΤΗ Γοτῖς Ρ]ογαΠΒ. 
πα ουσο Πεγαι, ἹποΙπαν]έ 5ο 
εί ργοδροχϊέ ἵπ πιοπαππεηίπα, 
1οἳ ν]ά1τ ἆπος απΏςο]ο5 1η αἱΡῖς 
βοάσπίσδ, παπα αά οαραί 6έ 
Πτα αᾱ Ῥοάςς, παὈῖ Ῥοβίίαπι 
{ιεγαί οοτρας Ίο, ὸ 613, 109) 
Ῥϊοιπί ο 11, Μα]1ον, πιά Ρ]ο- 
γα ΡϊοΙί οἵς, Οία ἐπ]εγιπί 
ἀοππϊππα. ΠΠΘΙΙΠΙ, ο ποδβοῖο πα 
Ῥοβιθγαπέ ουπῃ. 1 Ἠπου ΟΠ 
ἀῑκϊςεοί, ϱοΠπγοΓβα δρ ΤοίγοΓ- 
ΒΗΠΙ, εί γίάοι Ταβαπι εἰαπίθπη, 
εἳ ποπ. εοἶοραί απία Τορι5 αεί. 
15 Ῥ]οῖι αἱ Ἱοεα», ΝΤαιΐεν, απῖἁ 
Ῥ]ογας ᾗ. απεπα απασς ο Π]α 
οχἰίίπιαης απία  Πογπ]αη5 

.. και θεωρ. τα ο. κειμ.] οπι. ΑΧ. 

. µετα] αἀά. τα 69. 

8. και ὁ] οπι. και [Τ).] 

---ειδεν] ειδον 69. 

---επιστευσεν δἷςο ᾱ, (εἰ Τμ1{. τε].) | ουκ 

επιστευσεν [1).] | επιστευσαν 69. Γις. 
αἆ Ματ. Ῥαρρ]. Μαϊ. 984. 980 δἱ. (νἰᾶ. 

Μαν. χν]. 10.) 

ϐ. εκ νεκρων] ῬΡοδί αναστηναι Χ. ἆο. 

Ἀντν,Ροέ δΗε]. Μεπιρῃ. Τμοῦ. 

10. αυτους ΡΗ,, | Τέαυτους 5. ΑΓΏΊ]ΧΔ. 
Ἐν. Μοβᾳ. τε]. 

-- ΒΠ.] αἀᾷ. θαυμαζοντες το γεγονος Λ 

αα ἵπιαπι ραφίπαπη. 

11. Μαρια] Μαριαμ Ἐν.Μοκα. 1. 98. 
--- δε] οπι. 69. 
--- τρ µνηµεῳ ΑΡΓΡΩΊΤΔ.Ι. ἘάΗΜΛΑ. 

(το-ῳ ΓΟ]ΗΛ.) | Έτο µνηµειον 5. Χ 
Ἐτ.Μοξα. 955. 69. ΚΡ,Ό. 

--- εξω απίε Κκλαιουσα ΒΙΧΔΕΤ.ΜοΡ4. 

1. 58. Υπ]ς. ἆ,ᾳ. Απ. | Τροε ς. 

ΓΌ.] νε]. Ῥγτ.Ησ]. | οπι. Δ. α.ὐ.οιοι[). 

Ῥγτ. Ρε. ΤΠερ.Ἠζπι. απίο πρ. τ. µνημ. 

Μεπαρῃ. Τμοῦ. (Ἠοίῖε) Απ. 

19.εν λευκοις καθεζοµενους ᾱ, | οπι. 

[ρ.] 
--- τῃ κεφαλῃ Ἐκ. αἲ ἸΊαυ. ἵν. 967. | την 

κεφαλην 1. 

-- ποσιν] ποδιν [).] 

-- Ίησου] ῬβοτΠ, κυριου . 

4Τ8 

-α ο 

18. κλαιεις] πἀᾶ. τινα ζητεις Ὦ. 69. 3941. 

(14. γε. 15.) | Οοπίσα, Ει9. πά Μαν. ἵν. 

207. 

--- λεγει] ΡΥαοΙη. και Ὦ. 

--- µου] αἆα. ο εορι]οιτο 

Άτπι, 

--- εθηκαν Έις. π Ματ. ἵν. 967. 

καν Ὦ. | τεθηκαν Χ. 

14, ταυτα] Τρίπεπη.και σ. Δ. 69. ἨαΚΜ. 

τλ. ἀῆι. | αἀᾶ. δε Τε | οπι. ΑΒΡΝ. 1 
98. Ὁ. Τα. Βγιν.Ῥεί,δἨσο]. Μεπιρῃ. 

μου. Ατπι, 

- Τησ.] Τῃιαθπη. ὁ σ. Λ. | οπι. ΑΡ. αἰ. 

ΤΤ,ΔΔ. 1. 88. 69. ΕΒακΜ»ῦ. 
16. Τησ.] Τρνασπι. ὁ σς. ΑΙ) Εγ.Μοσα. το]. 

[οπα. 1. 

--- εβαστασας Ἀγτ.Ηςε].πας.ἀγαεσὸ. | πρες 
Ῥ. 

-- εθηκας απίε αυτο ΔΒ(Τ)ΤΕ ΧΕΙ. 

Μοςα. 1. 35. 69. αΚΜΌΛ. γΥι]ς. α.ὐ. 

ει. (τεθεικας 1.) | αροδί 5. ΔΕ 

ν. 

16. Τησ.] 1ριαθι). ὁ σ. ΑΧ. τε]. | οπι. Β 

Τ, Εν Μοβα.Μ3 μέ υἱα, 

-- Μαριαμ Β1,Εν.Μοξα. 1. 98. Μεπιρῃ. 
Πο. | 1 Μαρια σ. ΑΥΤ. τε]. 

-- στραφεισα] Ροδί εκεινη 69. ο. (στρ. δε 

Ῥ.) 
-- Ἔβραιστι ΒΙΤΙΧΔΤΥ.Μορα. 98. ὅ.ο. 
ο. Ἀγιτ.Ροι.δ Πο]. Ἀγν, Πίου, Μαπιρῃ. 

Θγν. ΠΙΟ}. 

Γτεθει- 

Τ]ιεὺ. Αππι. 1. | Ἐοπι. ς. ΑΝ. τε]. 

γι]σ. α.Γᾳ. 

16. ῥαββουνι Ὦγτ.Ης].πις.(ἀΡαεοὺ. Μοππρ. 
(Τ]ιου.) -νει Ῥ. Του. | ῥαβουνι Χ. 

Ἐν, Μοςα. 69. | ῥαββωνει Ὦ. Ἠαρροπί 

2.6, [α.] 
--- διδασκ.] Ῥταεπι. κυριε Ὦ. αάά. 14. {): 

(ε) Ια44. και προσεδραµεν ἀψασθαι 

αυτου ϱ. Ἀγτ.Ηο]. ΘΥΧ.ΗΙΕ. 

17. Τησ.] Τριάδα. ὁ 5. ΑΝΔΕΥ.Μορα. 
Μ(Πμίονὶς Ῥασπο ογαπ]ά1ς). | οσα. ΡΕ, 

(ΜΑ Τ εοᾶ. 2) 
-- µου] Ῥοδί ἁπτου Ἑ. Αππι, Τεγί αἂν. 

Ῥνακ. 956. |. Οοπίτα, Ίγεπ, 981. ΟΥγίᾳ. 1. 
9945. ΠΠ, 8998, Ἱν. 1555, 1560. 1995 9400. 

Ονίη. Ιπι. Ἡ. 9380. Ες. Ὦ.Ε. 5085. ο. 

ΜΕΙ. 1720. Ἐε]. Ῥν. 102. αἲ Μα5. 968 

οπαίετ. 

--- πατερα 15.] Ταᾷ4. µου ας. ΑΒ.Ιαί. 

οἆ,11/ΧΔ Εν Μοξα. (Τμα.) το]. ΟΥγίᾳ. 

1, 1, {ν. 1554, Ένας. Ὦ.Ε. ο, Μο]. 1750. 
Ἐε]. Ῥν. 105. Τετ. αἲν. Ῥναα. | οπι. 

Ῥ. ΒΙἶγ. Βε]. Μαἴ.εᾶ 5.1). ὅ.α. ἴγεπ. Ονίᾳ. 
ππησος 9σς, 

σ- πορευω.... αμαβαινω πρ. τ. πατ. μου 

ΟΥιφ. ἵν. | οπ1. . ο. 

9, βοϊεραί πι, 6, νιαϊς Ο. | τ. Βαροτ 6ἷ. 
ΒΕ6ΠΙΕΙΙΡΒΟΒ 6. οροτίουαέ 6. { 10. ἀῑβείρ. αἱ 

14. νιατε 6ἳ. 



αν 2]- 
να]ς. α. δ.ο. 
811. Ρ. Ἡ. 

Μεπιρῃ, ΤΠ6Ρ. 
σπα, 01. 

. "Ἓρβ .. Η” 
ραιστι, 

17. μὴ ἅπτου µου 

---- πατέρα [μου] 

Ἡ Εν, Ἰοσᾳ. 

18. ἑώρακεν 

θεὸν ὑμῶν." 

Σ ἀγγέλλουσα” 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 

ο. Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ µοι ο 
Ε ἔθηκας αὐτόν, 

]ησοῦς, Ἰ Μαριάμ. 
κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 

ὃ έρχεται 

/ ν - 
κυριον» και ταυτα εἶπεν αὐτῃ. 

σιγ 
Ῥ]Ταας, 94:36-490. ὖ 

90.έδειξεν[ αὐτοῖς] 
««πλευρ. αὐτοῦ Ειρήνη ὑμῖν. 

δ Ετ. ορ. 

- Ν Ν λ 

σι) χεἰρας καὶ την πλευραν 
/ ΔΝ Ζ 

μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 

ο. Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη τῇ μιά 
σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ύπου ἦσαν 

οἱ μαθηταὶ ! διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ 
. Ν / ν , η Ῥ 
[ησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς, 

30 ν ω ολ 3/, καὶ τοῦτο εἴπῶν ἔδειξεν 
4 κ. - 

αὐτοῖς.' 

“λέγει αὐτῃ | 

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ 
Ῥαββουνύ (ὸ λέγεται, διδάσκαλε). 

λέγει αὐτῇ !᾿ Γησοῦο, Μή κς ἅπτου" τ. γὰρ 
ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα ' 

τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, ᾿Αναβαίνω πρὸς 
τὸν πατέρα ο καὶ τος ὑμῶν καὶ θεὀν µου καὶ 

' Μαριὰμ” ἡ Μαγδαληνὴ 
τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἶ Εώρακα” 

πορεύου δὲ ὁ 

” / 
! "καὶ 

ο ᾱ ἐχάρησαν οὖν οἱ 

εἶπεν οὖν αὐτοῖς 

οβοξ, ἀ1οῖι οἳἵ, Ώοπιίπο, αἱ ἴπι 
ες] ς ή οαπα, ἀῑσῖο πι αὈῖ 
Ῥορϊδῖ οι1η, οἱ οσο εατη {0]- 
Ίαπι. 5 Ὠϊοις οἳ Ίσα», Ματία. 
Οοπνοχεα Ί]]α ἀῑοῖί αἵ, Πα υηο1, 
αποά ἀῑσῖίας ππαρῖκίος, τοῖς 
εἵ Ίερας, Νοῑί πιο ππσεγα: ΠΟΠ- 
ἆ πα θΗἵΤη αδοσπά1 αά ραϊγθιι 
ΠΊΘΙΠΗ: γαάο απίοπι αἲ Γαίγο5 
Π1ΘΟ5 οἱ ἀῑο οἵδ, Αδοεοπάο αἆ 
Ῥαίτοπα πποπη οἱ Ραϊτεπι γΥ0δ- 
ἔταπα οἱ ἆεαπι ππδαπΙ οἱ ἀοιτη 
γοδίταπῃ, | γοπῖι Ματία Μασ- 
ἀα]επο αππιηίίαης ἀῑεοιρα]ίς 
αία. Υάἱ ἀοπιίπατη, οὗ που 
αἰκιν πα], 

πρὸς 

τὸν 

19 6319, 59) Οππη οδξεί 6150 8010 
ἆἱο 1ο παπα εαρραίογαπα, οί 
{οτ6ς οκεεπί οἶααδας πὈὶ οταπέ 
ἀἰκοιρα]ϊ Ῥτορίεν πιείαπα Τιάαο- 
οτιτη, γοπίς Τεβας οἱ Ρίο 1π 
πιοάῖο, οὐ ἀῑοΙε αἶς, Ῥακ νουῖς. 
30 ῇτ Ίου οππα ἀῑκ]ςεοῦ, οδίσπά1ς 
αἶς πιαπι5 οἱ Ἰαΐας. (1 10.9) (αα- 
υὶβὶ διαπί 65ο ἀποῖρα]ί νίεο 
ἀοπιίπο, 3 Ὠϊκίί εγρο οἳς Ιΐα- 

Ε ταπῃ, Ῥακ γορίδ: εἰσιί πα]δΙς πια 

ν 
τας 

/ . / ε ο λ 3 / 

πάλιν, Βιρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ πατὴρ 

17.δε ΒΧΔ. 1. 98. τε].νν. ΟΥίᾳ. ΠΠ]. ἵν. 2858. 
Ἔς. Ὦ.Ε. 6085, ΠΠ. 10913. ο ” Γγεπ. 

ουν ὮΤ,Ἐγ.Μοκα. | οπι. Α. νἷᾶ. Ογίᾳ. 

Ίν. 4535, (αλλα πορευου Ίνεπ. ΟΥἱᾳ. ϊν. 
1555) 

--- αδελφους µου Ογίᾳ. Π. ἵν. 15553858. 

459:(ε6.). Ονίᾳ. πι. Ἡ. 9501. Π. 8885, 

Ἔδ. Τ.Ε. 8τ7α. 5085, ἵπ Ῥ. 975υ. Τεγι. 

αἀν. Ένας. ΠΠ], 10913, | οπι. µου Τ). ε. 

1γεπ. Οτίᾳ. ἵν. 4521(εοᾶ,). 

--- αναβαινω Ίγεπ. Οτίᾳ. Π. ἵν. 4595, 
Ἔ». Ὦ.Β. 5085. 1π ῬΕ. 9750, | πορευο- 
µαι Οτίᾳ. ἵν.φμαίεν. Ἐκ. ἵπ Ῥ9. 553, 
ανερχοµαι Έως. Ὁ.Ε.. 97τ". ο, ΜΕ]. 693. 
1094, Τε]. Βτ. 14. 

-- καιθεον µου Πἱρρ.ο. Νοε, 6. (Π. 11.) 

Ονίᾳ. , Ίν. 1559, 9859. 8δτε. 452ο, 
Ογίφ. ἴπι. Π. 503, 1415. 950, Έως, Τ).1ὸ. 
ὀἱφ. ο. Με]. 691. 1094. Ἐσ]. Ῥν. 14. ἵπ 
Ἠς. ὅ8.. 9750. Τετί. αγ. Ῥτακ. 95.28. 
Ίουαί. 200. ΠΠ. Τ88ς. 1086ε, 108884, 

10908, 10915. | οπι. α. 

18. Μαριαμ ΡΙ.. 1. 35. ΤΠευ. | 1 Μαρια 
5. ΑΡΧ. τε]. Μεπιρῃ. (11 π.].) 

--- ἄγγελλουσα ΑΒΤΙ. α.ε. | Ἰαπαγ- 

γέλλουσα «ς. Ὦ(1))Χεἷς. 1. 69. ΚΜ 

ΒΌΛ. ασ. ὅ.ο[ῇ- -γελουσα ΤΑ. 

'. αναγγελλουσα (Δ.) 98. Ώ. -γελου- 

σα Δ. 

18. µαθηταις] πάά. αυτου Ὦ. ΌΈῆι. 

-- ἕωρακα ΒΧ. Υμ]σ. α,β. Μεπιρῃ. 

ΤΕΝ. ΙΠ. | -ραμεν 88. Β. | Ί-ρακεν 

5. ΑΡΙΠ.. τε]. ὁ.οει. Άγτν.Ε5ί.δς 

Ἠσ]. 

-- και ταυτα ειπεν αυτῃ] και ἆ ειπεν 

αυτῃ εμηνυσεν αυτοις Ὦ. ο.(ο.) ΑΡίΠ. 

--- αυτμ αι. «Ἠω. | αυτοις 69. | µοι 
γι]σ. [. Μειιρη. ΤΗΕΡ. | οτη. ὐ. 

19.ουν ΑΡΙ). δ8είο. τε]. Ὑπ]ρ. θ.α.[] 

Θγγτ.Πς]. | οπι. Χ. 69. ἀΛ. εοί α. αι- 

{στι ϱ. Ὦγτ.Ῥί. Μεπιρῃ. ΤΠου. 91. 

--- σαββατων] Τριβεπι. των 5. ὮὰΔ. 

1. τα], | οπι. ΑΒΙΙΠ,. 85. (ἀοπηπίσαε 

Τ]ιεοῦ.) 

--- µαθηται] αάᾷ. αυτου ΤΔ. 885. Ὁ. 

1ου. «91. Ι1α4ά. συνηγµενοι 5. 

Τ/ΣΔ. τε]. Υι]ς.ΟΙ. (0.ο.εῇ. γτ. 

Ἠσε]. ζροβί ησαν). Μεπιρῃ. Τμ6ῦ. Ασπι, 

841. να. Εις. αἆ Ματ. Ῥαρρί. Μαϊ. 

288. 985. (9598.) | οπ. ΑΒΡΙΛ3Σ. ἄπι, 

α. Θγττ. Είδε Ηςο].έαί. 

- ὁ Τησ. Ἐις. πα Ματ. Θαρῥ]. Μαϊ. 998. 

Γοπ. ὁ ΠΠ. 

--- εστη] εστι Ἐ. 

90. εδειξεν] Ταᾶἀ. αυτοις στ. ΤΝ. το. νΥ. 

Έτ». πα Μαχ. Βαρρ]. Μα]. 294. | οτη. Α. 

ῬΡῃΠ. 
--- και πΠίθ τας χει ΑΒ. 3Υτ.ΗςεΙ. | 

Ἐρπι. 5. ΏΙΠΙ, το], Τιαίε, 

Εις. αἆ Μαν. 

90. αυτοις ΑΒΡΠΙ. | Ταυτου σ. ΤΝ. τε]. 

ὐ.ο.. Ὀψττ.ΕείιδεΗο]. Μεπιρῃ. Τπευ. 

Ἂνπ, «ΔΑ. Έμς. απ Μαν. | οπι. Ἱ. 

γμ]ς. α.ει/ῇ-ᾳ0. 
- ουν ας. ο. Ἀγτ.Ης]. ποια Έλις. 

π4 Μαν. | δε 1. (α.)(0.)(ο.) Τμευ. ο” 

α.ὐ.ε. 9γτ. δε. 11, 

-- µαθηται] α44. αυτου Ὦ. πι. | Οοπ- 

ία, ζις. αἆ ΝΙατ. 

--- (δοντες τον κυριον] οτη. α. 

91.ειπεν ουν 3γτ.ΗεΙ. Εις. πἆ Μαν. 

Ῥπρρ]. Μαϊ. 994. | και ειπεν ΤΧΕΤ. 

Μοεα. Μεπιρη. «11, [ ειπεν ἰαπίαπι 
ο.. Αππη. (5 αππίοπι” ΘΥΣ,ΕΕί. ΤΗΕΡ.) 

--- αυτοις] Ταὰ4. ὁ Τήσους 5. ΑΒΠΙ. τα]. 

ὀμῇ. Ἀγιτ.Ῥει.δεἨο]. 01. | οσα. ὮἨ, 
Χ Ἐτ,Μοκα. Ψἱς. α.ο.ο. Νἴοπιρῃ. ΤΗΕΝ. 

ΑΥΠ. Ένας. ιά Ματ. | Ῥοδί παλιν Ι. 

(οπι. παλιν Ἀγτ.ῇει. Γιάπι. δοᾷ Πα ῦεπί 

ΜΡΒΡΒ;) 
-- απεσταλκεν Ἐιδ. πἆ Μαν. | απεστει- 

λεν 1, 

ΒΥΥ.Ρ5. τε]. 

17. οσα. εξ απίε Ώειτα 10. 6. | 19. εχρο 8ετο 
οβεοῦ 6. | ἀῑδοιρα]ί εοπβτερα 6ἵ. | ἀῑκιί εἰς ϱἵ. 
20, σππα Ίου 6ἷ. 

4τ9 



[ΠΙΑ Ε[ΟΙΡΠΙΥΡ], 
1 Χ Δ(Ετ.Μοςα.). 

1.88-69.  Ἅσιε 
Ἐ([ΗΊΚΜΡΌΛ. ἕ 
91. ἀποστέλλω ῥ- 

μᾶς. 
αΜαιτ. 18:18. 

35. ἄν τινος δίς.σις 
---- ἀφίενται ι 

1 Σν. ΊἼοξᾳ. 

90. εἰς τὸν τόπον 

δἩΗ 

δς 

ππ 

τα 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
ΑΚ / 9 - Φ Ν ω ΜΑ Ε) / 

κἀγω πέµπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἴπων ἐνεφύσησεν 
Ν . » - ’ - σα 95 ᾳ / 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα αγιον. ἄν 
» ω λ ε / κ. 5 / [νά ο - 3/ 

τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ' ἀφέωνται αὐτοῖς ἂν 
- / 

τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 
. ω . / / 

τη Ὁ' Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος 
τν η  - σα 5 η τν 

Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ἵ ̓Ιησοῦς.ὶ 
5 - /. τε , 

ὃ ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί Εωράκαμεν 
ν , ε ος Β - ην ον ση Β - 

τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εαν µη ἴδω ἐν ταῖς 
Ν 3 ω ον / ω σα Ν ’ Ν 

χερσὶν αὐτοῦ τον τύὐπον τῶν ἤλων, καὶ βάλω τον 
΄ / λ ΄ . ο’ ον ιά 

δἀάκτυλον µου εἰς τον τύπον ὁ τῶν ἥλων, καὶ βαλω 
Ν ω / Ν Ν . - Λ 

ἔμου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρᾶν αὐτοῦ, οὐ μη 
πιστεύσω. 

2 ) Ν / τον 3/ ΄ 

τὸ 3 ἁ Καὶ µεθ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ 
- - . 5 - -/ 4 

μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς Ἱ µετ αὐτῶν. ἐἔρχεται ὁ 
) - - - / ΔΝ 3 Ν 

]ησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ έστη εἰς το 
5 / - 5 / - 

µέσον καὶ εἶπεν, Βιρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ 
Θωμά, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖ- 
ράς µου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν 

ἡῤ 

πλευράν ον) καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 
3 1 ἀπεκρίθη | Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ κύριὸς µου 

Ἔις. αἆ 1, 

ΧΧ. 22. 

Ῥαΐαυ, οἱ οσο παΙΓ{ο νο». 3” Ἠος 
οσα ἀῑκίςεεί, ΠπδιΠαν]ε, αἱ ἀῑοῖε 
αἵς, Αοοϊρίις ρίγα βαΠο Μπ: 
3 0157.) ᾳποζαπα τοπ φογίξἶς 
Ῥεοσαία, τοπ [επίασ οἵς, οαἲ 
αποσια. τεπαοτ]ς, τεβεηία, 
5απῖ, 

31 415, 10:) ]οπ]ας απίοπη ππ5 
εκ ἀποάεσίτη, φαί ἀῑσθαν Ὠ1άγ- 
1ΠΗ5, ΠΟΠ. ογαξ ΟΠΠ οἵς (πππάο 
νεπῖε Ίσρις. 35 Τϊκοτιπί οΓσο 
αἵ α)ῖ ἀἰδοιρα]], Ύ 1άΐππιις ἀοπηῖ- 
πατη. 1ο αιπἴοπα ἀῑκῖε αἵς, ΝΙςΙ 
γ]άετο ἵπ ππαπίθας εἴας Βχ γατα 
οἸαγοτιπα οἱ παπι ἀῑσίεαπι 
ΠΊΘΗΠΙ 1Π Ἰοσμπῃ σἰαγογαπῃ 6 
πηϊπίαπα ΠΙΒΠ ΤΗ Τηθαπα Τη ]αΐέα5 
οἵπ5, ΠΟΠ ογοάαπι, 

35 411,5.) Ἐῃ Ῥοεί ἀῑος οσίο 
Ἱέογαπα οταπί ἀἰδειρα]ϊ εἶις 
1Πί15, εἰ Τμοπιας5 ουπα οἵς, 
Ὑεαπῖί Ίεσξας Ἰαπαῖς οἰαιιδῖς, εἰ 
είθΏς Ιπ πηεάίο οἱ ἀῑχίτ, Ῥαςκ 
γοβῖβ, Ἔ Ώεϊπάο ἀῑοΙι Τποπηπς, 
Ίπ{ον ἀἱρ]ίαπα (παπα Ἠιο οἱ γἷάο 
ΤΊΑΠΙ5 πισας, 6 [ον ΠάΠΙΠΙ 
ἕπατα οἱ τηϊτίο ἵῃ Ἰαΐπς πιαµπι, 
αἱ πο] ο5ςα ΙΠπογοάπι]α5 5οά Βἀ6- 
1198. 3 618,19) Ἠεεροπα1{ ΤΠο- 
πας οἱ ἀῑχ]ε εἵ, Ώοπιῖπις πιθις 

9].πεµπω ΑΒΙΡΊΙΠε»ραί. τε]. 
Μαγ. ] αποστελλω Τ3Τ,Ἐγ.Μοεα. 98. 

99. και αὉ ΠπΙε. {. Μεπιρῃ. Ἔιδ. αἆ Μαγ. 

Βπρρ]. Μα. 994. | οπι. Τά. Υπ]. α. 

ὐ.σιθ,[-ᾳ. (6 απίεπι” ροδἱ ΤΕΝ.) 

-- Εενεφυσησεν] αάᾶ. αυτοις Τ. Ἀγν.Εεῖ. 

(Μεπιρῃ. ἜΤπερ.) Ατπι, 91. ῃ οπ. 

ΒΥγ.Ηςε]. ἔπς. πα. Μαν. (ργ. 155. 

25.αν δὶς ΒΙΠ.ΧΔΕΥ.Μοξα. τε]. Οτίᾳ. 
1, 95058, Π1, 1995, εαν ΑΏ, Ες. η Ὦ». 
οτ45, 

--- τινων ὑὺὶ Ὑπϊς. Ό.ο.ᾳ. Ἀντ.Πς]. 

Μοπιρῃ. Τμεῦ. Αππιι ἆδίπ. Οτίᾳ. 1, 
2053, 11, Άουαί. 218. | τινος Ἑ. α.ει]. 

Ῥγτ.Ῥεί. Ονίᾳ. πι. Π1. 9645. ἔγας. ἵη Ὦς. 

(15) 6ἨΡΥ. 191.148. 155. 195. 
-- αφεωνται ΑΤΏ(1/)Ν Εν Μοςα. 1. -ονται 

1. | ζαφιενται ς. Β' Μαι.ΠΔ. τε]. Οτίᾳ. 

1, 11, Ες. ἵῃ Ἐδ. (αφιεται 693.) τε- 

πηαπίας Ψπ]ρ.οΙ. .οᾳ. Ἠεπιρῃ. 

χοπ] οπέιχ «πι 6. Ἀγτν. Ε8ί. ὃς Ης]. 

Τ]ιοῦ. «ῆι. 6πργ.ίεν. τεπιῖδδα ογιηί 

α. | αφειονται Ῥ3 Μαι. ἁπηαπίαν 

Ονίᾳ. ἴπι. 11. εταπί 1οπίδδα ουαί. 
/α4ά. αυτῳ Ἐν. ἵπ Ἡδ. (017. 148. 1550. 
195. 

--- κρατητε Οτίᾳ. Ἱ. Η1. }. κρατειτε ΧΕ. | 
κρατησητε Ὦ. 

--- κεκρατηνται ΟΥ. 1. ΠΠ, 

450 
Ι. κρατηνται 

τοίοπία επί Ὑπα]σ. σ. εταπί 16- 

ἑοπία Λουαί. επεραπίατ α. Μεπιρη. 

μου. Απ. Οτίσ. Ιπι, ΠΠ. ϐηργ.ίοτ. 

ἀεήποεραπίαν {; ἀείοπία οτιπέ ὀ.ο. 46- 

(οπία. δαπί 6 (ργασδ. Ἀγτχ.Εδί.δ Ἡ].) 

{καὶ κράτηνται Λ. 

94. δε] ουν 1. | οτη. α.ο. 
-- ὁ λεγ.] οι. ὁ Ὦ. 

-- ην] αάά. εκει 

Μοπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

Τησ.] Τρταθιη. ὁ σ. ΑΠΙΙΧΔΗΕΥ.Μοξα. 

τα]. { οπι. Β)). 

95. µαθηται] αά. ὅτι Ὦ. 
--- ιδω] ιδωµεν 13. 

εν ταις χερσιν ΠΠ]. 8180, 6. | εις τας 

χειρας Ὦ. ο. ΠΠ], 8185ὺ.ΜΡΝ. 
---τυπον 19. Ἐγν.ΗΠε]. ΤμαῬ. |. Αραταπι 

ὅ.οιε. Μεπιρα. Ηᾶ, Ακαταπη Ὑπὴρ. . 

1. ἈΒψιτ.Ε5ί.δΗς].Ἠ 

γοβϊρίαπα α. Ίου 7. 3Υ}.Εεί. Ἀγτ. 

Ἠ]ου. 

-- και βαλω....των ἠλων] οπι. 69. Λ. 6. 

Τ]ευ.αρ. Μ{πί.(πο οπ1. 8ρ. / οἶᾷς,)|Ῥοδέ 

εις την πλευραν αυτου Ὦ. 

-- τον δακτυλον] Ροδί µου Ὦ,, 98. 
ΒΡΙΙΧΔ. τε]. Μεπιρῃ. --- τυπον 20. 

ἘΠεῬ. | τοπον ΑΠ. Ὑπ]ρ. α.δ.οιᾳ. 

Ῥγτ,Ης]. Ἀγν.Ηιοτ. Ανιιι ΕΠ, ἴοτα- 
πηῖπα {. 

--- εις τον τ. των ἡλ.] ἵπ 8 γτ.Ῥεί, 

Ίπ οἶαγος εἶις «91. (ήλων απ ἧλων 

051, ΒΥΤ.Η16Ρ,) 

95.µου απίε την ἆχειρα ἘΒ(Ρ)Ι,. 58. | 
αμοδί 5. ΑΙΙΧΔ. τα], Τα. ΠΠ. | 

ΟΠ. µου 1. α. 

-- την χειρα] την χειραν Α. | τας χειρας 
Ῥ. μμ. 

3θ.αυτου Ὑπὶς. ο Βγτ.Ηε]. ΜοπιρΗ. 

Ορᾳ. 1. 4843. |. οτι. 1. 69. α.δ.ο.ο. Ὦψτ. 
Ἐει. ΤΠεΡ. 

-- Θωμας] Ῥταεπι, ὁ Ὦ. 69. | Οοπίνα, 

Ονᾳ. 1. 
--- έρχεται] αάά. ουν Ὦ. 1. /. 2 Μεπιρῃ. 

. Οοπία, Ογίρ. 1. 
--- ειπεν] αά. αυτοις ΆΑπιαμ.τεο, ΒΥΤ. 

Ῥει. Μεπιρῃ, ΤΠεΡ. «1. |. Οοπίτα, 
Οτι. Ἱ. 

97. γινου ΟΥίᾳ. 1. 49588. | ισθι Ὦ. 
98. α0 Ππί.] Ταάᾶ. και 5. ΑΔ. τε]. 

Βγτγ.Ρο{.δςΗε]. 1. | οπι. Β03ΡΙ/Ν. 
1. Ἀ8(εδραί.). 69. ᾱ. Ἰμα. Μοπιρῃ. 

Του. Ατπι, (1Ἠργ. 987. 
-- θωμας] ΤῬταοσπι. ὁ ᾱ. Τι 98. | οσα. 
ΑΡΟΡΚΤΥΓΔ. 1. 69. ΡάαΗΚΜΡΌΛ. 

--- αυτω] οσα. επι. Μεπιρα. | αάᾶ. τα ος 

α.ο. | Οοπίσα, ΠΠ. 9923. 
--- ὁ θεος Οπίᾳ. ΠΠ. 980. | οπα. ὁ Ὦ. 

325. Ἀαου σαπα Οἵ. | ἀῑοῖί σι. | 99. τοπ απία. 
σι. 



ΧΧΙ.4. 
Τα]ρ.α. 0.ο. 
ΒΥΥΥ. Ρ. Ἡ. 

Ἠεπιρ]. (Τ11ες.) 
Ατπη, 01, 

{ ΤΗΘΡ. 

δΙ. πιστεύητε 

ΧΧΙ. Ἅσιθ 

δ. δ 1η «ροοϊπηϊη]- 
Ῥτς Τϊεομεπ- 
4ο 

τὰ. 
2. καὶ οἱ υἱοὶ Ζεβ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

καὶ ὁ θεός μου λέγει αὐτῷ Τό] ἼἸησοῦς, Ὅτι 
ἑώρακάς µε, ' πεπίστευκας' µακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες 
καὶ πιστεύσαντες. 

50 Τολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖαἳ ἐποίησεν ὁ 
Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητών Ι. ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμ- 
μένα ἐν τῷ βιβλίφ τούτῳ. ὃὶ ταῦτα δὲ γέγραπται 
ἵνα πιστεύσητε ὅτι ! Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστὸς ὁ υἱἷὸς 
τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 
ὀνοματι αὐτοῦ. 

- . ΄ 

τϱ Ἰ Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὺν πάλιν ! 

Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς Ἱ' θαλάσσης τῆς Τιβε- 
/ Φβ 3 / Δ σα φ..οἳ ε - / 

ριάδος, ' ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. ἦσαν ὁμοῦ Σίμων 
Πέτρος καὶ Θωμᾶς., ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθα- ρ μας» γομ μος, 

/ Ν - - . .. 

ναήλ, ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβε- 

οἱ ἄοιδ πποις, 3 ἱοῖι οἳ 16- 
815, Οπἷα νἱά]ξᾷ πιο, ογοάΙάἰςίῖ: 
Ῥοαίἱ αι πο. γιάσγαπέ ες οἱ6- 
ἀἰάογαηί, 

5ο Ἠα]ία αα]ᾶοπα οἱ πα εἴρπα 
Γοοῖς Τορας ἵπ οοηβροοία ἀἰκοῖ- 
Ρα]οιπά 8ποατη, 4ππο ποτ 
δαηί δοΏρία ἵπ Ηρχο ος: 31 ηαεος 
πέοπι θοπῖρία εαπέ αἱ ογεᾷαῖς 
απῖα Τορας ορ Ομίδας Εα5 
ἀε, αἱ πα ογοβοπίος γΙίαπι Ἠα- 
Ῥοσίής ἵη ποπιίπο οἶτι. 

1 619,5.) Ῥοδίοα πιαπ][οδίαν]ό 
5ο Ἱέογαπα Τοριι5 Γαἱδοῖρι]ῖς] αἆ 
πιαγο Γιρογίπαϊς. Μαπι[εειαν]ό 
απίοΠ δἷο,. 5 Εναπί αἴπια] Βί- 
πιοπ Ῥοΐνας εἰ Τήοπιας απί 
ἀῑοῖνατ Ὠιάγτηις εἰ Ναίιαπα- 
ο] απ οταί α Όαπα (αΗ]πσαθ 
εἰ ΒΙΠ Ζερεᾶαοϊ οἱ αἲ εκ ἆἷδ- 

3 Ῥ]οῖε οἵς οἴρπ]]ς οἵις ἆπο. / / - κ. ο μη / / | ὦ . 
δαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. ὃ λέγει Βίπιοι Ῥείς, Ὑπᾶο, μὶςοαα. 

ον τον / / ελ αἲᾱ ὅ ε / , Ῥήοσπί αἳ, Ἡ εΠΙΠΙΙΙΞ οἱ πος ἴ6- 
αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν ομπι. Ἐί οχίοιιπί οἳ αβοοΠάδ- 

” ω) ε) }, Ν « - Ν / »υ- Ν 

αὐτῷ, ᾿Ἠρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ 
4 / / . ΔΝ - ἵ Ν 3 » / « Ν 

ἐνέβησαν΄ εἰς τὸ πλοῖον |, καὶ ἐν ἐκείνη τῇ νυκτὶ 
” 

ἐπίασαν οὐδέν. 4. γενομένης 

ταπῖὲ Ιπ Ἠανοπι, οἱ ἴ]]α ποοῖο 
πΙμ] Ῥτοπάϊάσγαπί, 3 Μαπο 
απίοπα 1απι Γαοίο 5ἴε[ῖς Ἱεεας ἴἵπ 

Άπρωΐας δὲ ἤδη Ἐγινοµένης' ἔστη 

99. λεγει] ειπεν δε 9. (εί αἲί ϱ.) 

--- ὁ Τησ.] οτι. ὁ Β. 

-- µε] Ταᾶᾶ. θωμα 5. Ὑα]ρ.ΟΙ. | οπι. 

ΑΒΟΡΤΙΧΔ. 1. 95.69. ΕαΗΚΜΡΌΛ. 
-Απιι α.διο-οι[φ.πι. τν. Εδ.δεἨσ]. ΒΥ5, 
Ἠϊςεγ, Μεπιρῃ. ΤμεῬ. Αιπι, 011. (1). 

3287. Ηι, 999ὺ. 

--- δοντες] αἲά. µε Ἀγιτ.βοί.δε Ησ]. | 

ΟΌοπαα, Οἶεπι. 4535. Οτίᾳ. ἵν. 909335. 

Ονίᾳ. Ιπί. ἵν. 621α. Τετί. ἄε τες. ο.1. 94. 

ΜΗ, 
--- και πιστευσαντες] πεπιστευσαντες ΔΑ. 

90, σηµεια] αἀά. ἆ Β. Β1{η. Βε]ι.(είτα, ἡα::) 

2ΕΣΤΙ. 
- ὁ Τησ.] οπ. ὁ Ὦ. 
--- µαθητων] Τα44. αυτου σ. 6Ρ1.. τε]. 

Τις. Βυτγ.Εεί.δ.ΗςΙ.Σ Μεπιρῃ. Απ. 

2811. | οπι. ΔΒΔΕΚΡΛ. {. Ἀγτ.Ηε]. αι. 

Του. Λ1π1. | αἀά. Ροδίαπαπι τοςαττοχ{έ 

α πιοτπῖς 6. 

-- βιβλιφ] βιβλφ . 
81. οπι. νου. αἈ. 
--- πιστευσητε] -ευητε Ἑ. 

--- ὁτι Ίήσους....πιστευοντες] οπι. ΤΠεΡ. 

πι. 
--- Τησους] ΤΡΙΑοΠΙ. ὁ σ;. 9555. | οπι. ΑΒ 

ΜαΙ.ΟΡΤΙΧΔ. 1. 69. Ἐά ΠΚΜΡΌΛ. 
(πιος οπι. ὁ χριστος 1γεπ. 906 σα.) 

--- εστιν Ίγεπ. ΠΠ]. 9075. | οτι. Χ. [Τη- 

σους χριστος υἷος εστιν του θεου Ὦ. 

ὐ.(ο.)(ο.)ήαπι. (ΜεππρΗ.) (Ατπ,) 

81. ζωην] αἀά.αιωνιον Ο”(δἱς 5ο.) ΤΙ. 95. 

69. ὀ.οιᾳ. Ἀγιν.Ῥεί.δΗο]. ΝΜεπιρῃ. 
Αιπῃ.αρ.(ἀγἰεκδασμ. «Αι. Ίγεπ. 906. | 
οτι. ΑΒΟ’ΧΔ. 1. το]. Ὑπ]ς. α.οιπι. Ὦγτ. 

Ἠσ].έπί. 

-- εχητε] εχειτε ΗΛ. 
--- Τετ. Ίου οοπιτπα εἰαιδιίαπι Ἐναπροῖ 

γοσαέ, “Ίρεα 4ποαπε οἰαιδα]α εγαπρε]ῖ 

Ῥτορίετ αιῖά οοπείσπαξ Ίπεο ποπρία, 

πϊαϊ, Ὁὲ οτεζαεῖς, Ιπαπῖέ, εδατῃ ΟἨτίς- 

Πα βΠπα Τεῖ2” α”ν. Ἐτακ. 95. Ῥεὰ 

ε εαρῖίο ασ”. τεδϊπιοπία αΠδί δῖς αβονί. 

1. παλιν] απίε εφανερωσεν Ὦ. Μεπιρῃ. Ἡ). 

Αππῃ. 491. | Ῥορί ὁ Ίήσους 69. | οπη. 

α. 
-- Ίησους (Δ)ΒΟ(1)). τε]. | οπι. ὮΜ. ο. 

Ι/ρταεπι. ὁ 5. ΔΙ, τε]. | οπι. Β0. 

--µαθηταις] α4ᾷ. αυτου ΟΏΝ. 69. ἄδίο 

ἨΜμῦ. α.ὐ.ο-ᾳ. Ἀντ.βδ. Μεπιρη. 

ΤΠευ.ΛΙπί. Αππι. 11. | οπι. ΔΒΟ, 
Δ. 1. 38. τε]. ας. Θντ.Ηε]. |Τοδε 

αυτου αά4. εγερθεις εκ νεκρων 69. (οπι. 

τοις µαθ. Απι. ϱ.) 
--εφαν. δε οὗτ.] οπι. α. 3ΒΙΠ. 

9. Ναθανηλ 0. 

---ὁ απο] ὃς ην απο Ὦ. Υπ]. ὅ.οι]. 

-- οἳ ] αἀᾶ. υἷοι ΝΙ)ΕΓ{ίοι). Υα]ς. α.δ.ο.ει]- 

9ο 

ᾳ. γτ.Ῥεί. Μοπιρῃ. 41. | Ῥοςὲ Ζεβεδ. 

0. ] Όοπσα, ΑΒΡΙ,, τε]. Ἀγν.Ηο]. Απ. 

9. του] οπι. 8). 

--- αυτου] πἀά. του 3. 

8. αυτοις] τουτοις 1). 

--- αυτῳ] πάά. εκεινοι Χ- 

---και ἡμειο] οτι. 1. | κ. ὑμειο Λ. 
---εζηλθον] εξηλθαν ὮὉ. | ηλθον Ἐ. | 

Ῥταστη. και ΑΡ. Υιαὶς. ὐ.οιιᾳ. 81. 

Έει.δΗο] 3 Μεπιρμ. Α9ίΠ. | αάά. ουν 

ΝΙΧα. | ποπ Ἠαρεπει Β6ΟΡ. τα], α.ε. 

ΒΥΥ.Ηο].(αΐ. Αππη. 

--ενεβησαν ΔΑΒΟΡΕΤΙΣ. 1. 55. 69. Ὦ 

αΗΠΚΜΡΟῦ. | Ίανεβησαν σ. ΔΛ. 

-- πλοιον] Ταἀἀ. ευθυς 5. ΔΟΡΡ. τε]. 

ΒΥΥ,Ης]. | οπι. ΝΡΟ3ΤΓΙ/ΧΔ. 1. 98. 69. 

Τα. ἈῬγτ.ρεί. Μεπρα. ΤΠευ. πι. 
Άππι, 491. 

---εν Γ. | οπι. Τ. Ὑπμ1ς. α.ὐ.ο.ο. 

----Επιασαν] εκοπιασαν 3. 

---ουδεν ] ουδε ἕν Ο3. 

4. δε] οπι. . 

-Ίδη πι. δ.. | οπι. ΝΧ. 69. γα]. Ἱ, 

α.ο.ε. ντ. Ῥεί. Μεπιρα. Αιπι. «011. 

---γινοµενης ΑΒ.Μαἰ.Ο3Τ.Β. (γειν.ΑΒ.)] 

Ἔγενοµενης σ. ΝΟ ΡΕΧΔ. Ι5. 988. τε]. 

29, ἀῑκιε 6. | Τποππα, ογοΙᾶ]ςδα 6. 
1. οτι. ἀἰποιρα]ϊς πι. | 8. αδοεπᾶ. ἵπ ποσξεπα 

πει | 4. οπα. ]τα 6ὐ. 
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ΚΑΒΟΤΡ(Φ. 
ΧΔ. δν ο ος 
1. 88. 69. ταὶ Ότι Ιησοῦς ἐστίν. 

ΕΑΗΚΜΕΌΛ. 
4. ἐπὶ τὸν αἰγ. 
ο - / 

κα. σαν αὐτῷ, Οὐ. 

- / -- / 

σε τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 

3 

ἐστιν. 

ων ὃν ΄ 

καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 

ποστ / ΔΝ / - . φ 

σα σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἴχθύων. 

ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ. 
1 - 3 ὃν . / . / 3/ [. 
[ησοῦς εἰς τον αἰγιαλὸν' οὐ µέντοι δεισαν οἱ µαθη- 

η 5 ην 5 
λέγει οὖν αὐτοῖρ [ὁ] Ἰη- 

- / / / 3/ ” ’ 

σοῦς, ΠἨαιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθη- 
6 ε Ἆπ 9 «ωκς ; » ν 

ὁ δε εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ 
ΔΝ / - / Ν / Ν ς / 

δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. 
3/, 5 9 3 5/ ἂν ς . {9 ος πουν 

έβαλον οὖν, καὶ οὐκ ἐτι αὐτὸ ἑλκῦσαι } ἴσχυον ἀπὸ 
/ 5 Ν 

λέγει οὖν ὁ μαθητὴς 
ε] - δΔ η. / ε Ἴ . - Πέ: 6) ά , 

ἐκείνος ὂν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὅ κύριός 
/ .5. . τ 

Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κὐριός 
3 Ν ε] δύ δ ζώ (ἦ Ν / 

ἐστιν, τον ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), 
8 « α 3 

οἱ δὲ ἄλλοι 
Ν ον / 5 ” ΔΝ 5 ΔΝ 

μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον (οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν 
ΝΔ . . λ/ λ . 

ἀπὸ τῆς γῆς ἵ ἀλλὰ" ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων), 
5 / 

ὃ ὡς οὖν ἀπέβη-- 
3 Ν . / 3 Ν / Ν σαν εἰς την γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ 

” / » / Ν 3 πο / ” . ε 

ὀψαριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. λέγει αὐτοῖ | ὁ ] 
5 ο ] ο αν - 3 / ο 3 ΄ 

]ησοῦς, Ἔνεγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε 

Χιλ οι 

Ἠέονο: ποπ ἕαπιοη ουσπογογηπέ 
ἀἰδαῖρα]ί απῖα Τεριις οςῦ. 5 Γἱοῖς 
ευσο ος Ίος, Ῥπογί, παπι π]ὰ 
ρπαἱπιοπίωσίαη Ἠαροιςῦ Ἰθν- 
Ῥοπάσγαηῖ αἱ, Νοπ. 8 Ῥ]κίϊ οἵς, 
ΜΙΠιο Ἱπ. ἀοκίεταπι πανὶσϊϊ 
χεία, αἱ Ἰηνοπ]ος. ΜΙβοτιπε 
6γρο, οὐ Ίαπ1 ποτ γα]εραπί 1]]αᾶ 
(παογο α τη] ιάΊπο Ῥίδοῖϊαπῃ. 
Τ 630,10.) Ρ]οῖς εγσο ἀῑδειρα]ις 
Ἠ]6 4ποπι ἀσοραϊ Ταριι5 Ῥειτο, 
Ῥοπαῖπις ο8ί. Ῥίπιοι Ῥαυγις 
οαπα αάἶδδοί απῖα ἀοπηίπας δρὲ, 
{απίσα, πποοϊηχ]{ βο, εταῦ οηίπι 
πιά ας, οἱ πηϊκς 5ο Ιηῃ ΤΙΒΥΘ: 
 α]Ι απίοπι ἀῑκεῖραΠ παν]σῖο 
γαπετιηΏ{, ΠΟΠ οΠΙΠΙ Ίοπρο ογα 6 
α. ἵεττα 5οᾷ αιαδῖ οπῖ]ς ἅπ- 
οθη/15, (ταπαπίος τοίο ῬὶςοΙαπι. 
ὃ 6319) ει εισο ἀθεοεπάετιπί 
Τη ἵοτταπῃ, νιάεγαπί ΡτΙπα5 Ῥο- 
Βίας οἱ Ρίκοστη 5απρογροδίξαπῃ ϱὐ 
Ῥαποπῃ, 0 Ὠἱοῖ αἵς Ίεεαβ, Δά- 
βογίο ἄο Ῥίσοῖθιι5 α1ιος Ῥγοπαἶδ- 
18 παπο, ο 0335.) Αβοοπᾶτε 
ΒΙπΙοΠ Ῥείγας εί ἐγακ]έ τοία ἴπι 
{ογΓΑΙΗ Ῥ]πάΠ1 ππασπ]ς Ρῖςοῦις 
οεπίαπι αἰππασίπία ὨΙρις: 
οὗ ουσ ταπίῖ οδδοηί, ποῃ οδῦ 

Ἴσκβ 1 
11. ἀνέβη [οὔν]θ ον : 

Ῥ δίκτυον 
11. μεγάλων ἰχθύ- 

ων 

4. Τησ. 19.] Τρτασπι, ὁ ς.. ΤιΧ. τε]. | οπι. 

ΞδΑΡΟΡΡΕ. 

εις Β0ΕΔ. 1. τε]. | επι ΝΑΤΡΙΙΧ. 98. 

Μῦ. Τις. Οἶεπι, 104. 

--Ίδεισαν ΑΒΟΤΡΡΕ. 16]. | εγνωσαν ΝΙΙΣ. 
98. 

--μαθηται] αάά. αυτου 69. {; 

---Τησ. 90.] Ῥτασπι, ὁ Λ. 

5. λεγει....παιδια] «ας Π]ς” α. 

-ουν Θυχ.ΗΠο]. | οτι. Ο8, 58. Ὁ. ε 

Μεπιρ]. Ν΄. Αππι | ο” Βγγ,Ρεί. 3Η. 

--ὁ Ίησους] οιι. Αι υἰά. | οιη. ὁ ἃ 

Β. 
---τι] οτι. 3. 

---προσϕαγειον ΑΤ). (οψον Οἴεπι. 104) 
6. ὁ δε ειπεν] λεγει 3. 
--ὁ δε] αἀά. Τήσους Χ. 

---βαλετε] βαλε ΑΗ 

--το ΠίΟ δικτυον] οπα. 69. 

---εὑρησετε] -σητε 69. | αἀά. οἱ δε ειπον, 

Δι ολης τῆς νυκτος εκοπιασαµεν και 
ουδεν ελαβοµεν, επι δε τῳ σῳ ῥηματι 
βαλουμεν ΝΤΑ. ἀῑκονιηί ο{σο, Ῥου {0- 

{απα ποείαπι Ἰαρογαπίος πῇ] οδρίπαας ἵπ 

ΥΟΙΡΟ ἁίετη {πο ]ακαβο τοίο σ. (20111.) 
(μας, γ. 5.) 

----εβαλον ουν ΘΥΧ.Ης]. | οἱ δε εβαλον ΝΑ 
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/ ιἱ 5 { , / ο Ν 

Ἡ ἀνέβη ᾿ οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ 
Ν ο 4 Ν / ’ 5 

εἰς την γῆν μεστὸν Ἱ ἰχθύων μεγάλων έκα- 
ὃν / . . 3/ . 

τον πεντήκοντα τριῶν' καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ 

Ῥ. (Βυτ.Ε εί.) Μεπιρ]. (2081). παϊδεταπί 

1Η]: α. 

6. ἑλκυσαι (Ροδέ αυτο 1.) | εἵλκυσαι Ὦ. | 
εἷλικυσαι Δ. 

--ισχυον ΝΒΟΡΤ, 1. 59. Λ. Υμ]ᾳ. α.δ.ο. 

16. Ἀγτ.Ηε]. (Ατπι) | Ἠισχυσαν ς-. 

ΑΡΧ. το]. ο. Ἁγν.Ῥεί. Μοεπιρῃ. 

7. ὁ Ἰησ.] οτι. ὁ Ὦ. 

--- εστιν 19.] αἆά. ἡμων Ὦ. 

---εβαλεν ἑαυτον (αυτον 1..) | ἠλατο 3. 

| ἠλλατο 13. 

---ππ.] αάά. αἱ γοπῖτοί απ ᾖοδαπα Ὦγγ.Ῥεῦ. 
εα.οι ΜΡΒ.(οπα. ἵπ ποππ]]5.) 

Β. πλοιαριῳ] πλοιῳ Ἑ. | Ρίαθπι. αλλῳ ὃΝ. 

--Ίλθον] -θαν Ὦ. 

--αλλα ΝΑΡΒΟ. | Γαλλ’ ς. Ώρα. το]. 
--πἹχων] πήχεων Δ. | πυχων 693. 

--- διακοσιων] υὶσϊιπι α. ὦ Ί.ο; Ώ0ῦς. 
ἸΜοπιρη. η. 

---συροντες] συραντες Ἱ. | σηροντες 693. 

9. απεβησαν] ανεβ. ΝΗ. | επεβ. Δ. 
---εις] επι ΙΧ. 

--βλεπουσιν α.ει[).|ειδαν Ῥ. Υα]ς. 6.ο,/ᾳ. 
---κειμενην] οπι. ΑΤΠΙ. 6ΑΥΡΟΠΟΡ ΙΠΟΘΠΒΟΒ 

α.ὐ.οι[]. | Οοπίτα, Ὑπ]ρ. σ,ᾳ. 
10, ὁ Τησ.] οτη. ὁ Ἑ. 

--- απο ΝΑΒΟΡ. τε]. | εκ ΤΤ, 

11. ανεβη] ενεβη 81.. 1. (πο 98.) Αιπι. 

---' ουν Ῥοδύ ανεβη ΝΒΟΤΙΝ. 1. 98. ντ. 

Ἠσ]. Μεπιρα. | ὂοπ. 5. ΑΤΡ. τε]. 

Ἰμαίί. Ατπη. (ργασΠι. ἴππο ο, οἱ” ΒΥΥ. 
Έει, 9η.) 

--- εις την γην ΝΑΒΟΕΙ/ΧΔ. 88. Αππι, | 
επιτην γην Ὦ. 1. 69. (Ρο5ῦ µεστον Ὁ. 

ὐ.) | Τεπιτης γης 5. Ἑ. τε]. 

-- 1ιχθ. απία µεγαλ. ΝΕΡΟ. τε]. ο. | ροδὲ Α. 

ΡΙΗ,ΧΔ. 1. 98. ᾱ. Υπ]ρ. α.ὐδ. (οπι, µε- 
γαλ. ϱ.) 

-- τοσουτων] αᾶά. αυτων Τ., 

19, ὁ Τησ.] οπΙ. ὁ Β. 

-- δε ΝΑΡΙΙΧΝ. τε]. (0.)ο(εῇ:) Ἁγιτ. 

Έ5ι.δεἨο]. Μεπιρῃ, | οι. ΒΟ. ὅ οι 
απίο Ὑπ]ς, α. 

--- ειδοτες] ειδοντες Λ. 

18. ερχεται] Τα44. ουν -. ΑΔ. το]. Γ[. 

Βγτ.Ηε]. ΜεπιρΗ. |. οπ. ΔΒΟΡΙΙΧ. 1. 

88. α.ὐε. ΤΠεῦ.Μπί. Αππιι | “ο” 
Ἀπίο Ψπ]ρ. ϕ. «ια. «ίππο ο. “αι- 
επι”. Ὀγν.Ρεί. 

-- 1ησ.] Τριπεπι. ὁ 5. ΝΑΤΙΧ. τε]. | οπι. 
Ῥ60 με υἰᾶ. Ὁ. 

δ. αἰκιε στ. | 6. ἀῑοΙε 6ἷ, { Ῥταο πια] ξαᾶϊπθ 
αι. απ. ἀῑκις Οἱ. { ἐαπΐσαπα πι. | 10. ρτειάϊ- 
ἀἱδμς 6. 



ΧΧΙ. 18. 
Τι]α. α. ὐ. ο. σκγ 
Βύτχ. Ῥ.Ἡ. ϐ 

ΜοπιρἩ. σκδὸ 
Απ. {1. ι 

{1 
σκη 

ι 

σκ' 

θ 

16. τὰ προβά- σλ 
τιά µου ι 

17. καὶ λέγει 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
. / ον / Φ - . - 

ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. |' Λέγει αὐτοῖς [ὸ] Ἰησοῦς, 
- ’ Ν / - 

Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς [ δὲ] ἐτόλμα τῶν µαθη- 
ζ- ῃ , ον «ἡγί ν / 3 "ο ο ο ε / 

τῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἰ, εἰδότες ὅτι ὁ κύ- 
/ . 15» 4 4 . - Ν ΄ Ν 

ριος ἐστιν. έρχεται ]ησοῦς καὶ λαµμβανει τον 
./ Ν / . - Ν Ν . / « / 

ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ το ὀψάριον ὁμοίως. 
14. ω / / / ᾽ - - 

τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη | Ἰησοῦς τοῖς µαθη- 
ταῖς ἵ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

150 ο μες / το / / 
50. 1 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέ- 

:ε 5 ο / 1] / {5 . { λέι / 
τρῳ ὁ Ἰ]ησοῦς, Σίμων ' Ἰωάνου, ἀγαπᾶς µε Ἱ πλέον 

΄ / ευ .. Ν , { Νν 5 [τά . 

τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριεΆ συ οἶδας ὅτι φιλῶ 
/ 5. / νο / 16 / ». - 

σε. λέγει αὐτῷ, Ῥόσκε τὰ ἀρνία µου. ΄ λέγει αὐτῷ 
πάλιν δεύ Σί ! Ἰωάνου, ἀγαπά νε λε εὐτερον, Σίμων ἵ Ἰωάνου, ἀγαπᾶς µε; λέγει 

. ω) Ν / Ν ) σ - ας . - 

αὐτῷ, Ιαὶ κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, 
Π / ΔΝ / / 17 / λος Ν 7 

οίµαινε τὰ πρὀβατά µου. Λέγει αὐτῷ το τρί- 
/ . ’ / -ν / / 

τον, Σίμων  Ἰωάνου, φιλεῖς µε; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος, αν ο πανε ἃ . µ 
ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς µε; καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
κ ; { ; κ 8 ν / ο - 

υριε, "πάντα συ οἶδας, συ γινώσκεις ὅτι φιλώ σε. 2 κ 
λέγει αὐτῷ [' Ἰησοῦς], Ῥό ὶ Γπροβάτιά, ο τοι ἱπσαο Ῥοσκε ται πραθατία, µου. 

υ ” Ά / α 5 / Ἡ) / 

ἁμὴν ἁμὴν λέγω σοι, ὕτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες 
Ν / ω) ο λ ή 

σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὕπου ἤθελες: ὅταν δὲ γηρά- 

βοΐββηπη τοίςο, 13 63,5.) Τ]οΙε 
οἵς Ίσβις, Ὑαπίίο ῥρταπάοίο, 
(3, 10) ΤΕ ποππο απᾶἀεῦαί ᾱἱδ- 
οππαβοπίίαπα. Ιπίσιτοσατο 6ΗΠΗ, 
Ἔα ααῖς ο52 εοἰοπίο» απ] 40- 
πηΙηιις 68566. 1ὐ 032,5.) Ἡε γεπῖε 
Ίοδιις οί αοσορῖί Ῥαποπι εί ἀπί 
αἵς, εἰ ρίδσσπη εἰπη[]]του. 1) 635 
10) Ἠοο Ίαπα ἴογίίο πιαπ][οςία- 
έας οδὲ Ἱσριις ἀῑξειρα]]5 οππῃ Τ6- 
βαγγοχἰδδοί α ΠΙογ(Π15. 

15 Οαπι ε1ρο Ῥταπἱδεοπί, 
651,5.) ᾷ1σῖι Βἰπιοπί Ῥείτο Τεςᾳβ, 
ΒΙπιοῃ Τομαππ1β. 41Ηἡρ]5 της ρ]α5 
15 Ὠϊοῖι αἳ, Ἐμαπι ἀοπιίπο, 
έπ φοῖς απία ΠΙΟ ο, Ὠ]οῖί εἴ, 
Ῥακδορ ασΠΟΡ ΊΠΘΟ5. 5 (039 10.) 
Τϊοῖί οἱ Ἱέογαπα, Ρίπποπ. Τοπαπ- 
πῖβ, ἀῑ]ίσίς πῃο» Αἱῑ 11, ήαπα 
ἀοπιίπο, ἴπ 5οῖς απῖα απιο ἴ6. 
(633,5.) Τιοῖς αἶ, Ῥασεο ασποβ 
Π1οος. «7 (300, 10.) Ώ]ο]ί οἱ (ατιῖο, 
Μίπιοπ Το]λαπηί5, απ1ια5 της» 
Οοπιπκίαέις οδί Ῥοείτας απία 
ἀῑκίε οἱ ἑοτίίο, Άπιας πιεᾷ ἀῑεῖε 
αἱ, Ὠοππῖπα, ἴπ οπιπῖα, 5οἶς, {πι 
εοῖς απῖα αππο {6 (51,5. ὨϊςΙέ 
αἳ, Ῥαδσο ΟΥ68 Ίηθας. 5 003, 109) 
ΑπΠΕΠ απιθη ἀῑσο Εἱ81, οιιπι 65- 
εος Ιππίος, οἴπσεβας {6 εἰ απι- 
Ῥα]αῦας 0 γο]εῦα»: οπι αἩ- 

18. και διδωσιν αυτοις] ευχαριστησας | 16.παλιν] απίε λεγει ΝΟ. Μεπιρῃ. | οπι. 17. και απίο ειπεν Ὑπμ]ο.Οἰ. ο.ει[-ᾳ-πι. | 

εδωκεν αυτοις ὮὉ ἄν. (/)(ᾳ.) Ἀντ.ΗΙον. 

14. τουτο] αἀᾷ. δε Τ,Χ. 98. . Μεπιρῃ. 

-- Ίδη] οπι. Ἀγτ.Ῥδί. Αππι. 4941. 

--- εῴανερωθη γαρ. |. Ι. εφανερωσεν 

ἑαυτον Χ. α.ῦ.ο.ε. (ν]ᾶ. νετ. 1.) 

--- Τησους] οπι, Ἑ. Ῥο5ί µαθηταις 1.. 

Ι1Ῥταεπι. ὁ ς. ΝΑΤΙΣ. τε]. | οπι. Β 

ΟΡ. 
--- µαθηταις] Ταἀᾷ. αυτου σ.. ΤΧΔ. τε]. 

γι]ς.ΟἸ. ὅ.ο.[. τε]. | οπι. ΝΑΒΟΙ. 1. 
98. Απι. α.ει[]. Ατπι. 

15. ηριστησαν] -σεν Ἱκ. 

--- ὁ Τησους] οσα. Ὦ. | Ροξί λεγει ὮΤ. Τοῖ. 
α.ο. ΞΥττ. Εεί,δεΗσο]. Μεπιρῃ. ἄτῆι. 

--- Ἰωανου Ν3Β. αἱ ἀῑκεγίε)Ὀ (αγ. | Τω- 

αννου Ῥ. Β1ἱψ. Βε].Ο"1,. ὙΥπ]ς. α.ὐ.(ο.) 
}; Μεπιρα. Τμεῦ. ηῆπι. (οπη. 83.) | Σ1ω- 

να. ΑΟ’ Χ. το], Ἀγττ.Ῥεῦ.δεΗσ]. Αυπι, 
4801. ῬΒατ]οπα ο. 

--- πλεον ΝΒΟΡΙΙΣΝ. 99. ΒΛ ΤΙ. | Ίπλειον 

5. ΑΔ. τε]. | οπι. πλ. τουτων Ἱ. α.ύ.ο. 

ε.[. | Οοπίτα, Υα1σ. 6. 

--- συ οιδ. ὅτι φιλ. σε] οτῃ. α.ε. 
--- λεγ. αυτῳ 90.] αᾶά. ὁ Τησους Ῥῦ. 

-- αρνια ΝΑΒΟ”. τε]. Ὑπ]ς. { Μεπιρ. | 
προβατα ΟΕ. α.ῦ.ε.ο. 

ιν «σι 
--- δευτερον σ.ε. | οπη. ΝΑ. Ὑπ]ο. α.ὖ.{[]- 

Άτπῃ. | Ῥίαθπη, το ΧΑ. 1. | αάά. ὁ κυ- 

ριος Ὦ. 

--- Ίωανου Ἑ. Μαϊ Ὀ(ν. | Ίωαννου ἃ 

Ῥ. Ρ11ὴ.Ο03. Υαἱς., (α.)δ.εΓΙῇ. |. Τἴωνα 
ς.. ΑΟ’. τε]. Βατ]οπα ο. 

--- ναι] οπι. 83. 
--- συ οιδ. ὅτι φιλ. σε] οπῃ. α. 
-- λεγει αυτ., Ποιμ. τα πρ. µου] οπι. 

ς 

--- αυτῳ 50.] αἀά. ὁ Τησους Λ. 
--- λεγει αυτῳ 30.] αἀά. Βὶ ἀῑῑσας πιο οί 

Άπῃος 3ΥΤ.Ης]. 

--- προβατα ΝΔ(1))ΧΔ. 69 το, τε]. (ροβίέ 

µου Ὦ.) Ἁγιτ.Ῥεί,δεΗς]. μἑυῖα, ΆΡΠΟΕ 

Ὑπ]ς. ουας α.σ.ε,ι[. Μεπιρῃ. | προ- 

βατια Ῥ. Μαϊι.Ο. οπ]οπ]ο5 ὂ. {ιοί 

190. 

17. το τριτ.] ΟΠ1. το Ο. 
--- Ίωανου Β.Μαἰ.Ὦ. Υα1δ. (α.)ὀ.6. | Τω- 

αννου ΧΡ. ΡΙΙή. Βε]. Ο3. | Τωανα 69. | 

Τ]ωνα ασ. ΔΟ". τε]. Ῥατ]οπα ο. Οτίᾳ. 

Ίπ Ῥτου. Μαϊ. 15. 

--- ελυπηθη] ελυπη 69. | αάά. δε Ν3, 

--- το τριτον 95’.] οτη. Ὦ(οουτ.].), 

οπι, Α. «πι. α.ὐ. 

--- φιλειο 20.] Ῥτασπι. και ἂν. 

--- ειπεν 90. Β0. τε]. Ὑμἱς. ΟΙ. πι. { λεγει 
ΝΛΗΣ, 1. 98. Απι α.ὐ.ο.ει[ῖσ. 

-- αυτῳ (απίε κυριε)] οπι. Β. 

--- παντα απἰε συ ΝΒΟ". 88. α.ει[]-π. 
Ὀσιγ.Ρεἱ.δ.ΗεΙ. | {ροδί 5. ΑΟΟΧ. τε]. 
γπ]ς. (0). (Μοπιρῃ.) «3Η. | οπι. συ 

ο.0. 
-- συ γιν.] ΟΠ. συ ὮΒ.αἱ.οᾶ.1.εἰα,εᾶ.». 

(και συ παντα γιν. Αττη.) 
--- ΤἸήσους] οτι. 8. 1. 98. (Τμαίε.) Μεπιρη. 

| Οοπίτα, ΑΒΟ. τε]. {- Τ]ιου. Ἠπι. τε]. 

[1 Ῥνασπι. ὁ ς. ΑΧ. τε]. | οπι. ΡΟ. 

--προβατια ΑΡΒ.Μαί.Ο. Ἀγττ.Ε5ί.δεΗς]. 

πευἰᾶ. | Ίπροβατα 5. ΕΝ. 58. τε]. 

οὖο» Υπ]σ. α.δ.σ-ειί. ΠΠ. 9045. | αρνια 

Λ. 

18. ὅτε ΝΑ ΡΟ’ ΓΡ. τε]. | ότι Ο3. | ὅτι ἕως 

ΑυΠΙ, 

- πο] εἶ 69. 

-- περιεπατης ΧΕΡΙ. 

19. ἄοπιίπαβ εξε 61. | 18. ασοὶρίε 6. | 14. 
ἀῑδοίρ. εαΐς 6ἱ. |. 1Τ. εὖ ἀῑπιυ αἱ 6Ο. | οτηπῖα 
ποβιῖ 6ἶ. 
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ΚΑΤΑ ΙΤΩΑΝΗΝ. 
. Γ . - Ν - ) 3/. ’ / κ σοι έρως ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος  ζώσει σε 

Ν / 4 / - Δ 5 

1.88. 69. καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλει. ᾖἹ' 1 τοῦτο δὲ εἶπεν σηµαί- ΕΘΒΕΜΦΌΟΛ. : : . ἃ , ακομα η 
18, σε ζώσει νων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν 
χο Ῥοί,1: / ος ᾿ ΄ σος λέγει αὐτῷ, Ακολούθει μοι. Ἂν ἐπιστραφεὶς ! ὁ 

5 αρ. 19:29, οἱο, 

Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὂν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς 
ἀκολουθοῦντα, 3 ὂς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ 
τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, όριο τίς ἐστιν ὁ παρα- 

ς 

διδούς σε; " τοῦτον ᾿ οὖν. ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει 
ο Ί - κ / 9 δὲ ας φ9 ὰ / ο ὧν « 

τῷ Ἰησοῦ, Κύριε οὗτος δὲ τί; έγει αὐτῷ ὁ 

ΧΧΙ.19. 

σπα βεηιιοσῖς, οχίοπᾶος ππαπας 
{138, οἱ αἷ]ας {ο οἴπσεῖ οἵ ἆπσοι 
41Ο ΠΟΠ γῖδ,  Ἠος απίοπα 
ἀῑκῖί εἰσπίβσαπς ατα πιογίο οἷα- 
ἨΠοαίτις ο55οί ἀθειπι. Τί Ίος 
ουπ] ἀῑκίδεοί, ἀῑοῖτ αἳ, Ῥε(πογο 
πο. 30 ΟοπΠγογεΗς Ῥοΐτας γἷαΙέ 
απ. ἀἰοῖρα]απα 4πθπη 41]ῇρο-- 
μας Ἱαρις 5οιεπίοπη, απῖ ο 
χοπ ρα]ς ἴπ οεπα 5ΠΡ6Γ Ῥοσίαβ 
εἴας ει ἀῑχίε, Ώοππε, απῖς εξἰ 
απ εααῖς (εδ 3 Ἠππο ετρο 
οπτη γ]ά1ςεοί Ῥείτις, ἀῑοιε Τεριι, 
Ὢοπππο, Ἰϊς απο απ 5 
3 Ῥιοῖε αἵ Τεςιβ, ῷῖο ειπΏ γο]ο 

- ϱ] ΔΝ 3 Ν 

]ησοῦς, ᾿Εὰν αὐτὸν θέλω µένειν 
η μοι 

/ 

“ο σες 
1 

/ 
συ 

/ / 

ἀκολούθει. 

ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει" ἶ οὐκ εἶπεν δὲ’ 

ἕως ἔρχομαι, τί 
φ ΄Ἔξῆλθεν οὖν 

οὗτος ὁ λόγος” εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητὴς 

/ πιαποτο ἆοπεο γοπίαπη, απιά αἆ 
το ῦ ἵα της «οηιιοτο. ὁ Εχίὶν]ς 
6γσο 5εΥΠΙΟ Ιδίο Ίπ Γγαίτος απ] 
ἀἰκοίρα]ας Ί]ο πο ΠΙΟΠΠΙ. 
Έν ποη ἀῑκ]ε εἰ Ἱεεις, Νοἢ π1ο- 

αὐτῷ ὁ 

18. εκτενης Χ. 

--- τας χειρας] την χειραν ΝΑ. 

--- αλλος ΑΒΟ3. τε]. Υγ. | αλλοι ΝΟ. 

1. 98. Ῥγτ.Πε]πης. Ατπη. 

-- σε ροδὲ ζωσ. ΝΒΟ(2οἱ 03). |. ζαπίε 

ς. ΑΓ. τε]. 

--- ζωσει Ἀγττ.Ρεί.δ.Ης].ἐχί. (ζωση Μ.) 

| ζωσουσει Ὦ. | ζἕωσωσιν Ο83. |. ἕωσου- 

σιν ὃ. 1. 99. Θγτ.ΗΠσ]ιπιᾳ. Αντι. 

--- οισει (σοι 69.)] οισουσιν Ο’. 98. 

Άπτη, ΘΥΥ.Ησ].πῃς. | αποισουσιν 33. 1. 

| απαγουσιν Ὦ. | ποιησουσιν σοι ΝΑ. 

|αάά. σε ΝΑΤ. α.οι[. Ἀγττ.Ρ5{.δ.Ησ]. 

Μεπιρῃ. Τμερ.Λ1πι. ΤΠ. 

-- ὅπου] ὅσα ΝἨ. 

-- ου] συ ου Ὦ". (1ιαἱ,) ΟΥ. (20Υ 
πηπίαατη.) 

19.τουτο 10. Οτίᾳ. 1. 4515. | ταυτα Ὦ. 
Ονίᾳ. 1. 8091, 

ὤ- δε Ονίᾳ.1. 8093, (67 4515) 
-- ειπεν] ελεγεν Ἱ. 

--- τουτο 20.] ταυτα Λ. Βγ1.ΡΕΙ. 

90. επιστραφειο] Ταάἀ. δε ας. ΝΓΣΔ. 1. 

69 9ἱο. ἘὮ. τε]. ΜεπαρΗ. | οπι. ΑΒΟ. 
98. να]ς. ὅ.οιε-. Αππι. οἳ ΟΟΠΥΕΙΡΙΙ5 
αμ, Θγσ, εί, 

--- ὁ Πετρ. ΟΡίᾳ. ἵν. 4575. 4405, | οπι. ὁ 1. 
--- ὁ Τησ. ΟΥίᾳ. ἵν.δἱ9. | οι. ὁ Ὦ. 
--- ακολ. ὁσς] οπι. 83. 

-- αυτου ΟΥγἱᾳ.1γ.δῖε, | του Ίησου Οἱ 
νά. α. 

- ειπεν] λεγει δὲ. | αάᾶ. αυτῳ ΝΟ. 

95. [Π. ΜοπιρΗ, Έῆι. | οπι. ΑΡ, τα]. 
(ἀιαι1.) τε]. ΟΥίᾳ. 1ν. δίς. 

-- κυριε ΑΒΟΡ. ΟΥίᾳ. ἵν.δί8. | οπι. 08. 

{ καὶ εἷο . | (τις εστιν πὰ ΒπΠ. νου. 51. 

ΟΠΗ. 6.) 

--- παραδιδους ΟΥίᾳ. ἵν. δίς. | -διδων Ὦ. 

91. ουν Ρο8ί τουτον 8ΒΟΓ. 98. Υα]ς. ὐ.ο, 
ο... Ἀγτ.Πεἰ.Ἡ (Μεπιρη.) Ονίᾳ. ἵν. 
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Γοπι, 69, 

4979. [α Ἠϊαι.] | Ἀοπι. ς. ΑΧ. τε]. 

Βγτ.Ῥεί, Αππι, 0Η, 

21. ἨΠετρος] αἀᾷ. ακολουθουντα Χ. | Οοπ- 
ίνα, ΟΡἱᾳ. 1ν. 

--- τῳ Ίησου ΟΥἰφ.ϊν. | αυτῳ ἴησου 3 
6}. 

--- λεγει] ειπεν Ν. 

--- κυριε] οπι. ὃν. 

99.εαν ΟΥίᾳ. ἵν. 4983. | «εο” Ὑπ]ς. δ.ο. 
πο μηησον ης [αι] 

--- µενειν] αἀᾶ. οὕτως Ὦ. | Οοπίτα, 
Ονίᾳ. ἵν. 

-- τι] τις 6939561. 

-- συ] αᾷ. δε Ο αἱ υἱᾶ.(1 “εῖνς”.) Μεπιρῃ. 

{ Θοπίτα, Ογίᾳ. 1ν. 
--- µοι αμίαο ακολουθει ΝΔΡΒΟΣ αευῖᾶ.Ὀ. 

1. 58. (Τ1α1.) Ογιφ.1ν. | Τροδέ ς. 0ΔΔ, 
το]. ; Μεπιρῃ. 

995. οὗτος απίε ὁ λογος ΝΒΟΓ. 1. 858. α.ῦ. 

ο.6:ῇ- Ἀντ.Εεί, | ροδὲ ς. ΑΣΔ. τε]. 

γπ]ς. Άντ.Ηε],. Απ, | οπι. ΟΡίᾳ. Ἱγ. 
4085, 

-- ὅτι] Ῥταστη. και εδοξαν Ὦ. ΆΑππι. | 
Οοπίτα, Ο)1ᾳ. ἵν. 

--- ουκ ειπεν δε 8ΒΟ. 98. (ο.) (Βντ.Ρ5ἱ.) 

Οτίᾳ. ἵν. | Έκαι ουκ ειπεν 5. ΑΥΤ. τε]. 
(ας.) Ἀγτ.Ηε]. Αππι. 11. ΓΜεπιρῃ.] 

-- αυτῳ ΟγΡί. ἵν. | οτι. 69. α. | αυτο 
Ὦ αγ. οἱ Τμ1. (1). 

--- ὁ Ἰησους Ογἱᾳ.ῖν. | οπι. ΧΛΧ. 

- ὅτι 50. ο. ΟΥγίᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ. Υπ]ς. 
α.ῦ.ο, 

--- ουκ ΟΥγίΠ. ῖν. | οπι. ΑΤή. 

--- αποθνησκει ΟΓΙᾳ. ἵν. | -σκεις Ὦ. ε. 

-- αλλ Ογίᾳ. ἵν. | αλλα Ὦ. 
-- εαν Ογίᾳ. ἵν. | “εῖο” παρ. α.δ.ο. 

51 οι, οτι. [- 

τι Ογίφ. ἵν. | οπι. Ὦ (, 
---τι προς σε ΟΥίᾳ.ῖν. | οπι. Ν3, 1. α.θ. 

ΑΙΠΩ, [αάᾷ. ἴι π]ο ε(Ἱθχο 6, 

94. µαρτυρων] Ῥταεπι. και Ἑ. | Οοπαα, 
Ονίᾳ. ἵν. 4983, 

--- τουτων] τεξα α.(α.) 

-- και Ἔὸδ' Ύραψας ῬΕὈ. (α.)ὀ({) 

Μεπιρῃ. «ΑΠ. | ὁ και γρ. Ν. 98. 69. ο. 

Ὀυτ.Βς|.Σ | Ἐοπι. ὁ 5. ΑΟΣΧ. 1. τε]. 

Ονίφ.ἵν. εἰ απἱ 4ο 6ο 5επρεῖέ ϱ. 

--- και οιδαμεν] Ῥταοτη. ὁ δἱο . ΒοίπιΠς: 

εἰ ϱοἵπιις ᾱ. 

-- αυτου ἡ µαρτυρια εστιν ΒΟ3. Μεπιρῃ. 
ΜΕ. | εστ. αυτ. ἡ µαρτ. Ὦ. | αυτ. εστ. 
ἡ µαρτ. 98. | Πεστ. ἡ µαρτ. αυτ. ας. 
ΑΟΔΣ, τα]. Τμ. Μεπιρῃ.ες. 

950. Ίπ Οοἆ. 56. (5αοο. χι) Ίου 5οἹο]οπ 
Ἰομίταν. ἄλλος δὲ φησιν, προσθήκη» 
εἶναι τοῦτο, τεθεικότος μὲν αὐτό τινος 
τῶν φιλοπόνων ἔξωθεν εἰς, παράστασιν 
τοῦ πλείονα τῶν γεγραμµένων εἶναι τὰ 
γεγενηµένα παρὰ τοῦ κυρίου θαύματα, 
κατὰ µέρος δὲ ὑφ᾽ ἑτέρου ἀγνοίᾳ τοῦ 
πρώτου τυχὸν ἔσωθεν, καὶ µέρος τῆς 
τοῦ εὐαγγελίου γραφῆς γενόµενον, εἴτα 
τοῦ χρόνου καὶ τῆς συνηθείας διὰ πάν- 
των αὐτὸ τῶν εὐαγγελίων φέρεσθαι πα- 
ῥρασκευάσαντος, οὕτως. βεβαίαν ἐσχη- 
κότος τὴν δόξαν παρὰ πᾶσι τοῖς πι- 
στοῖς, ὥστε ἀληθῶε µέρος ἕν, καὶ τέλος 
τῶν παρὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ γραφέντων 
ποιήσασθαι, ἵ ἵνα μὴ δόξωµεν τοὺς θεο- 
πνεύστους τῶν εὐαγγελιστῶν διαιρεῖν 
ἢ καὶ παραχαράσσειν λόγους. ἀπὸ 
τούτου τοῦ νοήματος ὁ θεῖος Ῥασίλειος 
κινηθεὶς ἐ ἐν τῇ ἐξαημέρῳ θαυμάζων τὴν 
κτίσιν τοῦ θεοῦ οὕτω φησιν, Ὥστε καὶ 
τὸν εὐτρεχέστατον νοῦν ἐλάττονα φα- 
νῆναι τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἐν τῷ κόσµῳ, 
πρὺς τὸ κατ’ ἀξίαν αὐτῷ ἐπεξελθεῖν, ἢ 
τὸν ὀφειλόμενον ἔπαινον ἀποπληρῶσαι 
τῷ κτίσαντι. (Ἠτιπο νεγβίοπ]ηπι προσ- 
θήκην νοσαπε εολο]ία 1π οοᾷΙοιῦαβ 
πομπ]]1ς α)15.) 

--- ἆ ΝΒΟΣΧ. 88. Υα1ς. οι. ΟτΙᾳ.1Υ.9165. 

Γήύσα 5. ΔΟ Ῥ. Ἀγτ.ΗΠς].πς.ἀγαεσὸ. 

18. ᾳπο ἔα που Οἵ, | 19. ατα Ὠοο 61. | 90. ἴτα- 
ἀαί Οἱ. | 21. ἀῑκίε Οἱ. | 385. οκς Οἵ, | πέος ἴα- 
ες 6ἵ, 



ΧΧΙ.25. 
Τα]ρ. α. ῥ.ο. 
Βντν, Ρ.Ἡ. 
Μεπιρῃ, 

Άσπι, 4. 
25. καὶ οὐκ εἶπεν 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 
. ον . . 
[ησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ ᾿Εὰν αὐτὸν θέλω αἨῑατ, οοἆ Βίο ουπα γο]ο ΠΠΑΠΟΤΟ 

/ ιό “/ / 

µεένειν ἕως έρχομαι, τί πρὀς σε: 
ἄοπεος γαπῖο, απἷά απ {ος 33 Πιο 
οδί ἀἰκοίρα]ης απί Γοβποπῖαπα 
Ῥοχμμεί 4ο 5 οἱ 5οτῖρςῖέ Ἰαος, φ4. Οδ / ε) ε Ν « ο Ν / Β . . 

Ότος εστιν ο µαθητης ο µμαρτυρων περι του- εἰ δοΐπιας απία γαγαπη οδί ἰοβί]- 
ΠΙΟΠΙΗΙΗ οἵπβ. 3 Βαπί αΠ{ΘΙΙ Ν » ε/ ΄ - Ν ἴδ [οὴ 3 0) 

των, και ο γράψας ταυτα., και οιοαµεν οτι αλη 15 εἰ αἲῖα παπ]ία απιπο Γεοῖς Τορι5, 
ᾷ » . ε / ε κ. Κ 

αυτου ἢ µαρτυρια εστιν. 
25 ἐστιν δὲ καὶ ἄλλα απαρ ϱἳ εοραπίας ρου αἹησα]α, 

ποθς Ίρβαπα ατὐΙχος. ππππά πι 
ος Δ/ 5 / ο . ος »λ / ο . ν ῤ 

πολλα α εποιησεν ο ]ησοῦς, ατινα εαν γραφηται οαροχο 605 απὶ βογῖρεπάί Θηῦ 
/ ϱ ο 4 φδ ο Ν α ΔΝ / 4 / 

κα εν, ου αυτον οιµαι τον κοσµον χώρησειν 

τὰ γραφόμενα βιβλία. | 

[α.0.ει[.] (ά δει ὅσα εποι. ὁ Τησ. οἵηΏ. 
Ατπηι) 

325. Τησους] Ῥτασπῃ. χριστος Ὦ. 

απας ποπ δαπέ βοΏρία 1π Ίος Ἠῃγο ὁ. 

-- ουδ ΝΒΓΔ. 1. 69 :5ογ. ΟΥίφ.ῖν.8555. | 
ῶουδε 5. ΑΟΧ. τε]. Ονἰᾳ. ΠΠ. 6505, 
ἵν. 193. 9163.αΡ. Εις. Η. Εν. 55.991). 

325. χωρησειν ΧΡ. Μαι.ΟΝ. ΟΥγίᾳ. ἵν. 9163. 
(χωρειν ΟΥίᾳ. ΠΠ.) | Ί-σαι 5. ΔΒ, Β:1ή. 

ΟΡ. τε]. Ῥγν.Ησ].πισ.ἀγαεσὸ, ΟΥτίᾳ. ἵν. 
153. 9ὔ55,4Ρ. Ες. Η.Ε. 

|αἀᾶ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 

--- Απ.] Ταᾶ4. αμην 5. ΧΔ. τε]. Θστ.Ης]. 

παρ, (γ. τε]. Απιι ο. Ἀνν.Ης].(1π ππο 

οοᾷΐἶσα,) 1. | οπι. ΝΑΒΡΟ ευ. Ὦ. 1. 
88. γαἱς.Οἰ. α.ὐ.ε,[].σ. Ἀγττ.Ῥεί,δ Ηε]. 

ΜΒΑ, Ἀγτ.ΗΙεν, Μεπιρι, ΤΠΕΡ. Απ. 

Ῥπυεοπ]ρίίο, κατα Ἰωανην Ῥ. ευαγγελιον 
κατα Ἰωαννην 8ΑΟΔ. 98. Ὦ. Ἅτε- 

λος του κατα 1ῶ ευαγγελιου: ετκ κτα | 

1ῶ στι. βτ Ἡ. 
εγραφη και αντεβληθ. ύμοιως εκ των 

ς κ 
εὐαγγελιον κατα Τῶ 

Ἠθχοβ. Απιοῃ. 

αὐτων αντιγραφων εν στιχοις ῄσι κεφ. 

σλβ’΄ Λ. 

εξεδοθη µετα χρονους λβ΄ της του χρι- 

στου αναληψεως εχει δε στιχους βτ. 

Ῥ.  ευαγγελιον κατα Ἰωανην ετελε- 

ευαγγελιον κατα Ἰωαννην 

σθη αρχεται ευαγγελιον κατα Λουκαν 
Ὦ. το κατα 1ῶ ευαγ. εξεδοθη µετα 
χρον. της του χῦ αναληψ. (3 Πἱ. σι». 

93. ἆοπεο νεπῖαπα Ο. | 24. ἀϊξοῖρα]ας Π]ο οἳ. 
95. οπρεγε Ροβ859 605 6. | οἵπ. Απλεπ (Ἰ. 

ΒἘΥΑΝάαΕΠΜΟΒΌΜ ΟΑΡΙΤΟΙΑ ΑΝΤΟΩΣΑ Ε οοΡιΟΡΌ5 ΝΟΝΝΟΗΙΣ5 ΡΟΤΙΟΙΗΡΟ5. 

Οαρωία ΜΑΤΤΗΛΕΙ Ἠναπφε[ὲ ο (ο. Τι. 4 (εί ὑπίεγάιι Λ.7. αἲ δωππιαπι ραρίπαπι). 

Τοῦ κατὰ Ἰατθαῖον εὐαγγελίου τὰ Κεφάλαια. 

α. περὶ τῶν μάγων. ΠΠ. 1]. υγ. περὶ τοῦ δαιµονιζοµένου κωφοῦ. [ᾳκ. 89]. 

β’. περὶ τῶν ἀναιρεθέντων παιδίων. ΠΠ. 16]. ιθ. περὶ τῆς τῶν ἀποστόλων διαταγῆς. [σ. 1]. 

η. πρῶτος Ἰωάννης ἐκήρυξεν βασιλείαν οὐρανῶν. κ. περὶ τῶν ἀποσταλέντων παρὰ Ἰωάννου."  κἰ. 2]. 
Πα. 1]. κα. περὶ τοῦ ξηρὰν ἔχοντος τὴν χεῖρα. [κῇ. 9]. 

δ'. περὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ σωτῆρος. [1ν. 17]. | κβ’. περὶ τοῦ δαιμονιζοµένου κωφοῦ καὶ τυφλοῦ. 
Ε. περὶ τῶν µακαρισμῶν. [ν.1]. [κῃ. 22]. Ἀ 
ες’. περὶ τοῦ λεπροῦ. [νιΠ. 1]. ΚΥ. περὶ τῶν αἰτούντων σημεῖον. [κὶ 98]. 
ἕ. περὶ τοῦ ἑκατοντάρχου. [νΠ. δΊ. κδ.. περὶ τῶν παραβολώὠν. [κ]. ὃ |. 
π’. περὶ τῆς πενθερᾶς Πέτρου. [νη. 14]. κε. περὶ Ἰωάννου καὶ Ἡρώδου. [χῖν. 1]. 
ϐ. περὶτῶν ἰαθέντων ἀπὸ ποικίλων νόσων. [νὴ].16]. ; κς’. περὶ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἐχθύων. 
ι. περὶ τοῦ μὴ ἐπιτρεπομένου ἀκολουθεῖν.| νΙΠ.19 |. [κιν. 16]. ἳ 
ια. περὶ τῆς ἐπιτιμήσεως τῶν ὑδάτων. [νι]. 25]. | κζ. περὶ τοῦ ἐν θαλάσσῃ περιπάτου. [κὶν. 93]. 
ιβ’. περὶ τῶν δύο δαιμονιζοµένων. [νη. 98]. κη. περὶ τῆς παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ θεοῦ. 
ΙΥ. περὶ τοῦ παραλυτικοῦ. [ῖπ. 9]. [αν. 11. 
εδ. περὶ Ματθαίου τοῦ τελώνου. Πικ. 9]. κθ’. περὶ τῆς χαναναίας. [χν. 91]. 

τε. περὶ τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀρχισυναγώγου. [1.18]. | Χ΄. περὶ τῶν θεραπευθέντων ὄχλων. [αν. 29]. 
ες’. περὶ τῆς αἱμοῤῥοούσης, [πκ. 0]. λα. περὶ τῶν ἑπτὰ ἄρτων. [αν. 95]. 
ιζ. περὶ τῶν δύο τυφλῶν. [1κ. 27]. λβ’. περὶ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων. [αν]. δ]. 

Τι ποἰαπᾶο Ίιαπο υαγίεἰαίεπι [εοἰἰοπίς «αἰίς ἀιιαὲ πιιίαἰίοπες αἀαἑίαπιεπία οπιϊφδίοπες ὑπαίσατε. -«ΈγΓΟΓΕΝ πιπιεγογιπι εἰ οτα(πῖ 5εεἰἴοπιηιν 

αἰ[επ{ίο ργαεἰεγπιῖςὶ. 

τς’. Εϊαί 1. 
ο. κ’. αἷς ΤΙΔ. | κ’. περι του γενοµενου ῥηματος προ-- Ίωαννη--- 3 

αἆ εΗπῃ, Ρας. 
κβ’. κωφ. κ.τυφ. 1». | τυφ. κ. κωφ. Δ. 
κγ΄. ΠΠ.] αἲά, τδειν Ἡ. | οπι. Δ. 
κδ’, οἷο Δ. | κδ’. περι του σπορου παραβολη Ἱ.. 

Τ]μ]ῃς ο Δ. ευα--ελιον κτα Μα--- 
--κεφα--- Τ. 

β’. παιδιων Δ, | νηπιων 1. 
τδ’. Ματθαιου ΤΚεῖ Δ Ιπ οσο). | Λευι Δ ἵπ Ιπά1σο, 

485 



» περὶ τῆς ἐν Καισαρείᾳ ἐπερωτήσεως. [αν].191. | 

: περὶ τῶν αἰτούγτων τὰ δίδραχµα. [αν. 24]. 
«περὶ τῶν λογόντων τίς μείζων. [ανηι, 1]. 
: περὶτῶν ἑκατὸν προβάτων παραβολή. [κν, 1 ρ]. 
» περὶ τοῦ ὀφείλοντος τὰ µυρίατάλαντα. [χνηῖρδ]. | 

’ λ ο }ὁ} / ρ Ν . . 

Σ περι του επερωτ)]σαγτος πλουσίου τον Ἰησοῦγ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

περὶ τῆς µεταμορφώσεως τοῦ Ἰησοῦ. [αν. 1 |. 
περὶ τοῦ σεληνιαζοµένου. [ανῃ. 14]. 

περὶ τῶν ἐπερωτησάντων εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι 
τῆν γυναῖκα. [χὶς. 5]. | 

[κικ. 16]. 

/ 

γ. 
΄ γα. 

γβ.. 

/ 

Υ. 
γδ’. 

/ 

γε. 
νς’. 
νζ’. 
γη. 
θ 

» περὶ 

» περὶ 

περὶ τοῦ ἀμπελῶνος παραβολή. [χχὶ. 995]. 
περὶ τῶν κεκληµέγων. [κχ. 1]. 
περὶ τῶν ἐπερωτησάντων διὰ τὸν κῆνσον. [χχ!]. 

15]. 
περὶ τῶν σαδδουκαίων. [κκῇ. 95]. 
περὶ τοῦ νομικοῦ. [κχῃ. 94]. 
περὶ τῆς τοῦ κυρίου ἐπερωτήσεως. [κχῇ. 411. 
περὶ τοῦ ταλανισμοῦ τῶν νομικῶν. [αχη. 1]. 
περὶ συντελείας. [χχὶν. δ]. 

Δ . ς . αν στο . 

περὶ τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας. [χχὶν. 96]. 
περὶ τῶν δέκα παρθένων. [αχν. 1]. 

ΔΝ . ντ 7’ α 

περὶ τῶν τὰ τάλαντα λαβόντων. [καν. 141. 
περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ χριστοῦ. [ααν. 91]. 

τῆς ἀλειψάσης τὸν κύριον µύρῳ. [κανι.θ]. 
τοῦ πάσχα. [καν]. 1Τ]. 
τῆς προσευχῆς τοῦ σωτῆρος. [αχνι. 26]. 
τῆς ποραδόσεως τοῦ Ἰησοῦ. [χχνι. 4Τ]. 

ω. α / /. - τῆς ἀρνήσεως Πέτρου. [καν]. 69]. 
τῆς τοῦ Ἰουδᾶ µεταµελείας. [κχνή. 9]. 
τοῦ κυριακοῦ σώματος. [καν]. στ]. 

περὶ 
Δ 

περὶ 
ας 

περὶ 

περὶ 
περὶ 

µβ’. περὶ τῶν ἐργατῶν. [κκ. 1]. 
μγ’. περὶ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. [κκ. 20]. 
μδ.. περὶ τῶν δύο τυφλών. [ασ.29]. 
µε. περὶ τῆς ὄνου καὶ τοῦ πώλου. [αχ. 1]. 
µς’. περὶ τῶν τυφλῶν καὶ χωλῶν. [ακι. 14]. 
μζ’. περὶ τῆς ξηρανθείσης συκῆς. [κχὶ. 18]. 
µη”. περὶ τῶν ἐπερωτησάντων τὸν κύριον ἀρχιερέωγ. 

[πσι. 25]. 
μῦ’. περὶ τῶν δύο υἱῶν παραβολή. [αχι. 28]. 

λς’. τα διδραχµα Δ. | τα διδραχµατα Τ.. 
ντα Ἡω. | ο]. Δ, 

. δίο Τι ] περι της επερωτήσεως του κυριου προς τους φαρισαι- 
ους Δ. 

µ’. π.] αἀᾶ. αυτου Τι. | οτη. Δ. νθ’ Ἱῃ 7 Ἱορίμιν. 
μα’. Ίησουν Δ. | κυριον 1. ξ.. λαβοντων Ἰ. | λαµβανοντων Δ. 
µβ’. εργατων] ΡτασΙΗ. µισθουµενων Δ. | οτι, 1. ἔδ'. περι της προσευχής του σωτηρος 1. | τυπος µυστικος ἤ. | 
µε. της ονου] του ονου ΤιΔ. περι τυπου µυστικου ΑΔ. 
µη’. ἴπ.] α.ά. και πρεσβυτερων Δ. | οπι. 1, ξεέ του Ίήσου Α. | του σωτηρος 1.. | οπι, Δ. 
μθ’. υἷων Δ. | τεκνων Δ. ἔσ'. οἷο ΙΚΑ). | πετρου] του--- Δ. | αρνησις πετρου 7Δ. 
γ΄.  παραβολη Δ. | οσῃ. 1, η’. εἷο Τι. | περι της αιτήσεως του σωµατος ΑΔ. αάά. του κυρια- 
να. Ππ.] αάά. εις τους γαμους Δ. κου Δ πΡρί Α Πίαῖ. 
νδ’. νοµικου] Ῥτβεπη. επερωτήσαντος .. | οπι. Δ, 

(αρίίώα ΜΑΤΠΟΙ Ευαπφε[ῖ ο 0ο. Λ.4 (εί Τι. ἱπᾶο αὖ λγ). 

Τοῦ κατὰ Ἰάρκον εὐαγγελίου τὰ Κεφάλαια. 

α. περὶ τοῦ δαιµονιζοµένου. [Π. 98]. η. περὶ τῆς παραβάσεως τῆς ἐντόλης τοῦ θεοῦ. 
β’. περὶ τῆς πενθερᾶς Πέτρου. [π. 329]. [να. 11. 
γ΄. περὶ τῶν ἰαθέντων ἀπὸ ποικίλων νόσων. [Π. 99]. | 6’. περὶ τῆς φοιγικίσσης. [νῇ. 25]. 
ὃ.. περὶ τοῦ λεπροῦ. [Π. 40]. κ. περὶ τοῦ µογιλάλου. [νῇ. 91]. 
ε. περὶ τοῦ παραλυτικοῦ. [Π. 9]. κα. περὶ τῶν ἑπτὰ ἄρτων. [νπῖ. 1]. 
ες’. περὶ 4ευὶ τοῦ τελώνου. ΠΠ. 19]. κβ’. περὶ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων. [ν. 15]. 
ἕ. περὶ τοῦ ξηρὰν ἔχοντος χεῖρα. [Π1. 1]. κΥ. περὶ τοῦ τυφλοῦ. [νπ. 22]. 
η. περὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἐκλογῆς. ΠΠ. 19]. κδ. περὶ τῆς ἐν Καισαρείᾳ ἐπερωτήσεως. [ν. 271. 
6’. περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ σπόρου. [1ν. 9]. κε. περὶ τῆς µεταμορφώσεως τοῦ Ἰησοῦ. [1κ. 9]. 
{. περὶ τῆς ἐπιτιμήσεως τοῦ ἀγέμου καὶ τῆς θα- | κε’. περὶ τοῦ σεληνιαζοµένου. [1κ. 1Τ]. 

λάσσης. [1ν. 9δ]. κζ’. περὶ τῶν διαλοηγιζοµένων τίς μείζων. [1κ. 98]. 
ια. περὶ τοῦ λεγεῶνος. [ν. 1]. κη. περὶ τῶν ἐπερωτησάντων φαρισαίων. [σκ. 1]. 
ιβ’. περὶ τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀργισυναγώφου. [ν. 221. | κθ’. περὶ τοῦ ἐπερωτήσαντος αὐτὸν πλουσίου.[κ.]1Τ]. 

/ ο 4 ο ο) ᾖν / ρχ Ύ πι / ο α «5 7] / 

ΙΥ. περὶ τῆς αἱμοῤῥοούσης. [ν. 25]. λ. περὶ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. [χ. 9δ]. 
ιδ. περὶ τῆς διαταγῆς τῶν ἀποστόλων. [ν]. Τ]. λα. περὶ Βαρτιμαίου. [κ. 46]. 
τε. περὶ Ἰωάννου καὶ Ἡρώδου. [νὶ. 14]. λβ’. περὶ τοῦ πώλου. [χ. 1]. 
ις’ περὶ τῶν πέντε ἄρτωγ. [νι. 94]. λΥ. περὶ τῆς ξηρανθείσης συκῆς. [κὶ. 12]. 
ιζ. περὶ τοῦ ἐν θαλάσση περιπάτου. | νι. 4Τ]. λδ’. περὶ ἀμνησικακίας. [χι. 25]. 

ΜΑΠΒΟΟΡ. ιδ. διατ. τ. αποστ. «Δ. | τ. αποστ. διατ. Δ. 
Τήπ]ας (Α)Δ. 
ιβ’. 

Ίτα κεφαλαια Δ. | αἱ περιοχαι Δ. 
του Α. | οπι. Δ. 

; 
κ’. 
λα’. 

µογιλαλου ΑΔ. | µογγιλαλου Δ. 
Ῥαρτιμ. Δ. | Βαλτιμ. Α. | αάά. του τυφλου Δ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

περὶ τῶν ἐπερωτησάντων τὸν κύριον ἀρχιερέων ρὶ - ρωτησάντο 
καὶ γραµµατέων. [χὶ. 2τ.] 

περὶ τοῦ ἀμπελῶνος. [κ. 1]. 
Ν ωὰ ) Φ μα. Ν Αα .. 

περὶ τῶν ἐγκαθέτων διὰ τὸν κῆνσον. [χῃ. 19]. 
. περὶ τῶν σαδδουκαίων. [χῇ. 18]. 

περὶ τοῦ γραµµατέως. [κῇ. 98]. 
περὶ τοῦ κυρίου ἐπερωτήσεως. [χι]. ὁδ]. 

: περὶ τῆς τὰ δύο λεπτά. [χῇ. 41]. 

λε. Ππ.] πἀά. εν ποιᾳ εξουσιᾳ ταυτα ποιεις Α. | οπι. Τ/Δ. 
λθ’. εἰς ΤΙΔ. | περι των γραµµαταιων Δ. 

Ἡ ΑΙ, µ’.. περι] αάά. της Δ. | οπη. 
µβ’. της ΑΤ. | ο]. Δ. 

µβ’. περὶ τῆς συντελείας. [κ]. 9]. 
μγ’. περὶ τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας. [χη. 92]. 
μδ’. περὶ τῆς ἀλειψάσης τὸν κύριον µύρῳ. [κχὶν. δ]. 
µε. περὶ τοῦ πάσχα. [χὶν. 12]. 
µτ’. περὶ παραδόσεως προφητεία. [χὶν. ΙΤ]. 
μζ’. ἀρνήσις Πέτρου. [χὶν. 60]. 

'. περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. 
[αν. 421. 

µς’. περι] αάά. της Τι | οπι. ΑΔ. 
μζ. εἷο ΑΔ. | μζ’. περι αρνήσεις πετρου οἱο 1.. 
µη΄. σωµ. του κυριου ΤΔ. | κυριακου σωμ. ΑΔ. 

(αρίίωα ΤΤΤΟΑΕ Ευαηφοί ο Οοἆ4. Α.Ο.(Β).11.Ξ.4. (Β. Μίαί αὖ μ΄ αδφμσ αἆ οὗ..) 

Τοῦ κατὰ «4ουκᾶν εὐαγγελίου τὰ Κεφάλαια. 
- 

. περὶ τῆς ἀπογραφῆς. ΠΠ. 1]. 
περὶ τῶν ἀγραυλούντων ποιμένων. [Π. 8]. τοδ 

Υ.. περὶ Συμεών. [Π. 25]. 
δ.. περὶ Άννας τῆς προφήτιδος. [Π1. 96]. 
Ε. περὶτοῦ γενοµένουῤήματος πρὸς Ἰωάννην .[Π1.1]. 
ς’. περὶ τῶν ἐπερωτησάντων τὸν Ἰωάννην. ΠΠ. 10]. 

λν περὶ τοῦ πειρασμοῦ τοῦ σωτῆρος. [1ν. 1]. 
περὶ τοῦ ἔχοντος πνεύμα δαιµονίου. [1ν. 599]. 
περὶ τῆς πενθέρας Πέτρου. [1ν. 98]. 

6... περὶ τῶν ἰαθέντων ἀπὸ ποικίλων νόσων. [1ν.40]. 
ια. περὶ τῆς ἄγρας τῶν ἴχθύων. [ν. 4]. 

περὶ τοῦ λεπροῦ. [ν. 12]. 
Υ. περὶ τοῦ παραλυτικοῦ. [γ. 18]. 
1δ.. περὶ 41ευ τοῦ τελώνου. [ν. 2]. 
ιε. περὶ τοῦ ξηρὰν ἔχοντος χεῖρα. [νι. 6]. 
τς’. περὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἐκλογῆς. [ν]. 19]. 

περὶ τῶν µακαρισμῶγ. [γι. 90]. 
υη. περὶ τοῦ ἑκατοντάρχου. [ν. 1]. 

περὶ τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας. [νῃ. 111. 
κ. περὶ τῶν ἀποσταλέντων ὑπὸ Ἰωάννου. [νῃ. 18]. 
κα. περὶ τῆς ἀλειψάσης τὸν κύριον µύρῳ. [νῃ. 56]. 
κβ. περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ σπείροντος. | νΠΠ. δ]. 

ΚΥ. περὶ τῆς ἐπιτιμήσεως τῶν ὑδάτων. [νὶΠ. 22]. 
περὶ τοῦ λεηγεῶνος. [νῖῃ. 27]. 

κε. περὶ τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀρχισυναγωγοῦ. [νι140]. 
: περὶ τῆς αἱμοῤῥοούσης, [νη. 49]. 

περὶ τῆς ἀποστόλης τῶν δώδεκα. [1π. 1]. 

κ οςα 

κη. περὶ τῶν πέντεᾶρτων καὶ τῶν δύο χθύων.[1κ.12]. 
κθ’. περὶ τῆς τῶν µαθήτων ἐπερωτήσεως. Πχ. 18]. 
λ’. περὶ τῆς µεταμορφώσεως τοῦ Ἰησοῦ. [Πκ. 28]. 

περὶ τοῦ σεληνιαζοµένου. Γι. ὁδ]. 
περὶ τῶν διαλογιζοµένων τίς μείζων. Πς. 461. 

ς περὶ τοῦ μὴ ἐπιτρεπομένου ἀκολουθεῖν. Πακ. ὅτ]. 
περὶ τῶν ἀναδειχθέντων ἑβδομηκόντα. [χ.1]. 

». περὶ τοῦ ἐπερωτήσαντος γομικοῦ. [κ.25]. 
» περὶ τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς. [κ. 90]. 
περὶ Ἰάρθας καὶ Μαρίας. [κ. 98]. 
περὶ προσευχῆς. [χὶ. 1]. 

» περὶ τοῦ ἔχοντος δαιµόνιον κωφόν. [κί. 14]. 
περὶ τῆς ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπαράσης φωνήν. [κὶ. 2τ]. 

. περὶ τῶν αἰτούντων σήµειον. [σι. 29]. 
µβ’. περὶ τοῦ φαρισαίου τοῦ καλέσαντος τὸν Ἰησοῦν. 

[κι. 97]. 
περὶ τοῦ ταλανισμοῦ τῶν νομικῶν. [Χὶ. 46]. 

: περὶ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων. σα, π]- : 
µε. περὶ τοῦ θέλοντος µερίσασθαι τὴν κληρογομίαν. 

[κῃ. 15]. Αῴο | ὡς 
περὶ οὗ ηὐφόρησεν, ἡ χώρα πλουσίου. [κᾳ, 16]. 
περὶ τῶν Γαλιλαίων καὶ τῶν ἐν τῷ Σιλωάμ. 

[κ. 1]. 
» περὶ τῆς ἐχούσης πνεῦμα ἀσθενείας. [κι]. 10]. 
περὶ τῶν παραβολῶν. [αῃ. 15]. 

ν. περὶ τοῦ ἐπερωτήσαντος εἰ ὀλύγοι οἱ σωζόµεγοι. 
[χῃ. 98]. 

ΤΌΟΔΕ, 
Τπα]ας ΟΠΙΞΔ. | οπι. ΔΑ. 
α΄. β’. γ΄. Ἠαταπα 5οοΙοπ η ΙΠάΊσσπι, ΠΙΠΠΘΓΟΣ(16 ΟΠΊΠΕΡ Ο πιπο 

ποπ Ἠαροί. 
α΄. οἳ β΄ ρατίοπι Ἡ πηπο ποἩ Πάθος. 
γ΄... συµεων ΑΒΙ/Ξ. | συµεωνος Δ. 
ὃ, εχ.πν. δαιµ. ΔΗΙΞ (1 Ππά1ος)Δ. | εχ.το πν.του δαιµ. Ο 

εί Ἐ αἲ 5Ηπῃ. Ρας. 
Εξ. χειρα] Ρίπετη. την Ἐ. | οπι. ΑΟΗΒΤΙΔ. 

εκλογης ΑΟΕΔ. | διαταγης Ἰω5. 
κ. ὑπο ΑΒΙΙΔ. | παρα ΟΞ. 
καὶ. δἱο ΑΟΙ.ΞΔ. | περι του φαρισαιου του καλεσαντος τον Τη- 

σουν’ και της αλιψασης αυτον Ἡ. 

Ίχειρᾶ Δ. 

κβ’. εἰς ΑΒΙ/ΞΔ. | περιτου σπορου παραβολη Ο. 
των ὑδατων «ΑΤ/ΞΔ. | του ανεµου και της θαλασσης 6. | 

του ανεµου και του ὑδατος Ἡ. 
κζ’. αἱ ΑΒΙ/ΞΔ. | περι της των αποστολων διαταγης Ο. 
κθ’. αἷο ΑΞΙΔ. | κθ’. περι της του κυριου επερωτησεως Ο](αᾶά. 

προς τους φαρισεους Ο.) | κθ’. περιτης προς τους µαθητας 
επερωτησαιωετουκ--- Ἡ. 

λδ’. ἑβδομηκοντα ΑΟΤΙΔ. | ο' 5. | οβ’ Ἡ. 
λε’. επερωτησαντος ΑΕΙ/ΞΔ. | οπι. Ο. 
λθ’. οἱο Α(Β)Ι/ΞΔ. | λθ’. περι του δεμονιζοµενου κωφου 6. 
μ’. περι ἰαπίαπι 1η Ἰπᾶϊςο 3. Ἠαυεί αἆ 5απῃ. Ρ8ς. ἵπ Ίου, 
µε. κληρονοµιαν ΟΤ/Δ. | ουσια» ΔΞ. 
µς’. περι οὗ ΔΟΞΔ. | περι του Ἱ. 
μζ’. τῳ Σιλ. ΑΊ/ΞΔ. | οπι, τῳ Ο. 

48Τ 



.. αποδηµησαντος] αἀά. υἱου Α. | οτι. ΟΙ/ΞΔ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

περὶ τῶν εἰποντῶν τῷ Ἰησοῦ διὰ Ἡρώδην. 
[κιή, 81]. 

: περὶ τοῦ ὑδρωπικοῦ. [χὶν. 9]. 
περὶ τοῦ μὴ ἀγαπᾶν τὰς πρωτοκλισίας. [Σὶν. Τ]. 
περὶ τῶν καλουµένων ἐν τῷ δείπνῳ. [χὶν. 16]. 
παραβολὴ περὶ οἰκοδομῆς πύργου. [χὶν. 28]. 
παραβολὴ περὶ ἑκατὸν προβάτων. [Ἁν. ὁ]. 
περὶ τοῦ ἀποδημήσαντος εἰς χώραν μακράν. 

[πν. 111. 
περὶ τοῦ οἰκογόμου τῆς ἀδικίας. [ανι. 1]. 
περὶ τοῦ πλουσίου καὶ «{αζάρου. [αγνι. 19]. 
περὶ τῶν δέκα λεπρῶν. [πνῃ. 11. 
περὶ τοῦ κριτοῦ τῆς ἀδικίας. [ανι. 11. 
περὶ τοῦ φαρισαίου καὶ τοῦ τελώνου. [κν. 9]. 
περὶ τοῦ ἐπερωτήσαντος τὸν Ἰησοῦν πλουσίου. 

[κνίή. 18]. 
περὶ τοῦ τυφλοῦ. [ανιῃ. ὁδ]. 
περὶ Ζακχαίου. [χὶς. 1. 
περὶ τοῦ πορευθέντος λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν. 

[πις.12]. 

. δἱο ΑΤΙΔ. | περι οικοδ. πυργ. παραβολη ΟὉ. | παραβολη δι 
οικοδομής πυργου 3. 

. δίο ΑΔ. | περι των ἐκ. προβ. παραβ. Ο. | παραβ. δι ἑκατον 
προβατων Ἐ. 

|οπι, εις χω- 
ραν Δ. | Παθοπί ΑΟΙΩΞ. 

. τον Ίησουν ΑΊΙΞΔ. | αυτον 0. | πλουσιου ΑΟΤΙΔ. | νοµι- 
κου 5. 

.. Ζακχαιου ΟΙΩΞΔ. | Ζαχχαιου Α. 
. λαβοντων] Ροδί µνας Ἡ. | Οσα, ΔΟΞΔ. |δεκα µνας Α. | 

οτι. δεκα ΟΤ/ΞΔ. 
. αἷς Α(Ι)(Ξ). | Ίησουν ΑΤ.. | κυριον 0ΞΔ. | (και οἳ πρεσβ. 

1.) Ί περι των επερωτήσαντων τον κυριον αρχιερεων και 
γραµµαταιων 0Δ. 

οθ’. 
πβ’. 
πγ. 

περὶ τῶν λαβόντων τὰς μνᾶς. [χὶκ. 19]. 
περὶ τοῦ πώλου. [κὶκ. 29] - 
περὶ ὧν ἠρώτησαν τὸν Ἰησοῦν ἀρχιερεῖς καὶ 

πρεσβύτεροι. [ακ. 1]. 
παραβολὴ ἀμπελῶνος. [ κκ. 9]. 
ἐρώτησις διὰ τὸν κῆνσον. [χχ. 19]. ᾿ 
περὶ τῶν σαδδουκαίων. [αςχ.ρτ]. 
έρωτησις πῶς ἐστιν υἱὸς 4αυεὶὸὃ ὁ Χριστός. 

[ας. 411. 
περὶ τῆς τὰ δύο λεπτά. [πχ]. 11. 
ἐρώτησις περὶ συντελείας. [χχ. 8]. 

. περὶ τοῦ πάσχα. [κκῃ. 1]. 
περὶ τῶν φιλονεικησάντων τίς µείζωγ. [κχὴ. 24]. 
περὶ τῆς ἐξαιτήσεως τοῦ σατανᾶ. [αχ. 511. 
) , { / κ... 

ἐξουθένησις Ἡρώδου. [ακιῃ. 111. 
περὶ τῶν κοπτοµένων γυναικῶν. [κκι. 271. 

. περὶ τοῦ µετανοήσαντος ληστοῦ. [κκιῃ. 99]. 
«περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. 

Γκκιῃ. σ0]. 
΄. περὶ Κλεόπα. [ασὶν. 19]. 

οἱς ΑΤ,. | παραβολη δι αμπ. Ἔ. | περιτου αμ. 0Δ. 
. οίο ΑἘ(επερωτ. 19). | περιτων ενκαθετων δια τον κηνσον 

Δ 

. δἱς (Α)Τ,. (επερωτησεις Α). | ερωτησις πως υἷος εστιν δᾷδ 
ὁ χριστος 3. | περι της του κυριου επερωτήησεως 0δ. 
844. προς τους φαρισαιους Δ. 

ερωτησις Ἠ]μΞ. | επερωτησις Δ. 
Δ. | οπι. ΑΗΙ/Ξ. 

εξουδενησις Ο. | Οοπαα, ΑΒΙ/ΞΔ. 
του σωµατος του κυριου ΑΟΔ. | του κυριακου σωµατος Ὦ]ωΞ. 

οπι. ΟΔ. ἍΊ[της συντ. ο 

.Ἓλεοπα ΑΗΙ/ΞΔ. | Κλοπα ο 
Ῥιββδογ]ρίο του κατα Λουκαν ευαγγελιου τα κεφαλαια Α. 

(1α]. πο Παῦςπ{). 

6αρίίωα ΙΟΗΑΝΝΙΡ Βυαπφε[ῖ ο Ου. Α.Ο... 

Τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου τὰ Κεφάλαια. 
λ αι κ - ῥ. καὶ 

περὶ τοῦ ἐν Κανᾶ γάµου. [π. 1]. 
περὶ τῶν ἐκβληθέντων ἐκ τοῦ ἱεροῦ. ΠΠ. 141. 
περὶ Νικοδήμου. [Ππ1. 11. 

/ ον ση Ὕ ... 

ζήτησις περὶ καθαρισμοῦ. [Π1. 95]. 
περὶ τῆς Σαμαρείτιδος. [1γ. δ]. 
περὶ τοῦ βασιλικοῦ. [1ν. 46]. 
περὶ τοῦ τριακόντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχοντος ἐν τῇ 

ἀσθενεία. [γ. δ]. 
περὶ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἐχθύωγ. 
πι ση. 

περὶ τοῦ ἐν θαλάσσῃ περιπάτου. [ν. 16]. 

περὶ τοῦ τυφλοῦ. [πκ. 1]. 
περὶ «4αζάρου. [πι. 1]. 
περὶ τῆς ἀλειψάσης τὸν κύριον μύρῳ. [κι. 8]. 
περὶ ὧν εἶπεν Ἰούδας. [κα. 4]. 
περὶ τοῦ ὄνου. [χῇ. 14]. ν 
περὶ τῶν προσελθόντων Ἑλλήνων. [κῇ. 20]. 
περὶ τοῦ νιπτῆρος. [κ. 1]. 
περὶ τοῦ παρακλήτου. [αν. 26]. ᾖ . 
περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ κυριακοῦ σώματος. [χὶκ. 
98]. 

40ΟΗΑΝΝΕΡ. 
Τήπ]ας Δ. | οπι. ΑΟ. 
α΄. β’. γ΄. πππο ΠΟΠ Ἠαβροί Ο. 
η. και των δυο ιχθυων ΑΔ, | οπι. Ο. 

Ῥορί θ΄ Ἱπ εοἀᾱ, ποππι]1β, 6.ς. ΚΜ., Ροβί Ίου οαρία]απι 
”. ὧν ΑΟΔΣ. | 
Ὅω ονου ΑΔ. | πωλου Ο. 

Ἱερ]ίας τ΄. περι της μοιχαλιδος «8Ρ. ΥΠ. 8 βρεοίαη. 
Ῥορίεα ΠΊΠΙΕΓΙ5 αρ] περι του τυφλου οδί τα’, οἱ 5ἱ6 
ἀεἴποσρε; Ία αἱ εἶπί οαρία]α τθ’. 

τυφλου] Ῥϊαεπι. εκ γεννητης Δ., εν γενετης δὶο 6 | οπη. Α. 
των Δ΄. 
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