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Ῥμ. ΤΕΕαΕΙΗΙΕΞ35 απΕΕκΚ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊ. 

ῬΑΗΡ ΠΠ 

: ΑΟΤ5 ΑΝΡ ΟΑΤΗΟΙΠΟ ΕΡΙΡΤΙΕΝ. 

ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΟΗΥ ΝΟΤΙΟΒ, 

ΕΤΕΒ, α ἀο]αγ οἱ 8οΙΠς Υ6ΔΥ5, 1έ ἵν γη Γοο]ίησς οἳ τονογοπί ἐπαπ]κα]μεςς {ο Απάσμίν ἀοά, 

Ὠναῦ Τ Ίδδαε α {ατίμαεν ῬογίοἨ οἱ ἔμο ἄτεοὶς Ἄουν Γοδίαπιεηζ. Μοςί οἵ ποβα 34Ἠ56Τ1Ρ6Υ5, πο 

αἲ ἐλαῖν οἵγ ἀθείτο τασοῖνο {ῑῖς νους ἵπ ΡογΗΟΠ5, 41ο απητο ας Ίαδ Ἠἰπάσγοά ἴἶο αρρεαχαποο οἱ 

νετ ἴπα ῥτϊππς οἱ εῖς ΤΗϊνα Ῥατί {ου 9ο Ίομς α πιο. Το οἴ]μους 1έ πιαγ 5ιβῖοο {ο 5αγ {μαί αἴτογ 

Ειο Βοσοπά Ῥανί ἵνα οοπηρ]οίοᾶ, Ῥιαέ Ὀοίογο 16 γα δασά, 1 Ίνας 9ο νϊσίέοα γην ηθος ας 1ΐ 

αΡρεατες γενν αη]]καΙγ ἐλαξ Τ Που]ά ουο; Ῥε αΏίο {ο οοπηρ]είο ΟΥ 6υοἩ {ο οοπΒπιιο 1ο νους. Τε 

ἀθ]αγ Ίνα ποῦ Ῥοει. ἀθείτεά Ὦγ πια; απά 16 Ίαν οπΙγ Όθοι ἴἔἶο πθοσβδίγ οἱ ἔο οᾶδο πο αβ 

σασεά {μας Ἰπίεννα]. 

ΑΦ ἐλίς Ῥατί οἱ πιγ ἄτοαεῖς Τεεαπιοπί ΊπαΥ Ὀα αιπρΙογεᾶ, Ῥοιμαρς, Ώγ {ποςο Πο Ἠαγο ποῦ {λα 

Τπὲχοᾶμοίουγ Ἰοΐίσο Εο ο ἔννο βχοι (οερες αξ λαπᾶ, 1 Φὶνο Ίιθια ποῦ οΠΙΥ έλο αοοοιπέ οἳ αΠΥ πειυ 

πιαϊογ]α]ς, Ῥαῦ αἶκδο α θεπογα] κ οἱ ἔἶο Μ5ΒΕ., οἷο., οἶθεα, απᾶ απ εκρ]απαίοπ ο ἴ]α ππαγ]κς απ 

αΏΏγογΙαΙοἩς πι8δ6ᾷ 1η Ό]μο {εχέ, ΠηΦΥδΙΗ, απᾶ ποίςς. 

ΜΑΗΚΕΞ ΑΝΡ ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒΕ, 

1. ν της Τεχη. 
Σ ΙπᾷΙσα[εΒ απ αἄαδίοπ το ἴπο σοπππιοπ, ἔεων. 
Τ 1πᾷ]σαζες απ οικείο, οἳ Βοπηεί]ῖπς Γουπᾶ Ίπ 16. 
Ἔ 1πᾳ]σοαίες α τεααῖπᾳρ αἀορῦεά γανγῖης {ποτη 16. 
” πιατ]ς Γμθ οἴοδε οἳ α τεαθῖπς οοἹηπιεποεά Ὦγ Χ οΥ Ἰ. 
Ἠ]ονάς Ῥεύπνεεη Ῥτασ]κοίς ἵπ {πο δεχῦ ατο 5ο] 88 1 ]αάσε 

ἴο Ὃο οἳ γευγ ἀοπβί[α] ααἲΠοτ!ζγ. 
Οἑαίίοπς ἔποπι {ο Ο14 Ἔοεῦ, αγε ἀεποῦεᾷ Ὦγ α ΦΠεγοιί 

Επεεὶς {ρο. 
Τ]6 παπα Ῥετεᾶ βεοβίοης 1Ίπ ἴμε ἄτοε]ς ἐοςῦ ατθ {μοδο οἱ 

ἴπε Ψαξίσαπ ΜΒ. ({οππά αἱδο ἵπ Ἐ οἳ Μύ. Τα), Ὀεῖτπς Ῥτο- 
Ῥαδ]γ ἴλε πιοξῦ αποϊεπΏ ποϊαθίοη οἱ ἴμθ Ἰ1μᾶ. 

8 1πά]σαζεςδ πνἨενα 8ΒΟΠ1Θ ΜΒ. οὗ γειδίοη Ῥεμίπς αἴξεν α 
ἀε[εοῦ; α βἰπαῖ]αγ τείεγεποθ ἴπ ἴλο πιαγρῖηπ Α1θΥ/5 λαέ 
ἀοοαππεηῦ 16 πιαΥ Ὀο, 

Ἱ 5πεσνς ποτε α ΜΑ. οὗ γεγεῖοη ἶ5 ἀε[οοῖῖνο. 
Ὕπογο ἴπο ἀἰνίδιοπς οἳ ἴμο γειξο ναιγ ἵπ ἀἰβετεπῦ 

οά ους, ο οτἱρίπα] αγαηρετηεπῦ οἱ ΒίερΙεΏς. 15651, Παξ 
Ῥθεπ {οἱ]ονθᾶ. 

ΤΠ. ἴν της ΊμπετΗΑνυ Μακαῖν. 
Α0 εας]ι ορθηῖης οἱ πε Ῥοοῖς 18 βίτεπ α οοΠβρεεθΙΒ οῇ 

Ὁ α1] νο απζΠοι ες οπιρ]ογεά 1π Ὅ]λαῦ Ῥαγίοι]ατ Ρογβοη: 
Γ.3Π6. ποὔαοη οἱ ἴο ΜΒ. αοοοτάῖης ἔο ἴμο 1δί ρίνεη, 
αρρθατίης οἩ ἴ]λο Β5ῦ Ῥα6ε, απᾶ 30μθ. τειβίοΏ5 οπ νμα 
οἴμετ, 

Ύγμου α. ἀοοπτηεπέ Ὀγοπ]κς οϐ ἵπ απγ ραγὲ οἳ 6ο ορθη- 
ἴπα, 16 15 οπο]οβθᾶ Ίπ α. ρατεπθμεβίς; ἔπας (Ο) οἳ (Τπεῦ.): 
πνπθη 16 {9 ἀε[οσξῖνο αἲ Όε Ρεσἰππίηᾳ οἱ ἴΠο Όπο Ῥασε», Ρα 
ΟΟΠΙΊΠΕΠΕΘΕ πι 8οΠ16 ρα οἱ 11ο ορεπίπᾳ, 16 15 επο]ο5εᾷ ἴπ 
Ῥγασϊκθί»; ἴπας [1 [αοῦμ.]. 
Ἰ αξία ἴ]ιε ποἰαξίοι οἱ α ΜΒ. 15 βοιπεΏπηθς απαρ]ογθᾶ ἔο 

Ἰπα]σαῖο ἐμαῦ 18 15 πιο] παπα ]αξεά {π ἴμαῦ ρατῖ. 
6 πΙθἩ {Πο ποαξίοη οἱ α ΜΒ. οἨ νουδίοἩ, α5 5, οἳ 5ΤΠΕΡ., 

Ιπάἰσαίος (]ιαῦ μα ἀοομπιεπῦ ἴπ απθδίοῦ Ὀερίης αἴἴεν α 
Ἠήθέας αἲ ἴΠε Ῥ]ασο ἵπ πε {οχῦ π]ετο ἴμε 88Π1Θ π]ατ] 
0661115. 

4 νε] λε ποϊαίου οἱ α ΜΒ. οἨ ΥΕΤΒΙΟΠ, 5 ΤΕ, ο Τό, 
παἶοαξες Ἔ]ιαξ 5ιιοἩ α ἀοοππιοπὸ Ῥτγοδίς οβ ἩΠετο 5ΙΟΗ α 
πηατ]ς 18 ρ]ασεὰ 1π ἴπο [εχῦ. 
Α τοπα(πσ βίνοτ Ίπ ἐ]ο πιανρίη υηλοιῦ αΠὖ παατ]ς, ἶς απ 

αἰίεγπαίίνε γεααίπᾳ ; Όπαῦ 15,οΠ6 45 {ο πη]ίο]ι Όλο ααζλογ1δ168 



Π 

αγ ἀῑνίάοά Ῥδύπγθοη υ]ναξ φἰωιιᾶς 1π ἴ]λο ἔοχί απά πας 18 
μας Ῥ]ασαί 1π ἔμο ππαγβίη. ἼμεῬο α]θογπα[ίνο τοπάίηας 
ΤΊ8Υ, 1Π ΒΟΠ1Θ 63565, ΤΘΓΙΙΤ6 α ΠΟΤΟ ἀθίαΙ]εά οοπΠβΙάεγα {1ος | 
8οΠ16 α.άἴθίοπα] οΠ65. ΠιάΥ ηθες ἴο Ῥο βρεοίβεά, απ Π1ΟΥΘ 
ἀοβηϊίο οοπο]αδίοηΒ πΙαΥ αἱ Εἶπιες Ὀο βἶνθη. 

Ὑγονὰς ἵπ. Ῥνπο]κοῦ» ἵπ ἔἶιο τπαγβίη ἱπρὶγ ὑμαῦ Τμεγ αἲθ 
βοιπουμαί ου ΡΗ{α]. ες 
Α τεπαίτσ Ὀχαο]οίοᾶ ἵπ πο ἰοχῦ απιά ππαγ]κος -οπι.” 1η 

ἔμοα πιαχαίη 18 οκοθεάΙπσ]γ ἀοπύβα]. Νο. : 
Α. ροςβῖρ]ο ος ποῦ ἱπιρτοβαν]ο αἀάΠΙου 15 βῖτεη 1 

Ῥτασ]κείς5 1π ἴλο πιατρίη. - 
Τ]ιο Απηπηοηίαη. 8660/1015, Ἠαδερίαπ οβΠΟΠΒ, απᾶ ἁπΠοἰεπῦ 

ομαρίοτε, ποῦ Ῥείης ΑΠΥ Ῥεου]αιή 1ο οἱ ἴ]ῖβ εὐ{δίοΠ, 4ο 
ποῦ Ἠθγο τοι]το ΑΠΥ βρεοία] εκρ]απαΒΙοἩ. 

ΤΠ. Τν ΤΗΕ ΝΟΤΕΡ. 
Τμο τεαᾶῖησ ἀῑδοιβεεά 15 Εταῦ βἰαίεά: ἴμο αιζ]ογϊὔ]οΒ 

πγη]ο] 5αρρογῦ ΑΠΥ τοαςἶης Γοὐζοιυ 16, πλέι πο Ῥα]απος οἳ 
ον]άσπος 15 σίνεη 1π ἀεία]]. 

ας Ἔ, Ἡ ατο αδεᾷ α8 ἀοποβίης πο βΒ41Πο γουάίπσς {ο πνἨῖο]ι 
{16γ πνου]ά αΡΡΙΥ ἵπ Ί]ο {οχῦ. 

σ; ΙπάΊσαίθβ Έ]θ οοΠΙΠΠΟΠ (γοε]ς εσύ. 
23ᾳ. ἴπο Ἐ]πενϊν οὔ1δίοη οἱ 1694. 
δὲ. ου. δἱ. 9. ἴπο οαἰθίοπ οἳ Ἠοβρενῦ βίερμεης οἳ 1650: 

Μπῖ5 εὀᾷοι απά ἴπο Ἐ]χενίχ αγε βΒρεοϊΠεᾷ παει ἴμαγ ἀ1Πεν. 
Οοσαρίοπαζζγ α τείείεησο 15 πηαᾶε το Φερμεπς 451 εἆῖ- 
Μο, 1651. 

ϱ0οπίνα” 18 α5εά αδ Ππτοάαοίης ἴμοα βἰαἴεπιεπί οἳ οτ]- 
ἄεπορ ορροξεᾶ {ο 8οππο γατ]αξίοη ΥΠΙοἩ Ἠαά Ῥδοι Πθ- 
Ποπες, 

“γν,” Όλο γειδΙοΏΒ ἵπ Ρεπεγα], οὗ αἰ] ἴμαῦ Ἠανε ποῦ Όδθῃ 
οἶεὰ {ον 5οπηε ερεοῖα] γεαζ(ης. 

Ἰαιῦ. ΤΗο ΤαξΙη οορΙε5 ἵπ ϱεπετα]. 
Α τε[εγοηος 1πο]οδεά {π α Ῥαγεηίμοβίς Ἱπρ]ίες5 ἴμαῖ 15 

πθαγζή ποοονᾷ5 ΙΘΗ ἐλο τοαᾶίης ἔο πΙοἩ 16 ἶ5 αρροπάες: 
ἴμο ναπ]αίοη, Ὑεη πεος θα], Ὀσίησ βρεο]βεί. 

(1μα{ 5.) ΠπάΙσαξες ἐ]ιαῦ πεατ]γ αἲ] ὑμο Παδίπ οορίθβ, αἲ] 1π 
Γαοῦ τοῦ οἶθεὰ {οΥ ΞΟΠΙ6 οὔμθΥ γθαβίΠΡ, 5ο τει. 

ατα]. (πεΙαα1), 15 αδεὰ οχμαιςνε]γ; ἴλΠαῦ 18, α5 Ιπο]ιιά- 
ἴης α]] ἴ]ο ΜΒΒ. απά ΥογβοηΒ ποῦ οἶδεά {ου ποπιεβμίης 
ἀβονενῖ, 

8 α[ίογ ἴπο ποίαβοπ οἳ α ΜΑ. (α8 9) Ἱπιρ]ος ἐμαῖ ἴ]ιο 
Γαοῦ οἳ 546Π α τεαβΊης ἆοθς ποῦ γεςῦ οἨ 6χρτθς5 {6ς5ήπΠΟΠΥ, 
Ῥαῦ ἐ]αί 16 15 σαΐ]εγεᾶ ο εἰζεπίίο οο[ζαίογιηη, 

ὅαῦ γιά” (αὖ νιάείας) πρ]ος ἐλαῖ βιιοἩ 15 αΡρατεΠΕΙΥ 
ἴμο τοβαἶηᾳ οἳ ἴ]ο α{]ογΙϐγ: ἔλοισῃ, {ΟΥ ΒΟΠ16 Υθᾷ5ΟΗ, 
αὐεο]αίθ ορτἰπ]πῦγ «αηπποῦ Ὢο οὐίαϊηος, 
μου. απἰλον]δες απο Ιπο]οβοὰ ση Ιπ Ὀγασ]κοίς, 18 Ίπῃ- 

ΡΙε5 {]μα[ [ου 5οππθ ΥΘΗΡΟΠ Πογ οαηποῦ Ῥο αιιοῦεά οἩ οἴξμον 
5ἰᾷ6. ὮῬο, ἴοο, Ἡ.].” (Ώοη Πα1εί). 

Απ απὐλογϊ(γ, Η ἀε[εσίῖνο (νμενο 16 πσμέ ο οσροοῦαᾷ 
{το Ῥο αποῦεᾷ), 15 ππα]κοὰ “2ου  Πἰαί, ᾿ 

Οεσαδίοπα]]γ ιο αὈυτενΙαἰῖοη οἳ ἔ]ιο παπιο ΟΓ 8ΟΠ1Θ σο]- 
Ἰαΐος 15. ρίνεη, 5 ΕΠονίηα {ας ἴμο οἰαξίου τοβῦς οι Πῖ5 
θαζλοτϐγ. 

Ῥο, ἔοο, αὈργονἱαβίοης α[ίεν γογκῖοης Ιπά]οπίο ραγΙσπ]α 
εζ1ίονς, οἱ εἶδα τε[ατ ἴο ΜΑ9. π]]ο] Ἠανο Όσση οο]]αβαά. 

Δ{ίου ἴμο ποϊαΊοη οἱ α ΜΒΡ.,Χ ἀεποίθβ α γιά πιαπτι 
(μας 03), απά ἴπεη α πηγα] βἨοινς σ]αξ ἐπο τοαᾶίης ἵς 
ΟΕ ἴμα 51ο ΜΑ. πεη οοιγασίεᾷ: ἔπις Οἱ πιοι]ὰ ΙΠΗΡΙΥ 
μαῦ ἴ]ιο οογΥΘΟΡΙΟΠ Ίγαδ Ἱηαίο Ὦγ ἴ]μο ογἰφίπαϊ υντίίου : 
6” Ὁγ α οονγθοίον: Ο) Ὁγ α ἐπ] τὰ Ἰαπιὰ οὗ 5οοΟΠᾷ 6ΟΙΥΘΟΡΟΙ : 
633 νου]ά ΒἰαηΙ[ν ΕΙπηρΙΥ ἐ]αῦ ἴμο γοαᾶίηρ (εβρεοία]1γ απ 
ΘΓ8ΒΙΙΥΕ) νναδ απ α{ογαίίοη. 

ΤΠο Ῥα]αποε οἳ ου]άθπος ἶς ρίνεη 5ο {4Υ ας 18 αρρεατεᾶ {ο 
Ὃε ΏΘΟΘΒΕΑΥ : αἲ ᾖπηος, αἲἶ ἴ]ο ἀοεππιθΏΏς αγθ οἶξος {η 
αείαιῖ; αὖ ΓΙππΘβ, ἴμε Ψ]ιοἰο 0Ο οπ6 κἰάο 816 θίνεη, γη α 

ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΒ. 

| βαβιοϊοπὲ Ιπαἰσαδίοπ τὐλαέ πιαΥ Ὀο Ῥ]ασεᾷ Ἱπ. ἔλλο ορροβί6θ 
ποσα]. ΙΠ ἀοΐης ὑ]ίς, ΒΙοἩ ΥΕΥΒΙΟΗΡ αγο οἶ[οά οἩ 68Η Βἶά6, 
γθβρθοίνε]γ, 5 ΙΠαΥ Ρο αἲ αἲ] τοσανᾶεᾶ ἴπ ρατὶ ππαζεγιᾶ. 
ΔΑ Ἠπῃο», 5οπ1θ 5 ρογαἰπαίθ ααθ]λογ1{1ε5 αγθ θρεοΙΠεὰ γνὶζηι- 
οαξ Ρείῖηρ Ιπο]αᾶσὰ ἵπ α σεποτα] “16].” [ου 5μεοῖα] ΤΕΒΡΟΠΒ, 
51ο] α5 ἴλαῖτ λανίησ Ὀσθη ΙΠΟΟΥΥΘΟΒΙΥ αποθεὰ {0Η Β0Π16- 
«τμ]πς ἀἰβετεπῦ. 

Γη α]] ο.5ε5 οἱ ΥατίαἰοἩ, αἲ] {ιο Ῥαϊτίδειο απζλογῖδθΒ 
αν θμΙΠ ἐ]λθ 5ρεοίβες Πταϊές (ἴ]παῦ 19, α5 αν α5. ἨαποῬίας Ίη- 
οἸδίνθ) Ἠανο Όθεν ῥίνει, 5ο [αχ α5 {μου αγ ΙΠΟΝΗ Το Π1θ 
8ο ἐμαῦ ἔμερο οη]σ αρρεας οὐ 8Ππεβ 45 αγαἶπδί ἃ ναΤΙΗΊΟΠ., 
Α. {ονν {μ]ηπσς οἱ ἐμῖς Ἰεᾶ γη] Ἰαγο ἴο ο ππεπθ]οπθα 
5εραγα(ο]γ. 

11ΙΡΤ ΟΕ ΑΌΤΗΟΒΙΤΙΕΡ, 

Τ]αξο ατα αἲ] ἴ]ε αποϊεπΏ ἄΤοε]ς ΜΑΣ. επαῦ αγθ Ἰκποππη 
απᾶ αοοεβδῖρ]θ; α {ουν εχοε]]επῦ Ἰαΐο; οορίε5; αἱ] ἴπθ νετ- 
51οπ8 πρ ἴο ἴ]α 5δεγεπίΗ οεπῦώΥ; αἰ] ὕπο Ῥαϊπϊδῦιο οἶζα- 
6198 ἴο Ἐπδεβίας ΙΠο]μςίνα. ΤΠ {Πο {ο]]οπήπο Ηδῇ 1 σίνο, 
1Π σεΠετο], Πανά]γ πιογε ἴπαπ ἴπο παΠηε οἳ ἴλο ἀοὐαππθηΒ; 
ΙΠΟΥΘ Ίγα5 εἰαῦεὰ 1π ἴλο Βνδῦ Πηἰτοάαοῦονγ Νοῦίσο; ἸνμΙ]ε 
{ου ρατοι]ατς Τ πηαδί αραἶπ πε[ε το ἴ]θ αοσοιιπῦ ποσα 1 
6αΥο ἵπ Ἠογπες “ Ππτοάποίίο, νο].1ν. Πε αζαίοπα 
νγη]ο]ι 1 Ἠανο αηπεχαά Το {μα το-ἴδβαθ οἱ ἐμαῦ νο]. (αἱδο 
ρα] δ]εὰ δοραγαίεἴγ Ὦγ Μεδδι». Ποήρδίπαπ απᾶ 0ο.) οοπύαίπ 
5ΟΠ16 ποῦῖουες πμ]σὮ 1 οοηδῖἀεν ΠΠΠρογζαιῦ. 

 ΜΡΡ, 

(αι) Τε Ὁποῖαϊ 31815. οἳ ἐἶια πιοδί απιοῖεπέ οἶαδδ; ἐλιαί 19, 
ἔλοδο ϱ)ίοΥ {ο ἐ]ιε δευειίᾖι οοπ{//. 

Α. Οοάεκ Αἰοχαπάτίπας. 
Ῥ. Οοάες Ὑαίοαπαβ. ΒεδίάεΒ ἴ]ο οο]]αβίοη5 οἳ Ῥεπί]αγ, 

ἨίχοἨ, απά Ῥαγίο]οσσί, απά πο οογγεοβίοη5 ποεᾶά Ὦγ 
Ῥα]οίία, οι Κπον]οάσο οἳ ἐπὶ ΜΑΣ. Ίαβδ Όθοι συθαΜ]Υ Ἱη- 
“ογθαδεά Ὦγ ἴ]λο αρρεαχαπος οἳ Οαγάϊπα] Μαϊ5 οβ1δίοπς: ια 
Ίαγρευ οἱ νγ]ο]ι (ΠΕ ελα ἀαΐο οἱ 1807) γναβ 1βδιες 1π 1868, 
ὑλο βπ]α]Ι6Υ (απά πιογθ σ0ΥγεοΒ) ἸἩ 18569. Ἔον α Πα]]οι 
αοοοιηῦ, Γ πηιδῦ Υ6[ΟΥ ὕο ΠΙΥ αάαδίοπα ἰο Ἠογπο, νο]. 1ν. 
ΡΡ.760--Ἴ08.. Αάάεπάα ποια Μαϊ εΚΙΜΙος, 5 Ὀεατίης 
ῬοῦἩ οἩἨ. λε ποῦες5 απἀ ἴμο ὑεχῦ οἳ 50. Μαζύπενγ απᾶ 86. 
Ματς, τηαςὲ Ῥο οἴγεῃ αἲ α {Ππ11θ 0ππθ. Τη βενογα] ἵπι- 
Ῥογζαπ{ ΡαββαΡ6ς ἴ]ιο ἔγαο τολᾶίησ οἳ 0] ΜΒ. Ίιας Ὄθει 
αδοοτίαἶπεά ὮΥ εαπ ΑΕΟΝΌ {ποπ Ροῦδοπα] εχαπαΙηαΔίοἨ, 
απά 5ο0ΠΙ6 Ῥ]αοθ Ἠπνο θεια γον]βεὰ ὮΥ ἴπο Ἐογ. 
Ἠ, Ο, 0ατα. 

ὃὲ Οοάεκ ἰπαϊίοις. ΤΠ Ἱπιροτίαπί ΜΒ. πας ἆϊδ- 
οογογοὰ Ὦγ Ἠνοῦ. Τιδομεπᾶοτί, Ἱπ ο πποπαβίοιγ οἳ 5, 
Οαἴμει]πα, αἲ Μοιπῖ Β]ηαῖ, απά 5οοη αἴθγ ΕΠίς 16 Ὀεσαπιο 
ἴμο Ῥγοροτίγ οἱ ἴλμο Έπιρεγου οἳ Ἠιιδδία. Ι6 πας Ῥ]ασθά 
ΤΟΥ 8οπιθ {πιο 1 {16 λαπςς οῇ ἴμο ἀἰδοογοτετ αὖ ]μεῖρεῖο, {ο 
ὑμο Ῥάγροεο ο ραβ]σαίῖοπ: απά γνμ]]α {Ἴεγς, {π {1ο Ιαζΐοι' 
ραχῦ οἳ ζ1πε, 1862, Τ Ἠαά λε ορρογαπΙῦγ οἳ οχαπ]πίης 
ἴπο ΜΑ. απά οἳ πια]Ίηπσ α οο]]αβίοπ οἳ ἔπο Οαἴ]ο]ῖς 
Ἐρίδί]6», ΡΥ ἴμο Ἰάπά ῬεγπηΙβείοη οἱ Ὦν, ΤήβοβοπᾶονΕ. ΤΠ 
ἴπο εκτ] ρατί οἳ 1869, ἨΙ8 Ίανσο [πο βἰπα]]ο ο1δίοη οΓ ἴ]ιο 

ΙΓ ΜΒ, ποασ]εᾷ ἰΠῖ5 οοαΠίτΥ: ΕΠί5 οοπίαίης ἴΠο Πο] οἳ 
παῦ ἵ5 πουν Γουπά Ιπ ἴμο ΜΑ,; ἴμα 15 ΡογΙοΠΒ ο ἐ]ο 
ΟΙά Τοδίκππεη!, ἴμα γο]ἰθ οἳ ἴμα Νανν, απ αἶδο ἰλο 
Ἐμίβί]ε ο Ῥανπαβας, απᾶ ρατῦ οἱ ὑμο Ῥουῖς οἳ Πσγπηας, 
(Φεβ]άθβ ἴλμαδο Ῥογ{]οη», ἴπεγο αἶδο αχἰςίς ἐ]ιο ρατέ οἱ ἴ]λο 
Ο]ά Τεβίαπιοπί πνμ]ο]ι Τδομοπάονξ ῬνονίοιξΙγ ἀἴδοονογος, 
{ο Οοᾷες Ἐτάετῖσο-Λαραδίαπας αἳ Ποῖρδία, ο π]]οἩ Ἆθ 
λαὰ Ῥαῦ]κμες ἴη 1846 α Πέποσναρμεὰ Γαο ςἰπη]θ). ΤΠ ἴ]μο 
βρτίης οΓ 1865, Ὀν, Τι5ομεπᾶονξ Ραρ]εμος ἔ]ιο Μεν Ταβία- 
πιεμῦ Ρογίῖοη οἱ ἴμο ΜΙ5., Ίἶπε ΓοΥ πο αΠᾷ ρασο Γον Ῥαρε, 
Ίπ ΟΟΠΊΠΙΟΠ ἴγρεβ, απά 1π 1866 ἴλμετο αρρεατοὰ Ες Νογιπι 



ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΒ. 

Τοςίαπιοπίαπη (γαοοὺὸ οκ Ῥἰπαϊείοο Οοᾷ1σο, ὧο. Αἲ ἴ]ο 
οπᾷ ο ιο Νουν Τοπίαιηοπῦ νο]ππηο ἵπ ἴ]ιο γο-ἴδδιιο οἳ Φῇἱου 
Ἀπά Τμοῖ]ο'5 Ῥο]γσ]ουῦ ΒίΡ]ο (1865) α οο]]αίίοη οἳ ὑμί5 ΜΗ. 
18 ρῖναῃ, ππαζο ἵπ ρατο Ὁγ Ψο]ροάίπς απ ἴπ ραῦ ὮΥ 
θτλανά (Β.Α. οο]]αβίοη 18 αἶδο 5αυ]οϊποα {ο πο γοοῖς 
Τοβίαπιεηξ, οα ξεᾶ Ὦγ ἴμο ἈἨεν. Ἡ. Η. Ἠαηκοα], Β.Ρ. 
(Οκίονᾶ, 1864), οοπίαϊηῖηςσ ἴπο ἰοχί οἳ πποβῦ ο ἴ]λο ν6υγ 
αποῖοπὺ ΜΘ9. Ῥαΐ ἵη ο Ἠεν. Ε. Η. ῥοπινηκεμ”ς 11 
Οο]]αξίοη οἳ {ο Οοάος βΙπαϊθίοις”. (Οαπαργ]άσο, 1564). γη] 
ο Γοιπᾷ, ποῦ οπ]γ μα πιοδῦ οχαοῦ νίουν οἳ {ο τεαάἴηας ο 
ἔλο ΜΒ., Ῥιῦ αἷκο α Υ6ΥΥ να]ααθ]ο ἀονοηρίῖου ο 16 ἵπ α 
ΟπΙσα] Πηπὐγοάιοβίοη. ΙΠ 8ΟΠ1Ο Ῥ]αοθ Μν. ΒογίνειθΥ 
ηοί]οοβ Ἡθγο ΤΙΥ οο]]αθίοη ἀῑβοις οπι Τδομεπάογ/ 5 
οὐ μοι. Τ τοργθῦ ἐ]αῖ ἵπ οπθ Ρίασε Τ Ἠαὰ οορίεᾷ Π1Υ ΟΥΥ 
τοιρ] ποίο ἸΥΤοΠΡΙΥ. Ίπ 1 ομη ΠΠ. 21, Τ Ἰναὰ οοριεὰ 
καταγωωσκω {1οπι ἴπο ΜΕ., Όαξ ἵπ ὑγαηδοχ]υίης, 1. παϊβύοοϊς 
-ω αὖἳ ἴπο οπὰ {ου -ιν. 1 τορτοῦ πΙΙΙΟΗ ὑαί ὮΥ 0ί5 ουοτ- 
βἰσΏί λτ, Βογίνεπεγ γγαξ πα]θ]εά. 

Ο. Οοᾶες Ερ]ναετηί. 
Ὦ. Οοἆεκ Έεζαο οἱ Οαπίαυιϊριεηβίς. που ἴμο ἵβειιε οἳ 

ἔλο Ῥεοοπᾶ Ῥατί οῇ τηΥ (Τοοίς Τεβίαιποπ 015 ΜΒ, Ίας Ῥορῃ 
εἀϊθεά πι στεαῦ ο.γο ὮΥ Μγ. Ῥοπίνεπον. Τμἱ5 ΜΑ, που 
οοΠΙΕΑΙΠ8 πο Ρογβίοη οἳ ἴπο Οαἰλο]ίο Ερίδ6]ο5, εχοερύ ἴ]ο 
οοπο]αἁ]ησ ΥογΞες οΓ {οἨη ΠΠ. 1 ἔπο Παπ νογβίοῃ. ” 

Ί, Οοᾶεκ Ἰμαπάίαπας οὗ ἴπο Αοἲς ἵπ Παδῖη απᾶ (τοεῖς, αὖἲ 
Οκέοτά. Ῥνοβαβ]γ οἳ ἴ]ε 6ὲ1 εοπύισγ. Έτοιῃ ἴμο σεπεγα] 
Ἀστθετησπῦ οἳ ἴλ]βδ ΜΡ., 1Π τοππαγκαθ]ο τεαάίησς πν σα Έμοδο 
οἷζεᾷ Ὁγ Βεᾷ6, 16 Ἠαξ Ῥεει τεαςοπαὈ]γ Ιπ[ενγεὰ Όπαῦ 18 ας 
1η Ἠ]5 Ῥοββεββίοη. 1 Ίανο οχἰταοίεὰ {πο γεαάῖηςς α5 Γοαπὰ 
1η ῬοθᾷαΒ νοιχΒ, απά Ιηβογύεᾶ ἴποπα {οτ ΡΙΥΡΟΡΕΡ ΟΓ οΟΠΗ- 
ΡαΠΙ6ΟΠ: πΊι6βο Ἠ]5 οἰζπίΙοης 5οπιαγαί ἀἱῇοΥ, 16 πηαδί ο 
τοπιοπηὈογθί ἔλαί Όλο Ἠανο ραβδεᾶ ἐΠτοιιδ] {πο Ἰαπάς οἱ 
οοργ]ί8. 

Η. Ἐπασπιοπία Ῥαλπαρδερία Τίδοπεπάογβαπα (Πού αὖ 
Β6, Ῥούεγδρανς.) Ίπ ἴλε Αοῦς ἴμεγ οοπίαϊη α {ουν ΒΤηαΙ] 
ῬοτίΙοηβ. 

(δ.). }αίε Ὁποίαϊ οί αρεσίαῖ ἐπιρογίαποε. 
Ῥ. Τε οπ]γ ΜΒ. ἴο Ὦο 5ρεοϊβεά απᾷεν ἴΠ]5 Ἰεαὰ ἷ5α 

Ῥαμπαρξεξῦ νν]]ο ΤήβοπεπᾶουΕ παεῦ πΙΗ 1Π ἴ]ιε ΡοββεδδίοἩ 
οΕ {με Ἠπδδίαπ Ατοζημιαμἅιιιο Ῥογῆτ], νο α]]ονγοὰ Ἠϊπα {ο 
ἴαἷκα 185 Το Ἰμεῖρείο {ο ἀεοίρῃον. 1Τ6 οοπίαϊης ἴμο Αοῖβ, 
Ἡρίδί]εςβ, απά ΑΡοοα]Υρ5δε; 15 αΡΡεαΤΒ ἴο Ῥε]οης {ο ἴ]α 
πΙΠΙἩ οεπίιχγ. (8εε Ἠσισος, ῬΏεα]-Επογο]ορᾶά]ε, νο]. χῖκ., 
Ρ.192.). Α {εν τεαβῖησς5 Ἠανα Ῥεοῃ ΙΠβενζεᾶ νγῖο] Ὕνογο 
ΚΙπᾷΙΥ 5επέ πῃθ ὮΥ Ργοί. Τϊδομιοπᾶοτί ἨΙτηβε]{, γιο ΡΥΟΙΗΙΡΕΒ 
{ο Ῥαῦ]15ῃ το επί]το ζεχῦ. 

(ο) 6εγίαϊπ ἱπιροτίαπί 95. ἵπ (μγείυε «Ποίεγ». 
19. Οοάεκ Οο]ευθίπς 9844. (93 οἳ ἴμο (19οβΡε1θ). 
51. Οοᾶςες Ἰμεϊοεδτεηβίς. (69 οἳ ἴ]ιε ἄο5ρε1β). 

1Η 

61. Οοἆακ Τιβο]οπάοτβϊ Αοζοναπα. 20,008 ἵπ ἴ]ο Ώγ]δ]β] 
Μακουτη. Οο]αίοά Ὦγ Μν, Βονΐνεπον 48 νο]! 48 τηγβο]{. 
(5ος λα οο]]αίίοπ8 ααθ]οϊπεά {ο 5 οἴδίοι οἳ Οοᾷος 
Αιρίεηβίς). Τμο αΠ](ποννή ΜΒ, “ Ηα1.” {ουπιετ]γ ἀοβίσπαμοςᾶ 
61, Πανίης Ῥεον Ιάοπ]μεὰ ὮΥ Βογίνοπαν νὰ 111 οἳ ]ιο 
Αοἳβ, Πο το[θΓοποο 61 αδ Πιδ' ἀπαρρτορτία[οὰ 18 σοΠνο- 
ΠΙΘΗΓΙΥ αρρ]οὰ {ο ὑἱ5 να]παρ]ο ΜΑΡ, 

(αἱ) Το Παίο ὉποίαΙ σοπίαϊπῖπα ἴο Αα απ (αἰλο]ίο 
Ιηρίδέζο5 (οἨ οἰί]εγ). 

Ἡ. Οοᾷοκ Μιήπεηβίς οἳ {πο Αοίβ: ρατῦ γΥηίο]ι 15 ἀθίοο- 
νο αὖ ἴ]ιο επᾶ Ίαςδ Ώου Βαρρ]εά Ὦγ απ αποϊεπί Ἰαπιά 
Ιπ αποία] Ἰοὐ0ενβ. 

Κ. ΟΕ ἴπε Οαμο]ῖο Βρίδί]6Β, αἲ ἈΠοβοονγ. 
Ἡ. Οοᾶοκ Ῥαββίοηοί (αἶβο {οΥΠΙΘΙΙΥ. οα]]εὰ  οἳ ἴλο 

Δοίβ, ὧο., ο Β0. Ρα] Πρίβὔ]εβ.) 
Ἐν, Α. [ογ [Τασπιθη(Β οἱ ἴμο Λοῦβ. 

(1). Ανοίεντ ΥΕΗΡΙΟΝΡ. 

απ. 

γα]ς. Το Ὑπ]σαίο οἳ ἆεποπο. «4π. Α τοπάῖπσ οἳ ἴ]ο 
Οοᾶεςκ ΑππαΙπας (01ο ααὐΠογΙϐγ σεπετα]]γ {ο]]ονγες). 
γαρ. Οὐ. Ἔμο «Οζεπιεπίῖπο θεχυ. Οἶμπον αὐρτενίαϊΙοηβ 

ΤΕΓΕΥ {ο ραγβίου]αχ οορίεΒ. 
Ἔπε οἱά Πα. ᾱ. 15 ἴπο Τιαῦίπ {οχῦ οἳ Ὦ ; ε. ἐἶιο ΤιαθΊπ 

τεχί οἱ Β. ο. [παριπομῖς οἳ ἴμο Αοἲδ απᾶ Οαἴ]ο]Ιο Ἐρίδί]ες. 
πα, 1π χο Αοῑς απ Οαὐμο]ο Ἠρίδί]εβ (ὔ]ε Β4Π1θ 45 1Π ἴ]ιθ 
οβΡε1β), ἴλιο Ῥρεοα]απα οἱ Αασιβθῖπα, {. ἵπ 6. ἆαΠ16Β, 
0ο. Οοτοοϊοηβῖς. Ἔλογο 15 Πο Ἰ«ΠΟΥΥΠ ΟΟΡΥ οἳ ἴπο οἰὰ 
ματ οἳ ἴμο οὔμον (Οαἴλο]ίο Ἡρίδί]ε». 

ηγίαο. 

ΒΥγ.Ρεί. Τ]ο Ῥοε]ίίο Ἡγτίαο: Ίἴλίςβ ἆοθβ ποῦ οοπίαϊη 
2 Ῥεῦ., 2 απᾶ ὃ ζοἨἨ, απ ο 1ᾶθ. 

Ἀγτ.Ηο]. Τμο Ἠατο]εαπ θγτίαο, 
ΘΥΥ.Ρὰ]. Τμε Ῥοά]είαα Ὀγτίας, α ΥοΙΒΙΟΠ οἱ πο {οι 

Ἠρίδί]ε» ποῦ οοπίαἰπεὰ 1π πε ΡεβΏ]{ο. 

«ΜεπαρΗ. Τμο ἨΜαπαρ]] ο, 
Ἔμου. Τ]μο ΤΠοβαῖο, 
Άντπι, ΤΗο Αγπιοηίαη. 
49, Ἔμε Διμιορίο, 

(πι) Ἠλπιτ ΟΠΤΑΠΙΟΝΒ. 

Τμοδο απο αἳ] σἴνειπ Ὦγ πε αρυπενίαἰεά ΏαΠΗΘΒ οἳ ἴπο 
ΝΥΙ{6Υ5, αΏπά 51ο] α Υείθγοηοσθ το ἐλαῖγ γγοτκβ α8 γν]] Ῥο, ὮΥ 
ΊΊθΩΠ5 οἱ ἴμο Ιδυ ρίνεη Ἱπ ἴμε Ιπίτοᾶιοίονν Νοΐξῖοο {ο 
Ῥατὸ Τ., ΙΠπίο]ΙΙΡιρ]ο 0ο ἴλοβε αοοιβίοπισά ἴο Ῥαΐϊτίςιο 
οἱ ναΙοηΒ. 

Έ]με Ἐεαάεν ἶΒ τεαπεξύεᾷ {ο οὔδετνο ἔ]λαῦ 1η απγ Ῥ]ασος 1Π π]ήοἩ 19 πιαΥ ποῦ αοοβρῦ ΠΙΥ τορι]ΐς α5 {ο ἴ]λο ἴοχέ αἀορίες, 
πο 18 {αγη]βμεὰ πηῖθ]ι α]] ἔιο αοοθδδῖρ]θ ΑΝΟΙΕΝΤ ΏΥΙΡΕΝΟΕ ασαϊηθῦ ΤΗΥ οοπο]αβίοΏΒ 5 γνο]ἱ α5 {ου {µθη, 

Ἠανίπα Ῥοεν. Ένας επαῬ]οά {ο Ίδια α ΤΗϊχά Ῥανέ οἳ την τοσὶς Τοκαπιου, 1 Ίορο ἰ]αί (]ιο 
τοπηπ]πᾶεν νἩ]] {ο]]ογ; ν]λοαί απγ Ιπίευνα] οἳ ατθαί Ἰοπαίμ. ΊΤ]ιο σοἰ]αξίοι οἱ ἴια Οοᾷοκ ΒΙπαϊίοις 
η ἴμο οδρεῖς απά οἱ ιο Οοάοκ Ὑπαΐϊσαπας ἵπ 84. Μαξίμον απά δὲ. Ματ]ς {ποπ ιο Ρα)]κ]ιοᾶ 
οα1ῖοῦ, νη, ἰοσείμεν γη] οἴ]μον πιαίογῖα]ς πιο αἱ Επ αναϊ]ανίο, [οσα απ Πηρογίαιέ 5αρρ]οππεπί 
{ο ο νατίοαςδ τοπάἴηρς. 1 Ἰορο {ο Ὠα αὐ]ο {ο Ρεϊπέ οσο Αάάεπᾶα 1π 5αοἩ α- {ονπι απᾶ 



ἄνε 

1ν ΙΝΤΕΟΡΌΟΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΒ. 

ατγαπαεπαθη. (ἶναί {Πογ πιαΥ Ὦο οοπνεπίεη{]γ 5ο απά οοπαραγοά ΙΙ ιο ναρίοις τοαάίπσς εαυ]οῖποι 

{ο ἴ]ιο (οχί. Τ]ο 5Ἱαοίς οοπίαϊπῖπς 5αοἩ. καρρ]οπποπίανγ οο]]αξίους γη] Πνονοίοτθ Όο 56η βεραταίαΙγ, 

απά ια η] ο αἰίασ]οᾶ {ο ο νο]απ1ο, γνοπ. Ὀουπά, 1π πο] α- νναγ ἶνας ἴ]ιο ραςες οί ασ] πιαΥ 

Πο οροπ {οσαίμεν; ἴη ἴμῖδ ππαΏπεν α]] Ἱποοπγεπίεπσο οἱ ἑαγηῖης {ποπι οπς ρατῦ {ο αποίµει οἱ ἴλο 

84ης γο]αππς π]] Ὦο οὐνιαίεά. 

Έλενο 5 ποί]ήπο {αγίμον ἐμαί τοπίο εχρ]αιαίοπ αἲ ρυοκοηί. Άἴαγ Ἡε νο, Ὦγ να πδριταἴίουι 

ος ἴμα ἨΗο]γ Πιοςί, φανο [οτί] ναι Ῥοπίρίανα πγ]ΙοἩ ἵ5 αία {ο πια]ςο γγῖδο ΠΠίο κα]ναβίοι {μτοιδῃ 

{αἹίἩ ν]]ο]ι 15 ἵπ Ομνὶδε ἆοδᾳδ, Ρ]ο85 ἐλὶς οπάσανοιν ἴο οχ]ΙὈΙς ἔἶο {οχί οἱ ἴἶιο Ναι Γοςέαπιοπέ 

ἵπ {1ο γεν πνογάς η π]ίομ 1 Ἰαδ σοι (γαηδιπ]ζοά ον Εἶνο  ογἱἆάσπος οἱ απεϊοπέ απζ]ογ{γ. 

5 Ε0: 

ΡΙΥΝΟύΤΗ, δερί. 1911, 1860. 

ῦ. ΥΓΕΒΕΤΗΕΙΜΕΗΕ ΑΝΡ 60ο, ΤΥΡΡ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΒΝ[ΟΙΣΡΕ 1 ν Ν 

18.81.61. Α΄ 1 Τον μεν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ 
αῖς, ὄγς 5 Ἡ πάντων ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο να ]ησοῦς ποιεῖν τε 

1 Ῥνίπαιπα (πἱάσπα 5ΘΓΠΙΟΠΘΠΙ 
{οσο 4ο οπαπΙθΗ5, ο ΤΠοορμ]θ, 
απο οοορίῦ Ίεδις [ποσο ο 

Μαιπρῃ ἄοσστα, 3 115: Ἱπ 4ἱ α ς ιο Ίπ ἀῑσπι απα 
ντο δν καὶ οἳ ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἄπο Ῥεβροίρίθι5 Αροβἰο]ς Ῥοτ βρὶ- 

στ ο Ιθαπα δαΠΟΙΠΠΙ 4πο8 ο]ορ]έ α- 
Φίξ όλοις διὰ πνεύματος ἁγίου, οὓς ἐξελέξατο, άν 5απαῖας ου: ὅ απἴυς οἳ ὑπνς 
Ρ ΜΑΙ, ο8: 17. 
Μας. 16: 10, 14. 
Ίμ.. 191, 96. 
1ο... 90:19, 26. 

λήμφθη. ὃ 

εἶμπ. 

τόσα ος 

ὑμεῖς δὲ ἳ ἐν πνεύµατι βαπτισθήσεσύε ἆ ἁγίῳ,, οὐ μετὰ 

πολλὰς ταύτας ἡμέρας. ΄ οἱ μὲν οὖν συνελθὀντες 

τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 

ἤγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, 

ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν το ὑπητιδν 

μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, 

οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα κκ τὸ 5ο 
παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοϊς τεκμηρίου», δι ἡμερῶν. ἔτεσ- 

σεράκοντα΄ ὁπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ 
3 καὶ συναλιζόµενον ᾿ παρ- Ῥηποσθρϊτ οἱ αὖ Ἠογοβο]γπιῖ5 

δ ὅτι ]ωάνης" 

Ἱρβαπ γῖναπα ροςδῦ ραδ- 
βίοποπα. δα ἵπ ππ]ή5 αγση- 
πηοη(ῖ5, Ρος. ἀῑσ5δ απαάταρ]ηία 
αΡρατεΠςΒ οἱ οἳ Ἰοπεπ5 ἆθ 
χθύΠο ἀαῑ: 3 οὔ ϱΟΠΥΘΒΟΘΠΒ 

πο ἀἰδοσάοτοπί, 5εᾷ οκρεσίαγθηξ 
Ῥτοπαἱββίοπθιη ρα 5, 41 81η πι- 
ἀῑδίῖ ρε. 08 παθπῃ, 5 απ]α 

ααϊάσπι Ῥαριζαν]ῦ 
αα1α, ΥΟ8 απὔοπα Ραρισαριπηϊπϊ 
αρίτΙα 5αποίο πο ροδῦ πππ]{ο 
98 4168, ὃ Ισίταχ απὶ οοΠνθ- 

Τηβο1ρίίο. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ὃἃ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἐ Ρεμ. αἱ Ὁ. 

Ἠραξεις των αποστολων 81. 61. Ὦ [21ἱη. 

Ἄουκα ευαγγελιστου πραξεις των ἁγιων 

αποστολων 15. 

Ῥεοςσί ἵπ ΑΟ. (αἱ: 0.) 

1. Ἰησους] [ Ρίπεπι. ὁ 5. ΑΝΕ. 19. 81. 

61. Ονιο. ἵν. 6). | οπι. ΒΕ. (0 π.].) 

9. εξελεξατο] αάά. και εκελευσε κηρυσσειν 

το ευαγγελιον Ὦ. ({ι..) Ἀγτ.Πε] σης. 

«οῦ Ῥταθσσρί6 ῥταράῖσατο οναησοΙ απο” 

Αιφ. ο. Ὡρίςι. Μαπίσμαοί.” ἰκ. 10 (4. 

Ἔαςβ5.κ. 188). Αοΐ. ο, Εε]. Μαπίομ. Ι. 

1ν. (κ. 568) «ἑπιαπάπης οἱ Ῥτασθῖσατο 

Ἐγαυρεπι.” ο. Ώοπαιϊκέ, κὶ. 27 (κ. 

449). «έ σιια Ῥγασοϊρίεης αροδίο]5 Ῥου 

Βρίτίταπι 5αποξαπι Ῥγασάίσατο Ἐναηρο- 

πα 41ος οἱ εσας. | αἀά. ργαεᾶ]- 
σαγ6 Ἐναηρο]ίαπι, ΤΗΟΝ. 

--- ανελημφθη ] απῖε εντειλαµενος Ὦ. ΘΥτΙ. 

Ῥει.δ.Πο].πῃς. ΤΠεΡ. 

9. οἵς] ὁ Ἱς 0. 

ρν--- 

8. δι] οπι. Ὦ3. 

-- ἧμερων] Ῥοξέ τεσσερακοντα Ὦ3 (νιά. 

Τετί. ΑΡο!.5Ι.)|απίο Ο2ἱᾳ. 1. 4943, Εις. 

Ἐκ]. Ρν. 1689. Ἐδ. πα Ματ. επρρ]. (Μαϊ 

996, 7.) 
--τεσσερακοντα ΑΡ"ΝΟΡ. 61. Ἱτεσσαρ. 

5 Β2Η,. 19. 91. 

---οπτανοµενος Οτίρ.1.4954.3. Ες. Τ.Τ.. 

4004, ο], Ῥν. 165. αἆ Μαν. 5αρρ]. (Μαϊ 

296, ϐ) | -μενοις Ὦ3. | (οπταννοµενος 

Ε.) 
--τα Οτίφ.ῖ. 

0ἱ9, | τας 3. 
4. συναλιζοµενος ΑΒΏΝΟΕ.. 15. 61. Ἐιδ. 

Ὦ.Τ, (αἱείοτά) 4008, Τις. Ἠο]. Ρη. 

104, 1685.) συναυλιζοµενος 51. Ε.Τ. 

εαᾱ. 4004, αἆ Ματ. βαρΡ]. (Μαἱ 296, 8) 

συναλισκοµενος Ὦ3. | συναλισγοµενος 

3 (οἱ 5αἱοπΙ-ΒΙΠΠΘΠΒ οππι οἵς, ΘΥΓ.Ης]. 

| αἀά. μετ αυτων Ὦ. Ίια. Ἁγιτ.Εε.δο 

Ἠοε]. ΜοιηρΗ, ΤΠεῦ. Αππι, 4081. | αἀά. 

αυτοις Ἐκ. ΕΕ]. Ἐν. 104. οσα, το]. Εμδ. 

Ῥ.Β., Ε.Ι.Ρ1. 165. 

ο Β 

Τι5.Ὀ.Ε. Ἐε].Ργ.αά Ματ. 

4. παρηγγ. απίο αυτοις Β8ΥΤ. 18. 51. 61. 

γπ]ς. Όγνν.Ρεί.δΗο]. Μεπηρη. ΤΠΕ. 

Άνπι, Εως, Ες]... ροδέ ΔΟΤ). (παρηγ- 

γελλεν Ἐ 6.) 

----Πκουσατε] ηκουσα Ὁ3. || αἀά. φησιν δια 

του στοµατος 3. Να1ς. ΟΙ. μα. 11Π. 

(οπι. φησιν Απιι Γιά.) 

5. αυ ΙπΙ6. ἀῑπιί ΤΠεΡ. 

---Τωανης ΒΓ. 

-- εν πνευµ. βαπτισθησεσθε ἁγιῳ Β3Ν3 

6Ί.|εν πν. ἁγιῳ βαπτισθ. Ὦ. Ηι. 9649. 

| {βαπτισθ. εν πνευμ. ἁγιῳς. ΑΝ.ΟΒ, 

19. 81. Υα]ς. Όγιν.Ῥεῦ.δΗοΙ. Μεπιρῃ. 

Τ1οῬ. Αυπι. ΟΥἰφ.1. Τ815. Ογίᾳ. Γι. ΠΠ. 

961Ε, (νι. εαρ. χὶ. 16.) |. αἀά. και ὁ 

µελλετε λαμβανειν 3 Το. ΠΠ. ] οπι. 
Οτίᾳ. εἴ Ιπί. 

--- ἡμερας] αάά. ἕως της πεντήκοστης 

3, Του. Ας. ({ου.) 

6. συνελθοντες] ελθοντες 3 (εου..5.) 

5. Ῥαρεισαπαϊηῖ πι, 

459 
4. αααἹεείς πα πΙθ) 61. | 



4] Μαν. 16: 1ο. 

ΑΒΝΟΡΕ, 
19.91.61. 

μα. 94:21. 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
3 κ / 

οὕρανον πορευοµένου 

19 

/ / 

Ῥ’ σαββάτου ἔχον ὁδὸν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

δν / Κυ ο ] -- / 
ἠρώτων' αὐτον λέγοντες» ὗριε, εἰ ἐν τῷ χρὀνῳ 

τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἱσραήλ: 

΄ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐχὺ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνους 
ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ᾿ ἀλλὰ 
λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ "µου μάρτυρες ἐν τε Ἱερουσα- 
λὴμ καὶ [έν] πάσῃ τῇ Ιουδαία καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆν. καὶ ταῦτα εἰπὼν «Βλεπόντων 
αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη. ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν 

καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν 
5 - ο να τά / 

αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺῦ ανδρες δύο 
τρ 3 - 3 4 δ / ο Πα ον 

παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν "ἐσθήσεσι λευκαῖς, ΄ οἳ 
-. ή 3/ - / 4- 

καὶ 1 εἶπαν, Άνδρες Γαλιλαῖοι τί ἑστήκατε "βλέ- 
{/ Ν / Ὁ) » - 

ποντες εἰς τον οὐρανόν; οὗτος ὁ Ιησοῦς ὁ ἀναλημ- 
Ν 5η ες 5 Δ 3 κ Φ ν) / Δ 

φθεὶς ἀφ ὑμῶν εἰς τον οὔρανον οὕτως ελεύσεται ὃν 
΄ ’ Ν / Ν / 

τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἰς τον οὐρανόν. 
ή / ε λ λ / - 

τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀποὸ Όρους τοῦ 
/ » . ο τν 3 ὃν ε / 

καλουμένου ᾿Ελαιῶνος, ὃ ἐστιν ἐγγυς Ἱερουσαλημ, 
15 ον παν να. τα Ν 

καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ 
ε . τά / ο 5 κ α / 
ὑπερφον ἀνέβησαν, οὗ ἦσαν καταµένοντες, ὃτε Πέ- 

..) ΄ . ΄ / . 

τρος καὶ ' Ἰωάνης καὶ Ιάκωβος καὶ Ανδρέας, Φιλιπ- 

ση 

πογιπί Ιπίογτοσαβαπέ οαπι ᾱἷ- 
οσηίσς, Τ)οπιπο, 5ί ἴπ ἴσπι- 
Ῥουο. Ίου τοδίπε Το 
Ί9γα]ια]2 Τικ απίοπι ος, 
ἌΝοπ οδὲ γεδίγιπη Ἠο55θ {ἴεπι- 
Ῥοτα γε] πποπιοηία 18 ΡαΐθΓ 
Ῥοβιιῖ{ς 1π. 5µα Ῥοϊορίαίο, ὃ 5οὰ 
αοοϊρ]θιϊς νΙγιπίοπα ΒΗΡΕΥΥΟ- 
ποπ ῖς αρίτας 5αΠοΜί 1π Υος, 
οἱ ογ]ῖς πμ] {αρίο5 Ἱη Ἠίογισα- 
Ίοπι ο ἵπ οπππῖ Ἱπάασα οἱ 
Ῥαππανία οἱ ππδᾳπθ αἲ τη παπα 
{ογγαο. Ὁ Εί ομπ αθο ἀῑκίδεοι, 
γιά επί νας 115 οἰοναίις ο.ὲ, εἴ 
ΠΡΟΣ. βηκοορίς οππι αὐ. οομ]]5 
6ογπα. Οππιαιιθ ΙΠΙΙΘΥΟΗ- 
{απ ἵπ. σβθ]ατη. διηίοπΙ Ἰ]]ατη, 
οσσα ἆπο νἰγὶ ααξιθοναπέ Ἱακία 
Ί]]ος ἵπ νορῖῦας α]οῖς, 1 απὶ εὔ 
ἀἰκοταπί, Ἠ πὶ ἀα]]ασί, ααἰά 
είαιῖς αβρ]ο]οπίος ἵπ οπθ]ΗΠ. 
Ἠϊο Ίσδας απῖ αἀκυπίας αεί α 
νουῖς ἵπ οαε]ατῃ, βίο γοπῖοῦ 
αποπιαπποᾶ πα. γΙάἶδς θπα 
ουπίσπΙ π σαο]απι. | Ταπο 
τονογεῖ δαπέ ΗΙογοσο]γτπαπι α 
πιοπίο αμΙ νοσαίιχ Ονοι], απῖ 
οδι Ἱαχία ΠΙεγασα]επι εαυραι 
Ἰαβοῃς Πίου. 15 Ες πα ΙΠἱγοῖς- 
εοπί 1η οσπασπ]απῃ, αξοσπάσετατ{ 
αῬί. ππαπεραπ6 Ῥείτας εί Το- 
ἨαἨΠΘΕ, Ιποοριας οἳ ΑπάνσαΣ, 

μι άρρας εἴ Τ[μοππαᾶς, Ὦατί]ο- 
Ίοποις οἳ Μαίμεις, Ίαεοῦας 
ΛΙΓΟΙ, ΦΙπιοη Ζε]οίες εί Παάαβ 

6. Ίρωτων ΑΡΝ(Ο3). (πρωτουν 03.) | 

Ἱεπηρωτων ασ (09)ΡΗ. (18). 51. 61. 

(επηρωτουν Ο6. -τον 15.) 

---αποκαθιστανεις | αποκαταστανεις Ὁ | 

αάά, εις Ὀ3. 

--- τρ π]ζ.] του Ὦ3. 

7. ειπεν Β (3181. ηΓαἲ) Ἀντ.Βεί. ΤΙοῦ. Αιπῃ. 

ΖοΛ. | ειπεν Ίδε” σ΄ ΑΝ 19. 81. 61. 
πρ. Ῥγν. Πο]. Μαιπρη. | ειπεν ουν Ὦ 

Ρ1]ψ. Ώολ. (ΠΙΣΜαἱ) | ὁ δε ειπεν Ο. 

Απ, ΝΑΡ, Ονίφ. πι. ΠΠ. 

ειπεν Ὢ. 9. | 

ειπεν 1, ( 1.) 

---προς αυτους] αυτοις Ὦ. Ὑ αἱᾳ, 

Β. µου ΔΕ οι. Μα ΝΟ. ΟΥνίᾳ. 1ν. 885. 

{μοι 5 Ἐ. 195. 51. 61. Υαρ. Βντν. 

ει. δς Πο]. Νεπιρῃ. ΤΠεῦυ. Αυτη, (αίτ.α. 

δι, ἳ πηΠὶ {εδίος πιοῖ”) Ονίᾳ. 1 
4653, Οτίᾳ. Ππί. ἵν. 4085, 

--πασφ] Ῥιπθτη.εν Ὦὲ 09). το]. Ὑπ]ς. 

Ῥγον Ῥει,δςΗο]. (Μοιπρη.δ Του. 2) 

πι, ΟΥίφ.Τν.] οτι. ΔΟΥ. 61. ΟΡ. ΠΠ. 

9. εἷο ἵπ Τ) καυτα ειποντος αυτου νεφελη 

ὑπεβαλεν αυτον και απηρθη απο [των 

αά."] οφθαλµων αυτων Ὦ. ΤΙΕΝ. 
--- ειπων] ειποντων 3 (6οΓ. 5.) 

- ειπων, βλεποντων] ειποντων 8]. 
--βλεποντων] Ῥοδέ αυτων Ὁ. | Οοπίτα, 

490 

8741, |. και 
ὁ. δε αποκριθεις 

ΔΝΟΜ, τε]. Οτἰᾳ. Ιπι. ΠΠ. 8695. ἔις. 

Ὦ.Β, 2893, Ἠς].Ρη. 149. Ία Ὦς. 650. 
10. εσθησεσι λευκαις ΑΡΝΟΝ. 61. Υυ]ς. 

Βγτ.ροί. Μοπιρῃ. Τμου. Αππι. ιν. 

Ὦ.Ε. 9893, | Πεσθητι λευκῃ 5. ΟΕ. 

15. 81. γτ.Ηο]. δ. Ογἱφ. πι. ΠΠ. 

8005, 

11. ειπαν ΑΒΝΟ"Τ. 61. | Τειπον 5 08. 
1ο]. Εμ. Ὦ.Ε.. 2893. 

---βλεποντες ὮΝ"Ε(γ. 19. 61. Ἔις. 

Ῥ.Β. | Ἱεμβλεποντες 5. ΑΝ:0ΒΡ. 51. 

--- οὗτος] οὗτως Ὦ ΒΗΙή. (ποπ εἷο «4[ογά.) 

-- ὁ Της. ὁ αναλ. αφ’ ὑμ. εις τ. ουρανον 

οὕτως Ονίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 8695, { ιν. Τ.Ε. 
[οτη. 19. 913. Τμεῦ. |. οπη, εις τ. ουρ. 

1). Αι. (81 πιαπ. Τε.) 

--- εθεασασθε] εθεασεσθε ἙὮ. 

19. ὑπεστρεψαν] αλά. οἱ αποστολοι 0. 

91, 

--- Ἱερουσαλημ 10. Εις. Ὁ.Ε. 9893 |Ἱερο- 
σολυµα Τ. Ν α]ρ. 

-- σαβ. εχ. ὁδον ] απαβὶ 5ορίπασ]ϊπία δίαᾶτα, 

ΒΥτ.Ρεῦ. νίαπα δορίοπη ςίαἠΙογαπι ΤΠου. 

| ραπ οιήες υπ αποᾷ αεί 1ἱ6Υ 

Ῥτϊπιῖ εαρθαί1, 041. 

19. εισηλθον] -θεν Ὀάρ. 

-- εις το ὑπερωον απ/[ε ανεξησαν ΑΡΟ. 

61. Υπ]ς. Αππι. νο. δι. (νι. ΟΥνίᾳ. 

1.Τ59ς) | ροές. ΝΡΒ. 19. 81. Τοἱ. 

Θγτγ.Ρα(.ΦΗε]. Μεπιρῃ. Τμου. Ατπι, 

2ο. (οπι. ανεβησαν 393.) 

19. Ίωαν. και Ἰακ. ΑΒΝΟ(Γ). 61. Υπα]ς. 

ΒΥ}.Ρεί. Μοπιρῃ. Τμαυ. Ατιη. Όο. 

4. (οπι. και Ὦ)| Τῖακ. και Ἰωαν. 5. 

Ἠ. 15. 81. Βγτ.Πο]. Αιπι. Ζοµ. 

-- και Ανδρεας] απῖε Ἰακ. κ. Ἰωαν. Ἡ. 

-- και Μαθθαιος αηἲο και Ῥαρθολομαιος 

Βγγ.Ρεύ. 
---Μαθθαιος ΒΝΡ. Τμευ. | { 

ς. ΔΟΠ! νε]. 

-- Αλφαιου] ῬΙπεπι. ὁ του Ὦ. Ἀγτ. Πο].” 

- και Σιμων] οπι. και Ὦ). Απ. 

-- ὁ ζηλ.] οπι. ὁ 993. (4 ἆ.5) 

---Ίουδας Ἰακωβου] πάας Βας5 ααορί 

Ῥνν.Ρεί. 9ίῃ. | Τουδας ὁτου Τακ. Ἁγτ. 

Πο]. 

14. ησαν] αάά. 

δἱ9.3) 
--- ὁμοθυμαδον (Ροδὲ προσκαρτερουντες)] 

οπι. ὃνς, 

--- προσευχῃ] Ἱ α4ᾷ. και τῃ δεησει 5. Ο0. 
18. (81. οτι. τῃ) (Ρταεπι. πἲ νά. ΟΡ1ᾳ. 

1,Τ595:) (νίᾶ. ΡΙΙ. ἵν. 6.)|οπα. ΑΒΝΟ3 

Ματθαιος 

ὡμοθυμαδον ὃν (Ἰαροί 

6. οθηνεπεγαπ6 Οἵ. | 19. οὐ Βίππο 6ἴ, 



1.20 

Τα]ς. 5υτ. Ρ. Ἡ. 
ἸΠεπιρῃ, Τμοῦ. 

σπα, ΔΡ. 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

πος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαίος καὶ  Μαθθαῖος, Ἱάκω- 
βος ᾿Αλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτής, καὶ Ιούδας 
Ἰακώβου. ᾖ' οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες 
ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ Γ σὺν γυναιξὶν. καὶ ἵ Μα- 
ριὰμ’ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ [ σὺν ] τοῖς ἀδελφοῖς 
αὐτοῦ. 
2 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῦταις ἀναστὰς Πέτρος 

ἐν µέσφ τῶν ; ἀδελφῶν' εἶπεν" (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν, εἴκοσιν:) ᾿Άνδρες ἀδελφοίς 
ἔδει πληρωθῆναι τὴν ᾿γραφὴν ' ἣν προείπεν τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος ΣΔαυεὶδ” περὶ Ἰούδα 
τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν | Γησοῦν" 
{ ὅτι κατηριθµηµένος ἦν 1 ἐν' ἡμῖν, καὶ ἔλαχεν τὸν 
κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.  οὗτο μὲν οὖν 

ἐκτήσατο χωρίον ἐκ ! μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς 
γενόμενος ἐλάκησεν µέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ 

Ἰποοῦῖ: 13 ή οΠΊΠος ογαηί Ῥου- 
εονογαπίος παπι Ιον ἵπ ογα- 

{ἴοπο ου πα πα οί θς οἱ ἡΙατία 
πππίχο Ίοδα οἱ ΕΓαιπίυας οἶ ας, 

15 Τη ἀῑσῦας 5 οκςι.: 
Ῥοΐγας τα πισάῖο Γγαίταπα ο] 
οταί απίοια ανα Ποπ 
εἰπια]. στο σοπίαπ υἱρίπϊ: 
γι {παϊγος, οροτῖοί Ἱπηπρ]θιϊ 
5οτίριπταια αμα Ῥρναθαϊκις 
ερίσα5 εαποί5 Ῥος οἱ Ώανιᾶ 
4ος Ἱπάα, ααἲ ΕΗ16 ἁάς θοΓΗΤῃ 
αμῖ. εοπρτοµοπά στης Τόδατη, 
ΙΤ ηπἷα. οοππππησγαία5 ογαῖ ἵῃ 
ποὺῖδ οὐ 5ογίταςδ οδύ σογίοια 
πιϊπϊςίοηϊ Πας, | Ἡς Πιο 
αιήάσπι ῬοδεοδΙς ασταπι ο 
πποτοσο Ἱπ]φαἰταιϊς, ο 5π5ρειι- 
κας οτορις ππσάῖας, ος ἀπλιξα 
εαπί οπιπῖα γίκερτα οἷις: 15 ο 
ποια [αοίατα οδ οππῖριι5 

ῦ: 

΄ - 

σπλάγχνα αὐτοῦ, 

5 Ῥ»5. 60 (68) :56 

καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς 
κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον 
ἐκεῖνο τῇ [ἰδίᾳ ] διαλέκτῳ αὐτῶν Ἡ 
ἔστιν χωρίον αἵματος. 

᾿Αχελδαμάχ΄ τοῦτ᾽ 
“Ὀγέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ 

Ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ ἔπανλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ 

Παριαπίρις Ἠἰογασα]οπη, ία ιό 
πρροΠατείας ασες 1ο Ἱπραα 
οοταπ Αοπε]άσπιαςο, Ίου ορ 
ασοτ βαπριϊπῖς.  Ὁ Βορίαη 
οδύ οπῖπι ἵπ νο Ῥεα]πιοΓΙτη, 
Ἐιαι Παυιταίιο εἶας ἀθδετία, ο 

ΡΕ. 61. Υαἱσ. Ὄγντ. Ῥ50. δε Ηε]. Μοπηρ]. 

Τ]εῦῬ. Αι. 51. (0ρ). 908. 206. 
14. γυναιξιν] ΡΙπεΠΙ. ταις 3. | αάά. και 

τεκνοις Ὦ. 

-- Μαριαμ ΒΕΒ. 61. Τμευ. | Μαρια 5. 
ΑΝΟΡ. το]. 

---του] οπι. Β. 

--- συν τοις Β0Β. τε]. Ἀγττ.Ῥ5ι. δ Πε]. | 

ΟΠ. συν ΑΝΟ"Ρ. Ὑπ]ὶς. (Μεπιρῃ. 

Του.) Ατπι. Τιμ. (Ἠρ). δἱς. 
15. και εν ΑΒΝΟ. 18. 81. 61. Γιά. 

αλεμιῖᾶ. | εν δε ὮΒ. Θγν.Ηε] ης. ΤΗεὈ. 
επ” πὶς. ΟΙ. Απ. 

--ταυταις] αυταις δΙ. 

--Πετρος] Ῥταεπα. ὁ Ὦ. 

--εμµεσῳ ΔΟΕ. 19. 

--- αδελφων ΑΒΝΟ3. 19. Υμὶς. Μεπιρ]. 

Τ]ερ. Αππι. Τὸ. | Ἔμαθητων ς. Ο 

ΤΕ. 51. 61. Ἀσιν.Ρ5ι.δΗο]. (σοπο. 

σατι. (1ργ. 118. (Που ΤΠ. 104.) 

--τε ΑΒΝΕ(Γ. 15. 81. 61. | δε 003 

γα]σ. Ἀγττ.Ε5ι.δς Πε]. ἨΠοπιρῃ. Ατπη. 

σπο. (αγίμ. | γαρ Ὦ3. [Τπου. Έτ. | 
---οχλος] Ῥταθπι. ὁ 1). 

-- ονοµατων] ανδρων Ἐ. ποπήπαπα Υμ1ς. 
«υπο, 6ατιῇ. 

-- ὧς ΒΡΕ. τε].]ὧσει ΑΝΟ. 

--ΕΚκ:Ὀ. 

16. εδει ΑΡΝΟΏΙαπ.απί.Ἑ. τε]. 
195. Ογιφ. ἵν. 4δταν. Ες. Ὁ.Ε. 4143. | 

δει 3. Υα]ς. Μεπιρῃ. Αππι. ΜΒ. ΊΤεη. 

198. (ε4.) 
--γραφην] Τπάἀ. ταυτην σ. Ο6ΡΗ. 18. 

91. Ὀγτν.Ρεί,δεΠς]. Ίγεπ. 195. | οπη. 
ΔΡΝΟ3 61. Υα]σ. Μοπιρῃ. ΤµεΡ. Αντη. 

4011. Ογίᾳ. ἵν. 4δτα- Ες. Τ.Τ. 

--περὶουδα 61. 

---Τησουν] Τ ΡΙβεπ. τον 5. 01. τε]. 

(οτι. ΑΡΝΟΔ. Ρας. Γ.Ε. 

17. κατηριθµηνος Ο. 

-- ην} οπι. δὲ (αἀἆ.ς) 

--εν ἡμιν ΑΒΝΟΡΗ. 18. οἱ. Υιμ]ς. 

Μεπιρῃ. Τ]ευ. ἴτεπ. 1995. Εις. Ὦ.Β. 

4744. | {συν ἡμιν 5. 81. Ἀγττ.β5ύ.δς 

Ἠε]. Αππις 051. 

---και Ἐν. Ὦ.Ε. | ὃς Ώ367. 

18. µισθου] Ἡ ΡΙΟΠ. του 5. 135. | οἵη. 

ΑΡΒΝΟΡΕ. 81. 61. Εις. Ὀ.Ε. 4743. 

-- αδικιας] αἀά. αυτου Ὦ. Ἀγτ.Ης].Ἡ 

Τμεὺ. δι. Εις. Ὦ.Ε. 

---πρηνης] πρινης ΑΝΟ (ους, δ8.) 

-παντα Τις. .Ε. | οι. Α. 

-- σπλαχνα ΟΕ. 

19. και] ὁ και Ν'ΤαΓ. (σος. ἂν.) | 

Οοπίτα, Εις Τ.Ε. 4153. 

1τγεπ. 19. δις ΑΡΒΟΕ. τε]. Εις. Ὦ.Β. | οι. 
Β3ΝΕ. Όνν. Ασηι. 

-- αυτων] απῖο διαλεκτῳ Ἑ. | Ρο5ι Ες. 

Ῥ.Β. 
-- Αχελδαµαχ Α(Β)Ν. 61. Ευ. Ὁ.Ε. 

(Άκελ. Β5.) | Ακελδαιµαχ Ὦ. Ἀοε]άο- 

πιαςῃ ᾱ.| Ακελδαµακ Ὁ, Δοε]άκτηας ο. | 
Ακυλζαμαχ Τ]ευ. ο. | Ακελδαμαχ 

Ί1ερ. ΜΕ. | Ακελδαµα ΜοπαρΗ. Ἠ- 

Χῑπδ. Ακαλδαµαγ Μεπαιρῃ. βοεἰεἱο]ιεν. | 

ἆΑκελδαμα 5. 0. 18. 5Ι. Θγτ.Ηο].πις. 

γαεεὸ. ὦΥιτ.Ε58.δεΗοΙ. Αγπι Ἠασ]ε]- 

ἆαπια ὅυαὶσ. ΟΙ. Αομο]άεπα ἆἄπι. 

Ἠακε]αάαπι 3ῆι. Πασσ]άσπιαοὴ Το. 

90. γενηθητω ἡ Εις. Ὦ.Ε. 4155. ἵτ Ῥε. 

6985. [γενηθητων 3. 

---αυτου Ίτεπ. 1995. Εις. Ὦ.Ε. ἵπ Ὦ5. 

698ς, ΗΜ. 9α. ]. αυτων 91” (εοττ.ὶ) 61. 

γιμ. ΟΙ. (νυν Παπ. ο Ἐξα]πιο) 
«401. Τέοπι. (νἷά. Ἐσα]. ΠΧ Χ.) 

ερηµος Ίτεπ. 1995. Έις. Ὁ.]δ. ἵπι Ἑς. 
Γηρηήηµωμενη 61. νά. ΤΙΝ ΧΝ. (ει ἵπ (αῦοι- 

πασπ]ο 6οσΠη ποτ. ας οί παδίος, Βγτ. 

Ἠς].πις.) 

17. ααϊ πι. Οἵ. | 19. Ἡποσ]άατια 6. | 20. 
Ἐἶαι οοπαπηοτατίο εοΥατη 6. 
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ΑΒΝΣΟΡΕΙΠΙ.] 
19.51.61. 

158, 1ου (10ϐ):8. 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἔστω ὁ κοτοικῶν ἐν αὐτῇ, καί "Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ 
Γλαβέτω" ἕτερος. 3 δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν 

ἀνδρῶν ἐ ἐν παντὶ χρόνῳ ! ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ 

ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦ», κ ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτί- 
σµατος ! Ἰωάνου, ἕως της ἡμέρας ἦν «ἀνελήμφθη ἀφ 

ἡμών, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ! σὺν ἡμῖν γε- 
νέσθαι” ἕνα τούτων. " Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ 
τὸν καλούμενον 'Βαρσαββᾶν,, ὃς ἐπεκλήθη ᾿]οῦστος, 

πο βἷέ απῖ Ἱππαρ]τοι ἵπ θα; αἱ, 
Ἐρίδοοραϊαπα οἶις αοοῖρίαί α]- 
του, 3 Οροτίοί 6’σο εκ 8 
γ]γῖς απά ποβίξοππη σοπσταρα(1 
βαπέ ἴπ οπηπί ΤΕΠΙΡΟΥΘ 4110 1Π- 
Παν]ὲ οἳ οχἰν]ς Ἰπίογ πος ἀοπηῖ- 
ΠΒ Τους, ”" Πποῖρίθης α Ῥαριῖ5- 
ππαίο Τομαηπῖ5 πδαπο ἴπ ἀῑοπι 
απα αἀθατηύας οί α ποῦίῖδ, 
τεδίσπι τεβητγοσ(]ομῖ5 εἴιδ πο- 
Ὀϊκομπα Πετὶ ππιπη εκ Ιδς. 
3 Ἐν ειαίποταπί ἀποξ, 1οδερΙι 
απὶ γοσαίας. Ῥαϊεαβρα, οπῖ 
οοσποππαίις οσί Ταδία5, εἴ 
Μαιαπα, 3) δν ογαπίϱς ἀἰπε- 

κύριε .καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον | ὂν ἐξελέξω 
ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα' 

/ 

διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, Ιἀφ ́ ἧς παρέβη Τού- 
- Ν / ΔΝ / 

δας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τον ἴδιον. 
- ο » / 

κλήρους ᾗ αὐτοῖς', καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν’, 
ΔΝ / ΔΝ . ο 5 / 

καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἔνδεκα ἀποστολών. 

9 καθήµενοι" 

20. εστω Ἔιις. Ὦ.Τ. ἵηπ Ῥ8.]ῃ 3. 

--λαβετω ΑΒΝΟΡ 61. Αιπι. Για. Τ.Β. 

{Ίλαβοι ς.. Β. 19. δΙ. Εις. ἵηπ Ῥ5. 608 

(ὁ ο Ῥεα]πιο) νἷᾷ, Ῥεα]. ΤΧΧ. 

91. ἡμιν | ἡμων Ο (1, 18.) 

--παντι] αάά. τῳ Ὦ. 

-- ῥ] ὡς 3. | Τῤτασπη, εν στ. ΝΕΟΣ. ἱ υἱζ. 

Ἐτε]. | οπι. ΔΈΝ3Ο3Ρ. 61. Υι]ς. 
---κυριος] αάά. ἡμων 19. 

--Ἰησους] αἀᾷ. χριστος Ὦ. ντ. Ης]. 

322. ἕως Β0ΡΓ. 18. 8Ι. | αχρι ΑΝ. 6Ι. 

-- συν ἡμιν απίο γενεσθαι ΑΒΝΟΒ. 51. 

61. Ὑπ]ς. Αιπι.|Τροοί ς.. Ἑ. 19. Ἀνγτν. 

εί. δ.Ηε]. 9. ΓΜεππρα. ΤΜΕΡ.Ί] 

38. και 19] αἀά. τουτων λεχθεντων Ἑ. 
έωα. αρ. Βεᾶ, 

--- εστησαν ] -σεν ΤΑ. 

--- Ώαρσαββαν ΔΡ Βεᾖ, ἡΙαἰ ΧΤο. 61. πι. 

Σία. Μεπιρι. ΤΜεῦ. |. } Ῥαρσαβαν 

5.Ο. 51. (0. 18.) Ὑπ]ς. ΟΙ. Ἀγττ,Ρεί.δε 

Ἠσ].|ΒΏαρναβαν Ὦ. Το. δι, 

-- Μαθθιαν ΒΧΠΙ. Μαἱ Ὦ. ΤΙΕΡ.|ΣΜατ- 

θιαν 5. ΑΡ"ΝΟΕ τα]. (µ. 19.) Μεπιρῃ. 
Μαἰαιλίαπη Ανπῃ, 

24. ειπαν ΑΡΝΟΓ. 61.) Τειπον 5. Ὦ. 135, 

915. 

4932 

καὶ ΣΜαθθίαν., "καὶ προσευξάµενοι ο... Σὺ 

ο α- τὸν ᾗ 

ο Κα ἐν τῷ ο ος. τὴν ἡμέραν τῆς 
πεντηκοστῆς ἦσαν Ἰ πάντες" 
ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἴχος ὥσπερ φερομένηε 
πνοῆς βιαίας, καὶ να ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 

διαμεριζόµεναι ὶ ὠφθησαν αὐτοῖς 

194, συ] οτη. Ὦ (σοι 0.) 

--- ὃν εξελεξω Ροεί αναδειξον ΑΡΝΟΡΕ. | 

18. 51. 61. Υα]ς. πι. γντ.(Ε50.)δ.Ηε]. 

Μεπιρῃ. (Αππι) ἤαδ, (αρ. έδι.) | 

} Ροβί ἑνα 5. (Τ]ευ. 4911.) 

---, 905. ἕνα λαβειν] αναλαβειν 3. 

20. τοπον 

ΤΠΕΝ. | Ίκληρον 5.ΝΟ Ἐ. 18. 91. 61. 

Ῥυτγ.Ρε{.δεΗε]. Αππι «ΑΠ. πι νά. 

γιά. Ει5.Η.Τ. ΠΠ. 99.(197.) Ιαᾶᾶ.τον ὮὉ. | 

(οπῃ, απ{6,) 

--- αφ ΑΒΝΟΝΡ. 61. | {εξ ς.. . τε]. (4ε 
γπ]ς.) 

--τοπον τον ιδιον ΒΝΤΓΕ. τε]. | ιδιον 

τοπον Ο. | τοπον τον δικαιον Δ. 
96. αυτοι;  ΑΡΒΝΟΡΣ. 18. 61. νπ]σ. 

Μοπιρ]. Το». ίΠ. | Τ αυτων 5. Ὦ"Β. 
81. ΘΥΤ.Ηςσ]. Αντι. | ο]. ΒΥΣ.ΡΕύ. 

--ὁ Εις... 4155. ]οπι.1)Ἠ (ἐ κληρος 51.) 

-- Μαθθιαν νἷὰ. γεν. 99. | ᾷ Ματθιαν 5. 

(οι μὶο 19). 

-- συγκατεψηφισθη «ΑΒΝ:ΟΕ. τε]. Έις. 
Ῥ.Τ. 47500, | συψηφισθη 3. | συνεψη- 
φισφη 1). ο0ΥΓ.1|κατεψηφισθη 3. 

--- ἔνδεκα Ογἱᾳ. Ιπί, Π. 4505, 11β’ Ὦ. δωδεκα 

Ειδ. Ὁ. Β. 

τόπον 

3δΚαὶ ἔδωκαν 

᾿ ὁμοῦ” ἐπὶ τὸ αὐτο. 

ΑΒΟ"Ρ. Ὑπαὶρ. Μεπιρῃ. | 

γαπί, Τα. ἀοπήπο, ααἲ εοτάα 
ποδεῖ ΟΠΩΠΙΠΠΗ, οδίθπάθ αποτη 
ε]εροτῖς εκ Πῖς ἀποθαςδ αππαπι, 
3 αοσῖρετο Ίου παπ]διεγ 
Ἠπῖας οἱ αροδίο]α[ας, ἆθ «1ο 
Ῥγασνατίσαίις οδ ΤἸπάας τί 
αθ]τεῦ ἵπ Ἰοσυπ βααπα.. ο Εέ 
ἀεάεταπί 5οτίθΒ αἵδ, δἳ ορο]ά1ές 
5ου προ; Μαιμίαπι, οὗ αάπιι- 
πηθγαίαις δδί οαπ απᾶεεῖπι 
Αροδίο]/ς. 

τῆς 

1 Ἐέ οππι οοπιρ]εγεπίέτ ἀ1θ8 
Ῥοαπίοοοδίεη, εγαπέ οπηπες Ῥατ]- 
του ἵπ οοᾶεπῃ Ἰοσο. 3 Β! {αοίας 
εδί τεροπίθ ἆᾳ6 οπο6]ο 5ΟΠΙΒ 
(αππ(παπα. αἀνοπ]επϊς βρίτα5 
γε]λεπιοπ{ῖς, εἰ τερ]εγ]ῖ ἰ(οίατη 
ἄοπιαπα αδῖ ογαπί 5οἆεπίες, 3 εξ 
αρραταεταπί 115 ἀερετῆίας 

- Ν 
και 

1. και εν τῳ] και εγενετο εν ταις ἡμεραις 
εκειναις του 1). 

---την ἡμεραν] τας ἡμερας ΥΝ αἱς. ἀ.ε. Ἀντ. 

Ῥεί, Ασπη. 9481. 

--της] τη Ο8 (οοστ.") 

--- σαν] οντων αυτων Ὦ. 

--παντες ΑΕΝ:Ο. 61. | παντων Ἠ. | οπη. 

ΚΝΕ, | άπαντες ς.. 195. δΙ. || αἀά. οἱ 

αποστολοι 51. 

--- όμου ΑΒΝΟ3. 61. ] {όὁμοθυμαδον ς. 

098, τε]. ] οσα, Ὦ. Μεπιρμ. ΤμοΡ. 

9. και] αάά. ειδου Ὦ. | Οοπµα, (0ρτ. 

927. 

--- εκ του] αποτου Ἑ. | εξ Οτίᾳ. 1. Τ595, 

--πνοης] Ῥοδί βιαιας 1). Ειδ.ο. Με]. 

161 ο. | απίο Ογἱᾳ. 1. 595, 
--- όλον] παντα Ώ 4. 

--καθημενοι ΔΒΝΕ, 19. 91. 61. καθεζο- 

μενοι ΟΡ. 

Ὦ. γλωσσαι ὡσει] γλωσσει ΧΧ. (εουτ.5) 

--- και εκαθισεν Ὦ(8)61. ᾱ. Ἁγντ.Ρεί.δε 

Ἠσ]. Αππι. (-σαν ὃν 6οΥΓ.Ε) | και. εκαθ. 

τε ϱἨ. | } εκαθ. τες. ΑΟΣΡ'Ες;.15. 

21. 5υπῇ6 οοηρτεσαί 6Ο. | 93. νοοαραξαν 6ἷ. 
. Βατδαθας Οἱ 

1. Ῥεηπίεσορίες 6. 



πω 

ταῖς. 8 Ρ.Η, 
Ἠοιαρῃ, Ἠμοῦ, 

1η, 01. 

ΦἩΠ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

4 κ κ / ΓΠ 3 9) ιο 

καὶ ἐκάθισεν ἐφ ἕνα ἕκαστον 
4 Αα 5 / 4 ΄ / / « / 

καὶ ἐπλήσθησαν "πάντες πνεύματος ἁγίου, 
«. ” Ξ εκ, ͵ Ν νΝ 

καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ 
- Σο / Α / . - 4 πο νο) 

πνεῦμα ἐδίδου ! ἀποφθεγγεσθαι αὐτοῖς. ἦσαν δε ἐν 
Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἱουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς 
ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν" ο γενομένης 
δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος ὃ καὶ συνε- 

/ ο / αα μό ην Φιν / 

χύθη, ὅτι Ἴκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λα- 
΄ . ο. ο). Ν ΄ Ν Γ ΄ 

λούντων αὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ [πάντες | καὶ ἐθαύ- 
µαζον λέγοντες!, ἶ Οὐχὶ” ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἶσιν οἱ 

ως 
λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖ ἀκούομεν 
ο ω σο/ / εωα ε] ο, ὁ / 
ε α πή ἰδίᾳ διαλέκτῳ ημών ἐν ἡ ἐγεννήθημεν, 

Ἀ ον ΔΝ - Ν (3 - 

Παρθοι καὶ ΝΙῆδοι καὶ Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦν- 
Ν / ᾽ / ΔΝ 

τες τὴν Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε καὶ αππαδο- 
’ / Ν λ . / ο / Ν 

κίαν, Τοντον καὶ την Ασίαν, ᾿ Φρυγίαν τε καὶ 
/ 3/ ΔΝ ΔΝ / ο / - . 

Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ 

- « / 

γλὠσσαι ὡσεὶ πυρος, 
αὐτῶν. 

1 

Ἡπσιπο ἑαππαπαπα ἰρηῖς, εοά1ί- 
απς 51ρία 5η σ]ο8 ουγπη, 3ος 
περ]είί δαπί οπΙπο ρίγα 
5αποίο, εἰ εοθροταπί ου 
να Ἠπσαίϊ Ῥτοιι. ερἰτέις 
5αποία5 ἀαυαί οἰοφαῖ 119, 
5 Ἠταπί απῖοπα ἵπ Ηἱογιδα]οτη 
Ιαδιταηίος Ταάαοἳ, νΙτὶ το]στοβῖ 
οκ οπιπί ἨΠπΠοηθ Ύ1θ 88 
οπε]ο οξί: 5 [ποια απίοπι ας 
γοςθ οοπνεπῖε πιπ]Πταάο εί 
πποηίο οηβακα. οδί, αποπῖαπα 
Ἀπθ]ορας απαςφπίκααπο Ππριπα 
επα 1ος Ἰοηποπίος. 7 Μίαρς- 
Ῥαπῦ απίοπη ΟΠΊΠΟς οἱ πΙγαῦαπ- 
τσ ἀἰσομίε, ἈΝοππο οσο 
ΟΠΊΠΟς 1διῖ απῖ Ἰοψπαπέατ (α]]- 
Ἰαοί 5απιὸ. ὃ οἱ ᾳποπιοάο ΠΟΒ 
αποϊνίπιας απαςπἶξααθ Πησιια 
ποδίτα ἵπ οἱ πα ΠΠ, 
ὃ ῬατιΠὶ οἳ Μες οι Ε]απηϊίας, 
ες απἲ Παδιίαπι Μεςοροίαπηῖαπι 
Γει] Ταάσαπι ος Οαρραοσἵατα, 
Ῥοπίαϊα οί Αδίαπι,  Εγγσίαπι 
εἵ Ῥαπιρηγ]απ, Αοσγρίαπι 
ο ραγίες ΤγΡίας ᾳπαο οδί οἴτοα 
ΟΥτοΠΕΠ, οἱ αἄνεπας Ἠοπιαπ], 

μα ν ε . ο « -- 
Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 

λεῖα τοῦ θεοῦ : 
-- / 

ροῦντο΄ 

851. γπ]σ. Ἐπς. Π.Ε. κ. 4. (479). Ονρ7. 
897. εκαθ᾽ δε Ο3. ε. | (εκαθισαν ΝΤ.) 

8. ἑκαστον αυτων] ἑκαστον αυτον 6]. 

4. παγτες ΑΒΝΤΕ. 61. | άπαντες 5. 
06.19. οἱ. 

--- πρξαντο] -ἕατο 3. 

--πνευμα] αξά. το ἁγιον Ἑ. ας. 
211. 

--- αποφθεγγεσθαι απίε αυτοις ΑΒΝΟ"Τ. 

61. Υα]ς. Τποῦ. Ατπι. | ροδές. ΟΕ. 
18. 91. ΒΘγτγ,βεί.δεΗσΙ. (Μεπιρῃ,) 

[.Έή1.] 
δ. ησαν δε εν Ἱερ. ΠΠ. 804] εν Ἱερ. ησαν 

Ῥ. |εν] εις ΑΝ (οοιγ.Ε) 

--- εν Ἱερ.] Ροδὲ κατοικουντες Ο.| Οοηίτα, 
ΗΙ], 

---1ουδαιοι] οπι. ὃ. | απίο κατοικ. Ἑ. 

--- ανδρες] Επίε Ίουδαιοι Ο3. (οοττ.ῦ) | 

Ῥο5ι ΠΠ], | Ῥο5ί ευλαβεις Ὦ. 

6. γενομενης] γεναμ. 51. 
-- ὅτι] και Ὦ 6}. 

--πηκουυν ΑΡΕΠ(µ υἱα.) 195. δἱ9. 

Μεπιρῃ. Αππῃ, | ηκονεν Ο. 61. (Υαἱ5.) 

Ῥγοτ.Ρει.δςΠσ]. Τμεὺ. | ηκουσεν ΒΝ. 
---εἷς ΑΒΟΓ. τε]. ]οπι. ΝΕ. 
--τῇιδιᾷ διαλεκτῳ λαλουντων ΑΒΝΟΕΙΙ 

Ἰουδαῖοί 
τε καὶ προσήλυτοι, Ἐρῆτες καὶ ᾿Αραβες, ἀκούομεν 
λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ µεγα- 

13 Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἆ διηπο- 
ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί ! ἵ θέλει” 

1 Τιάαεῖ 4ποφπθ 6 Ῥργοδε]γ{ῖ, 
Οτοείος εξ ΑταῦθΒ, αι ΓνίππΙις 
Ἰοᾳπεπία5 ϱοο5 πορίτῖς Πησιῖς 
πιασηα]ία ἀαιδ 1 Βιπροῦαπε 
ΤΕΙ ΟΠΠ6Ρ εἰ πταβαπτασ 
Ἱπνίοσπι ἀἰσοηῖες, Οπίάπαπα 

τε]. ΘΥ.Πς].ἰκέ, τε]. | λαλουντας ταις 
γλωσσαις Ὦ. Ἀγτν.Ρ5{.(δΗο] 1ης }) 

7. παντες 19 ΑΝΕΟΕΠ. 19. 61. Υπα]ς. 

ΒΥττ.Ρ5ι.δ: Πο]. Μεπιρια. ΤΜεΡ. Αππι. | 

ἁἅπαντες Ν3. | οτι. ΒΡΕ. 91. Α9ί1. 

-- λεγοντες] οπι. 18. |]α4ᾷ. προς αλλη- 

λους 5.ΟΡΕΙΠ. 15. 91.Υ π]σ.εἀᾱ. Ῥνττ. 

Ῥ5ι.δΗσ]. Ατπι. | οπ. ΑΡΝΟ3”. 61. 
Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 4541. 

--- ουχι Β.] ουχ 8ΝΙ)Ε.. θ61.]ΐουκ σς. ΔΟ. 

(Ῥουκι Ο) το]. (11 π.].) 

-- παντες α]ι. Β3. Ἐ. 19. 81. 61. | ἁπαν- 

τες ΑΡ”ΝΟΡΠ.]οπι. ΘΥ.Ε 58. 

---εισιν] Ροδἰ οἳ λαλουντες 0” (εοντ.Ά) | 

απῖο οὗτοι 61. 

Β. ακουομεν] Ροβί ἑκαστος Ὦ. 

-τῃ δι διαλεκτῳ] την 
Ῥλαγ. γα]ς. ΟΙ. 

--- διαλεκτῳ] Ρροδί ἡμων Ἑ. 
---εγεννηθηµεν ΒΝΟ03Τ. 81. Ἑ.(πιαπι Το- 

οσπΜἰογ1). Ἀγντ,Ῥετ.δ Ηο]τχί, | εγενηθ. 
ΑΟ ΕΣ. 18. 61. Θγτ.Ησο]ιης. (Τ1 π.].) 

9. Ἐλαμιται ΒΕΠ τε]. (οπι. και Ἐλαμιται 

3.) [ Έλαμειται ΑΏ. | Αιλαµειται Β.ά. 

γμ]ᾳ. ΟΙ. μαλειται ΟΥ] Ελαμηται Οἱ. | 
-- και 5] οπι, Ώ3 4}. 

διαλεκτον 

«ρϱ 9. Τουδαιαν] Ῥταοπι. Απιι Για, 

“ Ογτία”. Ηιο. ἵπ Ἐς. χὶ. 10 (ο. 

γα]]ατεῖ ον. 1653) ᾗ Ατπιεπίαπι” Τετ. 

αἄν. σαᾶ, 7. Λας. ο, Βρίει, Μαη. ἵκ. 10. 

(εά. Βας». κ. 189.) 

--τε Θγτ.Ηε]. | οπι. 3. Υμ]ς. Οἶ. Γιά. 

Ῥγτ.Ῥεί. Μοπιρῃ. ΤΠεὺ. Ατπι. 2ἱ1. (εἰ 

Γπάαεαπι Απι. Το.) 

--Ἑαμπαδοκιαν Α. Καπαδοκιαν 813 
(οοσ..!) Παππαδοκιαν Ο. 

10.τε 15] οπι.Ὦ. Υα]ρ. Μεπιρῃ.ΤΠΕΡ. Απ. 
---Αιγυπτον] αἀά. τε Ώ αγ. 

--- Λιβυης] Λιβουης Ὦ3. Λυβυης 18. 

--- Κυρινην 61. Κηρηνην 813. 

11. Κρητες και Άραβες] Κρητης και 

Άραβοι 3. 

13. διηπορουντο ΑΏΝ. | ἁδιπορουν 

ς. ΟΡΕΙΙ. τε]. |αάά. αλληλοις 18. 

-- αλλον] αάά. επι τω γεγονοτι και Ὁ. 

(Βγτ.Ησ] ης.) 

---τι] Τα44. αν σ. Ὦ. 19.81. | οπι. ΑΡΝ 

ΟΡΠΤΙ (ωέ υἱἆ.) 61. 

--θελε (Α)ΒΟΡ. 61. | θελει Ῥοδὲ 

τουτο Α.|Ίθελοι 5. ΝΕ. 18. 81. (ΤΠ π.].) 

Τ.ΟΠΠΠΕΞ εσσθ πι. | 8.Ἡπσιατα ποβίτατα Οἵ. 
Γ9. οπι, ο Οἵ. ἀπι.Σ | 10 εοςδ ]οααεπίες 6ἱ. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΕΝΟΡΕ(Π.) τοῦτο εἶναι: 
18. 91. 61 

14 Σταθεὶς δὲ 

ο / / / 

. ἕτεροι δὲ ᾗ διαχλευάζοντες έλεγον υι]ῖ Ίου οσκοῖ 
[ή / ’ 

ὅτι γλεύκους µεμεστωμένοι εἰσίν. 
δ ε/ / Ν - ο ”. 

ὁ Πέτρου σὺν τοῖς ένδεκα ἐπῆρεν 

ἹῃΠ. 195. 

19 ΑΙ απίοπι 
Ἰπτ]άσπίος ἀἰεσεβαπί απῖα ππαδίο 
Ῥ]ουί διιπῖ 1811, 

 βίαπ5 αιίαοπι Ῥείτιας οι 
ππάσοίπα ἸαγανΙτ νοσθΠΙ ΒΙΒΠΙ 

τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεφθέγξατο αθπαν "Άνδρες εἴ Ίουμτις ον αἵς, ἨΠγί Τιβαοῖ 

᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ πάντες, 
τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά 

οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύου- μου 

σιν, (έστιν γὰρ ὥρα τρίτη της ἡμέρας), ! 

τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ, 
1ΤεΚαὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχόταις ἡμέραις, λέγει ὁ 
ῥεός, ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος μου ἐπὶ πἀσανϊ 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὸ ὑμῶν καὶ αἱ 

Ε 1οε] 5:28, 864. 

καὶ οἱ νεανίσχοι ὑμῶν ὀράσεις πανε: 
ὄψονται, καὶ οἱ κα, 6ροι ὑμῶν | ἐνυπνίοις" 

{ γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου αν 

ή ο απἲ Παρικιϊς Ἠίσταρα]οπι 
απ]γογεῖ, Ίου νορῖθ ποδια εξ, 
εί αατῖρας ρεγοῖΙρ]ίο νεγρα τησα. 
15 Νο επῖπι ε]σαῇ γος αοδιῖπια- 
68 ΜΙ αυτ βαπί, ο 81 Ίχογα, 
ἀῑσί {οτί]α, 15 δοἆ ος οδί ᾳιιοᾶ 
ἀἰείαπα ος ρου. ῬτορΠοίαπι 
1ο]ια], ΙΤ Τε ο ἵπ πονἰβϊηῖς 

ὁ ἀἴοθαδ, αἴοιξ ἀοπιίπας, εβα- 
ἆαπι ἀς βρ]τῖα Π1ΘΟ Σ1ρΟΓ ΟΠΙ- 
ΏΕπῃ ϱΥΠΟΗ, οἳ ῬτορΠειαδαηί 
Β]Η γορί εἰ Π]ας γορίταο, οἳ 
ΙΠΥ6ΠΘς γοβιγὶ νἰδιοηθς νΙάεριηξ, 
εἰ «οΠΙΟΓΕΣ γεδίχὶ ΒΟΠΙΠΙΗ. 5ΟΠΙ- 

15ος αιἰάσπι 5αρος 

δ ἀλλὰ 

Β 86ΥΥΟ5 πιθο5 οὐ 5ι1ρος αποσ]]α8 
ΕΝΥ” ππθας ἵπ ἀῑσρις 1]ς ον ά ατα 

4ο ερἰτίσα πησο, εὔ Ῥτορβοία- 
19 Τρι 4αῦο ρτοδἱσία 1π 

ἐπὶ τὰ, δούλο ου ἐν ταις ” έ ο ἐχείναιι ἐκ εῶ 68610 5ΗΥΘΙΙΩ οἳ βαἴσηα πα {σιγα 
« 

ἀπὸ τοῦ πυεύματός μοῦ, καὶ προφητεύσουσυ. 
δώσω τέρατα : ἐν τῷ οὐρανῷ ὤνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς 
γῆς κάτω, αἶμα καὶ πὂρ κο ἀτμίδα καπνοῦ. 
ἥλιος με το το εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς 

ἀδοῦδαπῃ, καΠρίπ σπα οἱ {ρῃοπα 
χαὶ οἳ ναβροτεπα Γαηῖ, 80] 601- 

γογίαιαγ Ἰῃ. ἴοπεργας ον Ἱππα ΤΠ 
καησυίπεπι απίθ α παπι γοπ]αξ 

50 ὁ ἀῑςς ἀοπηῖαϊ ππαρπας 6ἳ παπί- 
{680118. 5. Ἡις ος,  οπιπῖς 
απἰσππιαπο Ἰπγοσαγοπν ΠΟΙΠΘΗ 
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αἶμω, πρὶν ! ἐλθεῖν } ἡμέραν «ρα τὴν μεγάλην καὶ 

απ. 

θυγατέρες ὑμῶν, 

πνιασθήσονται. 

π Ῥοπι. 19:19. ἐπιφανῇ. ος 

18. διαχλευαζοντες ΔΡ Βο. Ρο. ἠαἱ ο 

ῬΣΠΣ 8. 6Ἰ. { {χλευαζοντες ας. ΕΙΠΑ. 

81. (διεχλευαζον λεγοντες 3.) 

-- γλευκους] αάά. οὗτοι Ὦ. 

14. σταθεις] Ῥνασπη. τοτε Γ3 (02. Ἀγν. Ρε. 

--ὁ ἨΠετρ ΑΒΝΡΙ. 61. | Ἠοπ. ὁ ς.. 

ΟΕ. τε]. 

--- ἕνδεκα] δεκα ὮΧ. |α44. αποστολοις Ὦ). 
ΒγΣ, Ῥεί, 

---επηρεν] πάά. πρωτος 3. ἆ. 

--- αυτου] αάά. προτερον ἩἙ. 

--απεφθεγξατο] ειπεν Ὦ. Βγιτ.ΡΡί.δε 
Ἠσ]. |α4ᾷ.λεγων Ο. Αιπι, 

--- αυτοις] οπι. Γ). 

---παντες ΑΒΝ(Ο(Τ)ΤΙΗ. 61. (απίο οἱ 

κατ. Ἱερ. Ὦ.) | { ἁπαντες ς.. ΕΠΣ. 
το]. 

--- ὑμιν] ἡμειν 3. 

-και Ὁ] οτη. Τ). 

---- ενωτισασθε] -σατε 3. -σαθε 3. 
15. µεθυουσιν] µεθυωσιν Ο. 

--εστιν γαρ... ἡμερας] ουσης ὡὦρας της 

Άμερας γ΄ 3. Υ]ς. 1γοπ. 198. 

16. Τωηλ. ΑΒΝΟΡΠ. 15, 81. 61. νγ. [οπι. 
Τ). Ίγεπ. ΠΠ. 9650. 
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17. καὶ 19 Υι]ρ. Ἀγν.Ηα]. Ατπι. ιν. | 
οη, Ὦ. ἈγτιῬεί, Μεπιρῃ. μου, ἴγεν. 

195. Ηι. 9650, 

--εν ταις εσχαταις ἧμεραις ΔΙΝΕΙ. τε]. 

17επ. 195. ΠΠ. | µετα ταυτα Ῥ. ΤΠΕΡ. 

(νά. ΤΝΧΧ.) |. ρταεπι. εαάθτη Ο. Αυπη. 

{. 6 ροςέ Ίο ἀῑες” δι. 

--ὁ θεος ΑΒΝΟΠ. τε]. γιτ.Ρεῖ. 

δΠο].(μἱο) Μοππρα. Τμερ. Αππι. | 
κυριος ΡΕ. πρ. Ίπγεπ. 199. Πί. 

---πασαν σαρκα] πασας σαρκας Τα}. 

-- ὕμων 19] αυτων Ὦ). Η1], 
--- αἱ] οτι. Ο1(3)Ό. 

--ὑμων 90] αυτων Ὦ. Ηῆ, | οπι. Ο. 
--ὑμων 50] οιι. Ὦ, 

--Όμων 40. ΑΡΒΝΟ” το]. | οι. Ο3 ια υἱᾶ. 
ΡΕ. 

-- ενυπνιοις ΑΒΝΟΓ”. 13. 61. (οπι. 3 

6.) } Τενυπνια 5. Ἡ. 51. Υπ]ς. (νίᾶ. 

1ΧΧ.) 

18. γε] εγω Ὦ3. 

---επι τους ὄουλους µου και] οτη. 13. 

--τας ὃδουλας µου καιτους δουλους Ίος 

ον. δ. 

-- εν ταις ἡμεραις εκειναις] οπι. Τ). 

3/ 

καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἡ ἐὰν᾽ ́ ἐπικαλέσηται 

18. εκχεως Α. 

--και προφητευσουσιν] οπι. Ὦ. (νιά. 
1ΝΝ) 

19. ανω] οπι. Α. 91. ἈγτιῬ5ῦ. Τμοὺ. (νά. 

ΣΧ.) 

--- αἷμα και... καπνου] οπι. Τ. 

30. µεταστραφησεται] µεταστρεφεται 

Ῥρ 

πριν] Ταἆᾶ. η ς. Ῥ]Μαί 9ἱ. 

ΑΝΟΡΕ, 19.61. 

-- ημεραν] Τρναεπι. την 5. ΑΝ:ΟΝΒ, τε]. 

(νά. ΤΝ ΣΧ.) | οι, ΡΝ"Γ. 

--- και επιφανη] οπι. ΝΤ). 

21. οπι. Υεν. δὲ (αἀᾱ.5.) 

-εαν Β Βη.ΜαίἩ. | ταν σ. ΑΝΑΟΡὈ. 

τε]. (νι. ΤΙΝ.) 

--- κυριου] Ῥτασπη, του 3. 

29. Ναζοραιον 83. 

---- αποδεδειγµενον απίε απο του θεου 

ἨΝΟΡ3. 81. 61. Ὑπ]ς. ΤμεῬ. Αιπη. 

ΑΡΗ. ἴτεπ. 198. | απίς εις ἡμ. αποτ.θ. 

Ἔς, Ἐσο]. Ἐν. 78. | Τροδίς. Α(Ρ23)Ε, 

Γ ου]. 

12. οπι. Ἠοςσ .ἄπι. 



11. 90. 

Υ Βυττ. Ῥ.Ἡ., 
πορνό 
ΑΣ. 2401. 

94. τὰς ὦδ. τοῦ 
σόου, 

15. 16(19):8,5ος. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται. Ι' ἄνδρες Ἱσραηλῖται, 
ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους ]ησοῦν τὸν Ναζω- 
ραΐον, ἄνδρα Ἱ ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς 
ὑμᾶς δυνάµεσιν καὶ τέρασιν καὶ σηµείοις οἷς ἐποίη- 
σεν δι αὐτοῦ ὁ θεὺς ἐν μέσφ ὑμῶν, καθὼς | αὐτοὶ 
οἴδατε, ᾿ “τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει 
τοῦ θεοῦ ἔκδοτον ' διὰ ! χειρὸς΄ ἀνόμων π προσπήξαντες 
Σἀγείλατε, ' "ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδίνας 
τοῦ Θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι 
αὐτὸν ὑπ' αὐτοῦ.  ΣΔαυεὶδ” Ὑὰρ λέγει εἰς αὐτόν, 
ΓΣ Προορώμην” τὸν κύριον ἐνώπιών µου διὰ παντός, ὔτι 
ἐκ δεξιών -α ἐστή, ἵνα μὴ σαλευθώ: "' διὰ τοῦτο 
"Πόφράνθη: ! ὧου ἥ καρδία” καὶ ἠγαλλιώσωτο ἡ γλὠσ- 
σά ου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ µου κατοσκηνώσει ἐτ᾽ 
ἐλπίδι. ἳ ὅτι οὐ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχή κου εἰς 
ῴδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὁσιώ σου ἰδεῖν διαφθορά». 
ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις ωε εὐφροσύ- 
σης μετὰ τοῦ προσώπου σου. 

ἀοπιπϊ ααἶνας ους, 3 Υπ 
Ἱκταμο]ίας, απ το γογρα, Ίπος, 
Ίοβαπι ΝαζαΕΠΙΠΙ, νΙγατη α- 
Ῥτοβαίαπα α- ἆςο ἵπ νουῖβ ΥΙΓ- 
τα ρα8 οἳ Ῥτοάίρης οἱ εἰσηῖς, 
αππο [οί ρου Παπ ἆοις 1π 
πιο(]ο νορίτὶ, εἶοιι νο κο]ῖς, 
3. Ἴππο ἀαΗπΙιο οοπεί]]ο οἵ 
Ῥηασβοϊοπίία, ἀοὶ (παάΙμαπη ρου 
ΠΠΝΠΣ Ἱπίαπογαιῃ πάβσεπίος 
Ἰπιογοπηϊρῖς: 3 ποπ ἀσαδ Β15- 
οταν] εοἰαῖςδ  ἀοἰοτίοαβ Ἱπ- 
{οτηῖ, Ἱπκία αποά Ἱπμορείρί]ο 
οταῖῦ {οπονἱ 1] ]απῃ αὖ οσο, Ἡ Ἰη- 
γιὰ οπῖπα ἁῑοῖι ἵπ οπη, ῬἘτογί- 
ἀεθαπῃ ἀοπΙΠτη ΟΟΓΑΠΙ πιο 
86ΠΊἹΡΟΥ, αποπίαπα α ἀοχιγίς οσί 
πι], πο ΟΟΠΙΠΙΟΥΘΗΣ : 3 Ῥτορ- 
{6 Ίος ἀο]οσίαίαπι ορι 60ΟΥ 
ππθαπῃ δἳ οχ]ανΙί Ππρια πια, 
1Π54ρος οἱ οατο πισα τε π]εξοοῦ 

1 ϐΡρο, 7 ᾳποπίαπα ποῦ ἀογο]ίῃ- 
αἱ 65 απΙπΙαΠΙ πηδαπη 1π ΙΗ{ΟΥΠΟ, 
πος ἀαυῖς βαποίαπ ἔπαπι νγ]- 
ἀθτο οοπταριοποπη. 3 Νοίαβ 
πι] Γοοῖςεῖ γῖας γἰίαο, τερ]οῦῖ 
πιθ Ἱποπποίαίο οππα [ωοῖς Ίπα. 
39 γτΙ Γαι65, Πσοαυ απάσπ{ίεν 
ἀἴοετε θἆ νο ἆα ραἰτίατομα 
Ῥανίά, αποπίαπι οί ἀοβιποίι5 

χου ΣΔαυείὸ, 

" ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν 
εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρ- 

τν - ν 

ὅτι καὶ ἐτελευτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ το 

εσύ οὐ 5ερι]τας αεί, εἴ 5αρι]- 
ομταπη εἴτιδ αδί αριιά Πο πξηπθ 
1π. Ποάϊετπαπα ἀῑθπι, ὃν Ῥτο- 
Ρ]εία 1ρῖίαν οαπῃ 655δεί ο 5οἶγεί 

μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 

)Τ». 1ο (1ρ)ι. προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι) ὄρκφ 

(15.). Ἀγτν,Ρεϊ,δςΗε]. Μεπιρῃ. Τε. 51. Υπϊς. Άντρα, Μεπρῃ. Τμου. 1ΧΧ. ἡ(ᾳΡἰοτα πι ἈὈγτ.βοί. 2ο 

σαν. ΟΗ5. 15. 4ο Ῥιά. 91. (δεδοκιµασμε- Άνπι. Ζοµ. Ίγεπ. 1959. Ἐεα]πι.) 

γον Ὦ3. αποδεδειχµενον 19.) 93. ανειλατε ΑΒΝΟΡΕ. 19. 61. Ἐκ. Ἐε]. | 26. επ’ ΑΡΕ, τε]. Οἱ. | εφ’ ΝΟὈ. 
95. ὑμας Ίγεπ.195. Τετί. | ἡμας ὮἨ. Εις. Ῥ). | {-λετες. 8]. 97. ἆδην ΑΒΝΟΓΡ. 61. Οἶεπι. Τ65 (0 ο 

Ἐς]. Ρ5, 

--- δυναμεσι] -μει 15. 

--- οἷς Ἔις. Ἐε]. Ῥν. | ὅσα Ὦ3. 
--- δι αυτου] Ροδὲ ὁ θεος Ὦ. Ὑα]ς. 61. 

Μεπιρῃ. Πας. ι. (ειτα, πι. [α. 
1τεπ. 195. Ες. Ἐο]. Ἐτ.) 

-- ὁ θεος ας. Ἐε]. Ῥν. [ οπι. ὁ Ο εἷο, 
---ἔμμεσῳ ΔΟΕ. 19. 

--- καθως] ἵΤ αἀᾶ. και 5. Οὐ 198. Υπ]ς. 

ΟΙ. Ῥγτ.Πσ]. | οπι. ΔΒΝΟ3ΡΒΕ, 951. 61, 
Απιι Για. Ἀντ.ρει. Μεπρῃπ. ΤΠεΡ. 

Άτπῃ, «ἨΒί1. Ίγεπ. 195. Εις. Ἐο]. Ῥὴ. 

--- αυτοι Ίτεπ. 195. Έως. Ἐε]. Ῥν. | ὑμεις 

παντες Ἐ. 

98. εκδοτον] Τ αἀά. λαβοντες ς. ΝΕΟ ΓΗ. 

19. 81. (ο. αρ. Βεά. Ἀγτ.Ησ]. (2 ΕΠΙ.) 

Εις, Βε]. Ἐν. 78. | οπι. ΑΡΝ3Ο3. 61. 
γπ]ς. Ἀγν.Ῥεύ. Μοπιρᾶ, ΤμεΡ. Δυπι, 
1Τεῃ. 195. (3 ενδοτον 313. δ6γ.) 

-- χειρος ΑΒΝΟ"Ρ. 15. 61. Ἀνσ.Ης]. 

245:1. Ες. Εε]. Ὦν. | Τ χειρων 5. Ο8Β. 

94, λυσας] αἀἀ. δι αυτου Ὦ. 6οα.αρ. Βεά. 

Γοπι. Ροΐψο. αἆ ῬΙ1. 1. Ίτεπ.]95. Ες. 

Ἐε]. Ῥτ. 78. 

--"θανατου ΑΡΝΟΕΡ(. (σα. αρ. Ῥεᾶ. 
χα]. Θγτ.Ηε]. Τπευ. Ανπι. δι. ιβ. 

Ἐε]. Ῥν. | ἆδου Ὦ. ὙΥπ]ς. ε. Ἀντ.βεί. 

Νἴοπιρῃ. Ροΐγοατρις αἲ ΕΙ]. 1. 1γαι. 
195. 

96. γαρ] Ίτασπι. µεν Ἡ. 

199. Ες. Εσ]. Ἐν. 78. 

--- αυτον Ίτγεπ. | αυτην Δ. (οἵη. εις αυτον 

Έτ». Ἠο]. ή.) 

--προορωμην ΔΕΒΧΠΙ.Ίαϊι ΝΟΕ. | 

Ίπροωρωμην σ. Ώ5 τε], Ες. Ἐσ]. Ῥν. 

---κυριον] πάά. µου ΝΕΏ. (Ἀγτ.Ῥεί. ργο 

πιοτε) | οπι, ΑΒΟΝΒ. το]. νν. Ίτεπ. 193. 
Ένας. Εε]. ΕΥ. 

96. ηυφρανθη ΑΒΝΟΡΗ. 81. 61. 6ιεπι. 

Τ65 (26 Ἐκα].) | 1 ευόραν. 5. 135. 
--- µου απίε ἡ καρδια 93. Οἶσπ. | Ἡ Ῥοδι 

ς, ΑΝ.ΟΡΕ, τε]. Ίγεπ. 195. νιᾶ. Ῥκα]. 

{οπι. γα. 

Ἑεε]) { Ἔαδου ε, Ἐ, 1δ. δι, 
Ονίᾳ. Π. 63293 (4945 αεί ο αι.) νἷά. 

1ΧΧ. 
98. εγνωρισας (επι. | Ύνωρισα 3 

6. 

--- ευφροσυνης Θἶεπ. | -νην ΑἨ μἱ υἱα. 

91, 

29. εἕων 135. 61. 

--παρησιας Ο. 

--΄µνηµα Ἐια. Ἐσε]. Ετ. Τ8. ἵπ Ἐ5. ορ», | 

µνηµιον ὮὉ. 

--εν ἡμιν Εις. Ἐσ]. Ἐτ. ἵη Ἐ9. 

ἡμιν Ὁ. 

90. ειδως Ίτεπ. 195. Ἔς. Ἐε]. Ἐν. 78. ἵπ 

Ῥε. 625, | ειδων Όλα}. 

| παρ’ 

90. Ώειιβ Ῥες ατα 6. |. εἶοαί ος 6ἷ. | 
985. οπι. θἳ Απι. | αβϊϊσευίεΒ 6. | 325. η οοι- 
πρεσξιι τηθο 5επηρεςσ Οἱ. | 26. Ἰαείαίαπα εδί σι. | 
τεφα]σβοῖς ἅπι. | 35. εξ τερ]εΡί5 αι. | 29. οπι. “ει” 
Φοδί φμοπίαπι Οἱ. |. οπι. "' εδὲ"’ Ῥοδέ σερηίως (Οἱ. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ὤμοσεν αὐτῷ ὁ θεὺς ἐκ καρποῦ τν ὀσφύος αὐτοῦ 

ΓΗ καθίσαι να τὸν θρόνον΄ αὐτοῦ, 

σεν περὶ τῆς πα. τοῦ χριστοῦ, ῦτι 

| ἐγκατελείφθη” 
εἶδεν διαφθορά». " 
θεό», οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. 
οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν 

πνεύματος τοῦ ων. 
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ 83. "[και]”. βλέ- 

πετε. 

1 γὰρ, Δανεὶδ” 
κ Ῥ.. 11ο (1ορ):1. 

σου. 

86. ἐποιήσεν ὁ 
θεύο. 

Γεἰς ἄδου, Σ οὔτε ἡ 
59 

Γὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε. 
ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει 

αὐτός, ΓΕῖπεν κνριος τῷ κυρίῳ | µου, Κάβου ἐκ θεξιῶν 
μον κ έως ἂν θώ τοὺς ἐχθρούς. σου ὑποπόθιον τών ποδών 

3 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅ οτι 
καὶ κύριον ᾽αὐτὸν καὶ χριστὸν΄ ὁ θεὺς ἐποιήσεν, τοῦτον 
τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
δι ᾿Ακούσαντες δὲ κατενύγησαν 
εἶπόν τε πο τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστό- 
λους, Τί Σ ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί: Ὁν Πέτρος δὲ 

“προϊδὼν ἐλάλη-. 

σὰρξ 
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἄπεστησεν ὁ 

Ὀτῇ δεξιᾷ 

λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς 

ἵ τὴν. καρδίαν, 

Ἡπ ο. 

απῖα. Ππτοϊαταπᾶο Ἰπχαξεοῦ 1111 
θα» ἆαο ἔνασμι γεηετῖς οαἴις 
5οάστθ 5αρεγ 5οάοπῃ 65, 3] Ργο- 
γίάεης Ιοσπέας οδί ἆο Υο5ΙΥΥος- 
Ποπο ΟΠτῖδ, απία.  πεπιθ 
ἀθγε]ίοίας οδί ἵπ ΙΠ[εγπο πθπε 
σαπο εἶας νιάϊυ οοτταρίίοποπα. 
3 Ἠαπο Ίθδαπι τοδαδοϊίαν]ῦ 
ἀθις, οππ5δ ΟΠΊΠ65 ΠΟΒ [θείας 
εαπηας. 5 Ίλοχιοτα Ιρίέατ ἀοὶ 
οχα]ίαίας οὐ Ῥτοππίβαίοπο δρί- 
τίζαδ εαποιῖ αοοορία α ρ8ίγθ 
ο 416 Ἠππο 4ποιη Υος γΙάοιῖς 

. ἳ απ. δὴ Νο οπίπι Τα- 
ου νῖὰ αδοεπάϊι Ιπ οποἱο: ἀῑοῖε 

ν΄. απο ρ5ο, Ὠ]οῖς ἀοπιίπαβ 
δε ἀομπῖπο Ίπθο, Ξθάο α ἀοχιτῖβ 

πησίς, 35 ἄοπος Ρροπαπι ΙΠΙπιΙσος 
ἔπος 5οαὐ]]]απα Ῥοά σπα ἔποταπῃ, 
36 ΟεγιΙείπιο 6ΓΡοΟ βοῖαι οιηῖς 
ἄοπιας Τδταβα] απία οἳ ἀὐπιί- 
παπι θαπι εί ΟΠεΐδαπα ἆσιβ 
{ασοῖῖ, πο Τεδαπῃ «1ΙΕΠΙ Υ08 
οτιαοἰβκ]ςς. 

οὔτε΄ 
. - 

αυτου 

{ τοῦ 

94 

5Ἱ Ἠϊς απίοπι αι σοῃ- 
Ριαποθί εππῖ οογάε εἰ ἀϊκειαπέ 
αἆ  Ῥουαπι ο αἆ τοσο 
ΔΡοδίο]ο», Ωπῖά Γαοῖσπιας, υἱτῖ 
{αιχες ὁ 3 Ῥείταδ γετο αἲ 
11ο, Ῥαοπίομβαπι, πας, 

/ 

80. ωµοσεν Ένας. Βε]. Ῥν. ἵπ ῬΒ. ὶ ωµασεν 

ω.. 
--- οσφυος] καρδιας 3. 4ο ριπεσοτ((α ἆ. 

| νοπινῖς Ίρεπ, ἅπιι Ἀγτ. δι. πι. 

--- οσφυος αυτου] Ἱ αάά. το κατα σαρκα 

αναστησειν τον χριστον σ. (03.) (15.) 

91. Θντ.Ηο]. Εις. ἵπ 8. {(οπι. το Ὦ. 

αναστησαι ὉὈ. 15.) |. αά. 

τον χριστον Ὦ. (οσα. αρ. Ὠσα. |. οἨ1, 

ΑΡΝΟΡ3, 61. Υαἱρ. Ἀγγ.ρεί. Μοπιρη. 

Ἔμευ. Αυτη. ί. Ίγεπ. 195. Εις. Ῥσ]. 

Ἐ. 79: 

----καθισαι] Ῥταοπι. και Τάγ. Τὸ. 

--τον θρονον ΑΒΝ(Β. 61. Ένας. Ἐσ]. 

Ῥν. Ίη Ὦ5. |. Έτου θρονου ς. Ἐ. τε]. 

81. προιδ. ελαλ. περι της Ίτγεπ. Ἐκ. Ώς]. 
Ἐπι 9. τα 8, δρ5, στα. Ὀν. (παᾶ. 

οοΙΤΕΟΓΟΥ αΠΙΙ(ΠΙΒ) (προειδως 5.) 

---της Ες. Ἠο]. Ῥν. ἵπ 5, | οπι. Β. 11. 

(εινα ἡ4αἱ.) 

--- ουτε 19 ΑΡΝ00.61. Ὑπ]σ. ο. Ίτεπ. 193. 

Ἔς. Ἐε]. Ἐτ. ἵπ Ἐδ. | ου ς5.5ι | 

ουκ Β. 19. Ἀγτν. ευ. δ.Η |. Μεπιρῃ.Τμεὺ. 

αναστησαι 

--- εγκατελειφθη ΑΡΒΝΟ”ΡΗ. 19. 61. Εως. 

Έε]. Ῥτ. ἵπ Ὦβ. (εγκατελημφθη Ο3.) | 

1 κατελειφθη -. δΙ. |. Τ αἀά. ἡ Ψυχη 

αυτου σς. ΟἩΒ, 18. 81. Οοα, αρ. Βεᾶ. 
Ἀγτ.Ηο]. Αππιι | οι. ΑΡΝΟ"Ρ. 61. 

γα]ς. ντι Ῥεί, Μοπιρὰ. Τπευ,. δι, 

1τεπ. 195. Εδ. Ἐο]. Ῥη. ἵπ Ὦ. 

---ἆδου ΑΟΡΤ. 19. 51. |. ἆδην Βδ. 61. 

Εις, Ώο]. Ἐν. ἵπ Ῥς. 

4960 

81. ουτε 20 ΑΝΟΡ. 18. 61. Ἔις. Ἐο]. ΕΤ. 

ἵπ Ῥα.| { ουδες. Ἑ Μαϊ Ε. 81. Θγτή. 

Τ5{. δεΗε]. (πε(ε Ψι]ρ.) 

99, τουτον] αά. ουν ΤΕ. 

-τον Έα. ἵῃ Ὦ5. οπι. τει. 

1π 5. ορ. | οπι. 3. 

--- εσμεν] Ροδῖ µαρτυρες Ὦ. Ψπ]ς. | απίο 

Ίγεπ. ἴις. Ἱι Ὦς. | απίε ἥμεις ἓΝ. 

33. την τε] καιτην ὮἙ. 

---του πνευµατος του ἅγιου ΑΒΝΟΡΒ. 
19.61. Υιμἱς. |. Έτου ἅγιου πνευµατος 

σ.. 1). 51. Ίγεπ. 195. 

--- εξεχεεν] α.ά. ὑμειν Ὦ3. | οπι. Ίγον. 
---τουτο] οσα. Ὦ3. | αάά. το ἕωρον ΤὈ. 

όυα. αρ. Ρε. Ἀσν.Ηο].ίαι. Ίγεπ. 193. | 

Οοπία, Θγτ.Ης].πις. 

-- ὑμειο]οπι. 3. || Τ Ῥταοπη, νυν στ. 091). 

19. 51. (Βγν.ΗΠς].) |. αά. Ιγεπ. 199. | 

οπ. ΑΡΝΟΡ. 61. Υας. Ἀντ.βει. 

Μεπιρῃ. Περ. Αππι. Έα. 

--- βλεπετε] Ῥναοπι. και ΒΕΓ. Ανπι. Ζοῇ. 

ΙΓ οπ. ΑΝΟΠ. 19. 51. 61. Υα]ρ. Θγνς. 

Έ5ι. δ.Ηε]. 91. Ίγεπ. 195. 

84. λεγει δε Ίγεπ. 198. | 

Ῥ. 

--ειπεν Ίγεπ. | λεγει Ὦ. Απι. 
--- κυριος] Τ Ῥταεπι. ὁ 5. ΑΡΤ). το]. | 

οπ1. {1 λαι ΝΤ. 

3δ. αν] οπι. 3. 

86. οικος] Ῥνασπι, ὁ ΟΕ. | οπι. ΑΒΝΕ. 
τε]. 

---και κυριον δί.3. ΑΡΒΝΟΡΕ, 19. 51. 

199. Εις. 

ειρηκεν γαρ 

6ι. Τις. Ἀγτ.Ηςε]. Αππι. Ζοµ. Ίγεπ. 

199. Τετ. αὖν. Ἐταχ. { οπι, 
και Εϊσ. Ἀντ.Ῥε Μεπιρῃ, ἜΤμου, 

38ι1. 

96. αυτον απίθ και Άριστο ΑΒΝΟΡ3 

γαρ. Αιπι. Ίγεπ. 198. (οι. 3.) | 

Ἠ ροκ ασ. Β. Ι1διευί. 61. | γροδί ὁ 

θεος 51. | απῖο Ίεις Τεν. πάν. Ῥτακ. 

[Ῥγνν, Ε5ί.δεΗσ]. ἄΡι.] 

--- ὁ θεος απἰε εποιησεν ΑΟΡΕ. πι. Γι[ά. 

ΤΙΙΕΡ. Αππι. ἴγεπ. 195. | Ροδί ΒΝ. 
61. Υα]σ. ΟΙ. Άγττ,Εεῦ δΗςε]. Μαππρη. 

ἆδιµ. Τετι. (η.]. 19. νῖά. 81, Βαρτα.) 

--τον] οτι. 123. 
--- ὁν] οπι. 19. 

37. ακουσαντες δε] τοτε παντες οἱ συνελ- 

θοντες και ακουσαντες 1). Ὦγτ.Ησ].πιρ. 

- δε] ουν Ἐάγ. 
--- κατηνυγησαν ἩὮ. 61. 

--την καρδια» ΑΒΝΟ. 61. 

διᾳ σ. 1Η. το]. Υπἱς. 

---ειποντε ΑΒΟ. 18. 81. ΥΥ. | ειπον δε 

61. |. και ειπον 1. | και τινες εξ αυ- 
ειποντες ΝΙ)Σ. 

ἆ τῃ καρ- 

των ειπαν Ὦ3. || 
Μεπιρῃ. 

-λοιπους] οπη. Τ. 

--τι ας. ουν Ὦ. Ίγεπ. 1959. 

-- ποι]σωμεν ΑΒ Μαι ΝΟΕ. 61. | Σποιη- 

σοµεν σ. 1). τε]. Υμ]ς. Ίτεν. 199. 

80. Γπαοσι ἸαπαὈί 6ἱ. |. 94. οαε]ώπα Οἱ. | 
αἰκις ὐἱε Οἵ. | 86. βοϊα6 οιἵρο Οἱ. | ἴεοιυ ἀεαδ 
α. 



1. 45. 

Τα]ς. Βνττ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

4 Ν . ; / Ν Π Φ 
προς αυτούς. ΄Μετανοῄσατε καὶ βαπτισθήτω έκαστος ππίιο, οἱ Ὀαρίίχοίας απαδηι(θ- 

ΜοπρἩ. Τμοῦ. οι εν; απο νεβίαπῃ 1π ποπήπο 4ο- Ανα. 2Λ0]. ὑμῶν Ιἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ἄφεσιν πιπὶ Ίσα Οεῖοὰ ἵπ τοπ]. 
ον ή ΒΙΟΠΘΙΑ ῬοσσβίογΙΠΙ  γοδίτο- των -ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν παπα οἱ ποοῖρ]οῖ 4 οπαπι 

9 ἄ έπα απορία»: ἵ" γορῖς οπίπι ἳ τοῦ ἁγίου πνεύµατον: ἡμῖν γαρ ἐστιν ἡ ἐπ γγελία πα σα. ος 
1 Εα. οτ:]ο. καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ "πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν, γοβιῖβ οἳ οπιη]ρις απῖ Ίοηρο 
Ὥρι. 9:17. 

/͵ 4 ταυτης. 

ἐβαπτίσθησαν, 
ε) ’ Δ ς Ν / 

ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι: | 
ία σν σι, σον / 

ροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ ! τῇ ἳ ᾱ : νο. 
κλάσει τοῦ ἄρτου. καὶ ταῖς προσευχαῖν. 

δὲ πάσ υ ὀβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα η τ ὃν ο. 
διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 

45. πολλὰ δὲ. 
-- ἐγίν. διὰ τ. 

ἀποστ, 

ο Ἀ / / « Ν ες - 
ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὺς ἡμῶν. 

/ / ΄ / . 

ροις τε λόγοις πλείοσιν ! διεμαρτύρατο΄ καὶ παρεκάλει 
δ ον σσ , , ω ος - . σ-ν - 
αὐτοὺς λέγων, Ῥώθητε ἀἄπο τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς 

ῃ 5 , ν / - 
οἱ μὲν οὖν | ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ 

/ . / - 
ο σαν ἐν' τῇ 

ν 
και 

57. ΒΠ.] αἀᾶ. ὑποδειξατε ἡμιν ὮΒ. (οσα. 
αρ. Βεᾶ. Το. Θγν.Πε]ωπρ. 40. 

898. δε] Ταάἀ. εθη 5. Ἐ. 8Ι (υτ.Εεῦ.) 
ἹΜοπιρῃ, ΤΠΕΡ. Ατπι 111. (Ἡ, 19.) [οἵη. 

(4)Β(ΔΧΟΡ. 6ι.) (Υα1ς.) Ίγεπ. 198. 
6ργ. 184. Το 90. ] φησιν Ῥο5ε 
µετανοησατε ΑΝΟ. 61. Υπ]ς. | φησιν 

Ῥοδέ αυτους Ὦ. 

--εν τᾳρ Β0Ρδ. | επι τῳ 5. ΑΝΒ. 

τε]. 

--- ονοµατι] αά, του κυριου ὮΕ. «πι. 
Βγγ,Ρεί,. ΜΡ3, οί οἷά. (οπι. χριστου) 

Ὀντ.Ης]. ΤΠεΡ. Αυπι. Ίτεπ. 198. 6ηρτ. 

194. Γιο. 90. (οπι. εν ονοµ. Τησ.χρ. 

Ῥντ.Ε5ί. ἨΙάπιαπείαςἑ). 

---των ἁμαρτιων ὕμων ΑΡΒΝ(Ο). 61. 

γπ]ς. Μεπιρῃ. Τπευ. (211.) | (ἡμων 

ΟΒΡΒΕΛ.Γειτα, Β1/ή. αι]) | Ἅ οπι. των 
εἴἵ μων 5. ὮΕ. το]. Ἀγττ,Ἑ5ῦ.δς 

Ἠσ]. Αππι. Ίγεπ. 1995. ϐ1ργ. «Πιο. 

Αι. 

99. ὑμιν (ργ. 194. Γιοίί. 90. | ἡμειν 

Ῥ. 
-- ἵμων Ο9ρ). 

Ῥ. 
--- ὅσους ΒΝΤΏΕ.. τε]. Ὑιϊς. ΒΥ1γ.Ῥ8ἱ.δε 

Ἠσ]. | οὓς ΔΟ. (Μεπιρα. Τπευ.) 
40. τε ]ιοίγ. 90. | δε Ὦ 1}. 
--- διεµαρτυρατο ΑΡΒΝΟΡΕΒ, 61. Ὑπἱρ. 

| ἔτρετο 5. 18. 51. Ὀγττ.!5ί,δΗς]. 
{ιοῦῇ. 90. 

--παρεκ. αυτου ΑΡΝΟΡ. 6. 

194. Πιο. | ημων 

γα]ς. 

"ἦσαν δὲ πβασξαρρε, 

αλα. / 

᾿ἐγίνετο 

πάντες δὲ οἱ πιστεύον- 
τες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, Ὁ 
τὰ κτήµατα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διε- 
µέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τι χρείαν εἶχεν' 

8ΗΠί, αποξοµπ](πο αἆγοσαγογ]ε 
ἀοπαίπας ἆοιδ πορίον.. ΑΒ 
οἵαπα γοτρῖς Ῥ]ητίπηϊς {οδῖβσα- 
{18 ϱβί, οἱ οχλοτίαυαίατ 008 
ἀϊεσπς, Θα ]γαπηϊπ[ α σοπογαἶοπο 
Ἰδία Ῥτανα, 3 Ομ] ουρο 1θ0ς- 
Ῥοχιπῦ ΒΕΙΠΠΟΠΟΙΙ οἶις, Όαρ- 
ἐσαι 5ππί, οἱ αἀροβίίαο δαΠέ 
1π Ί]α ἀῑο απίπιαρ οἴτοῖίοι (πῖα 
πηῖ]ία: 3 ογαπῖ α{θΠΙ ΡΕΓΞΟΥΟΓ- 
απίος ἵπ ἀοοιτῖπα αροδίο]ογαπι 
εἰ οοπιπιππ]σαίίοπθ {ΓΓασῖοΠῖς 
ραπῖς οἳ οταζϊοπίρας. 35 Ἐπεραξ 
απίσια οπιΠΙ αΠΙΠΙΠΟ ΠΙΟ: 
πηπ]ία 4ποφπο ρτοβσία οἱ εἴσπα, 
Ρε αροδίοΙο» Περαπί ἵπ Ἠϊετι- 
βαΐθιη, οὗ τηοίι5 ογαῦ πΠπσηΤΒ 

- : 1η απϊνογεῖϐ, 3 Ὅπιπος θιῖαπα 
και απῖ εγεάοραπί ογαπί ρατῖίοι οἱ 

Ἰαυεραπί οπιπῖα οοπιπηαπῖα, 
3 Ῥοβεοςείοπος εἳ βιιρείαπίῖης 
γεπάθραπί, ο ἀῑνιάεραπί Ἱ]]α 
οπιπῖρας Ῥτοπ6 οπίᾳιο οΡιι5 

Γε 4 

εσες 

ἡμέρᾳ 

Βγγ.Ρεί. Μεπιρη. ΤΠεΡ. Αππι. 11. 

ιοί. | Ἀ οπι. αυτους 5. Ἑ. 18. 81. 

Ἀγτ.Ης]. 

40. της σκολ. ταυτης] ταυτης της σκολ. 

Ῥ. Ὑπ]ς. {ιοί (σκολιας] κολιας Οἱ 
(εουτ.ὃ) 

4]. οἱ μεν ουν] Τ αᾶά. ασµενως σ. Ἑ. 19. 

81. σα. αρ. Βεα. Ἀγατ.Ε5{.δ.Ησ]. Α πι. 

[οπ.ΑΒΝΟΡ. 61. Υα1ς. Μεπιρη.Τ]οῦ. 

«Ρι1. Οἶπ. 971. 

--- αποδεξαµενοι Οσοι] πιστευσαντες Ὦ. 

{ αἲά. 14. Θγτ. Πο].πις. 
-- εν απίο τῃ ἡμ. ΑΒΝ(Ο(0Ό.) 61. Ὑπ]ς. | 

Ἀρπι. εν ς». Ἐ. 19. 8]. 

--- ΕΚΕΙ Π απο τρ ἡμ. Ὀ. πι. 
---ὡσει] ὡς ΝΑ (οους.ς) 

---τρισχιλιοι δΙ. 

49. ησαν δε] και ησαν Ὦ. στ. Ῥ5ε. 

--τῃ διδ.] Ρίαοτη. εν Α. Υπ]. 
--- αποστολων] αάά. εν Ἱερουσαλημ 

Ῥ. 
--τῃ κλ.] ΤτῬιαοπι. και 5. ΝΡ ΕΣ. τε]. 

ΘΥγ.Ηε]. Αιπ. | οπ. ΑΒΝ"ΟΡ”. 
61. Ὑπ]ς. Ἀγγ.βεί. Μεπιρῃ. ΤμοῬ. 

«8η. 
49. εγινετο 19. ΑΒ ΜαιΝΟὈ. Υα]ς. ΒΥτς. 

Έει. δεΗο]. ] [ εγενεο -. Ἑ. 15. 8Ι. 

61. 

--τεαΑΟΡΒ. 195. Ψαΐσ. | οτι. (7. | 

{δε Βὴ. 61. Μεπιρῃ. (α4ποφπο 
Ὑπ]ρ. γαρ ΤΠεῦ.) 

--- σηµεια] αάά. ου µικρα Ἐ. 

9 8 

4). δια] 

2.81. 

-- εγιν. 90.] απῖο δια τ. αποστ. ΑΟ. 875. 

Ἐρι. Μοπαρῃμ. ί1. | Ρος ΒΝΡΕ. 19. 
51. 61.( γα15.) Ἁγν.Ηε]. Ασπι. (εγινοντο 
Ἐ.) 

---ᾖπ.] αάᾶ. εν Ἱερουσαλημ ΑΝΟΕ. 18. 

Απι. Βγγ.Εςι. Μεπιρῃ. (αΠίο εγινετο 

γα]ς. Οἱ.) | αάά. Ῥοδίοα φοβος τε 

ην µεγας επι παντας ΑΝΟ. (γιά. γ. 

5.) Υπ]σ. Μεππρῃ. | ποη ᾖΛαδεπί ΒΥΕ. 

81. 61. Ἀγγ.Ηε]. ΤΠεῦ. Αντ. ἆῆ. 

44. αἳ Ππῖ.] Ῥγασπι, και ΑΝΟ. 61. | οπη. 

ΒΡΕ. τε]. νν. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 6753. 
--δε Ογίφ. ΠΠ. 6755. | τεὈ. Υι]ς. 

---πιστευοντες] -σαντες ΒΝ. Αιπι. ἆδ1. 

Ονίᾳ. ΠΠ. 

---Ίσαν ἳ πιΟΧ και ΔΝΟΡΕ. τε]. | οπι. 
Ῥ. Ο,ἱᾳ. ΠΠ. 

--- ἅπαντα ΟΡἱρ. Πῖ. | παντα Ὁ. 

αάά. των ἆχειρων Ἑ. Ἁγν.Ηε]. 

40. τα κτήηµατα και τας ὑπαρ. | ὅσοι 

κτηµατα ειχον η ὑπαρ. Ὦ. Ἀγι Ε5υ, | 

(οπι, τα 61.) 

--- διεμεριζον] εµεριζον Α. 

---αυτα] αάά. καθ ἡμεραν Ὀ. (νῖᾶ. γον. 

46 εἳ ν]. 1.) 

---καθοτι] καθως 18. | τοις χα}. 
(καθοτι αν τ. χ. ειχ. ΟΠ1. 913.) 

38. οσα. ἀοπαϊπῖ 6ἵ. [ Βρϊτίέας απο] Οἵ. | 41. ἀῑο 
Ώ]α Οἳ. |. 49. ἵπ ου. Βουαπό Οἵ. | 44. ΟΠΙΠΘΒ 
θαἶτῃ πα 

40Τ 



ΑΒΝΟΝΕ, 
18. 9]. 61. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

16 καθ ἡ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ 

ἱερῷ, κλώντές τε κατ’ οἶκον ἄρτον µετελάμβανον τροφῆς 
ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι, καρδίας, 3ἳ αἰνοῦντες τὸν 
θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ 
κύριος προσετίθει τοὺς σωζοµένους καθ ἡμέραν | ἐπὶ 

ΤΙ. 40. 

οναξ: "6 οομ]άϊε 4ποαια ρεγάα- 
χαπίο5 απαπἰπίθυ Ίπ ἔεπιρ]ο 
οἳ Εαπροπίος οἶτοα ἆοπιπβ 
Ῥαποπα, βπιεραπί οἴρατη ΟΠ 
οχι]ιαίίοπο εἳ εἰπιρ]οίίαίθ οΟΥ- 
ᾱἷδ, 37 οοπ]απάαπίος ἀἆειπα οἱ 
Ἠπυοπίες ογαζίαπη αἆ οππΠοΠ. 
Ῥ]εβεπι. Ὦ)οππῖπ5 απέθπη απσθ- 
Ῥαΐ αι κα]νῖ Πογοπί οοὐῖάτο πι. 

τὸ αὐτό. 

11. 

« / 

αλοο 

΄ ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ 
εἶπεν, Ῥλέψον εἰς ἡμᾶς. 
κὠν τι παρ αὐτῶν λαβεῖν. 
ριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι" ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό 

Χλή 
4 5 Πέτρος δε 

ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν 
καί τι; ἀνὴρ χωλὸς 
« ας ο) / Δ ορ 

ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ ἡμέραν πρὸς 
Ν - - Ν - 

τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν, τοῦ 
- / Δ . / Ν 

αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς το 
8 ὃ  ) / νο. / / 

ὃς ἴδων Π]έτρον καὶ ]ωάνην, 
εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα - λαβείν. 

/ 

ἀνέβαινον 
4 . 

Ν π η] ΄ / 

καὶ ωανης 

ἐκ κοιλίας μητρὸς 

- 

δ εἶπεν δὲ Πέτρος, 

/ 

ο ήρο 

µέλλοντας 

δ ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδο- 

14 Ίρεαπι, 

1 Ῥείτας απΐοπι αἱ ΤομαππθΒ 
αβοοπάαραπέ 1π ἴεπρ]απι αά 
Ἰοτατη ογα]οπίς ποπαπ. 3 Εέ 
απίάαπι υἱγ΄ απ εγας εἰαπάτβ 
οκ πίστο πια επαο Ὠσαίπ]α- 
Ῥαΐπςς αποιῃ Ῥοπεραπί εοβά1θ 
αᾱ Ῥοτίαπι Γεπιρ] απαο ἀῑσίδιιτ 
Αροεῖοξα, αἱ Ῥοίετοί 6Ι6ΠΙΟΞΥ- 
παπι αὖ Ιπίιχοθαπβρας 1π ἵσπι- 
Ῥ]απι. 15 ουπι γ]άϊεεί Τ6- 
Πππη οὐ Τομαππεπη Ἱποιρίεπίες 
ΙΠίΤοῖγο 1π. θεπιρ]ο, τοραβα{ τί 
εἰεπιοβγπαπῃ αποοϊροτοί. 3 Τη- 
ἵπσης απίοπι ἴπ επ Ῥοίγας 
σπα ΤοΏαηπο ἀῑπῖέ, Ἡοβρίοο Ίη 
πο5. 5 Αί 1]ο Ιπίεπάεραί ἴπ 
605, ΕΡΟΓΑΠ5 5 α)ἰαπῖά αεοθρίιι- 
ΣΙ 3ὐ οἷθ. ὃ Ῥείτας αιίοπι 
αἰκιί, Ατροηίατη οἱ ΠΓΙΠΙ ΠΟΠ. 
οδί πηῖμί: αποᾶ απίοτη Ἠαῦεο, 

. Ἀ 

εις Το 

αὐτοῦ 

Ε Ἰωάνῃ” 

᾿Αργυ- 

46. καθ’ ἡμεραν] οπι. 3. (α.ᾷ 3) | αἀᾶ. 

παντες Ὦ. (καθ ἡμεραν παντες τε 

3.) 

--- προσκαρτερουντες]  προσεκαρτερουν 

---' ὁμοθυμαδον] οπι. Ὦ. | 

ἵερῳ Ο. Ἀγτ.Ρεῦ. 

--- Κλωντες τε κατ’ οικον] και κατ' οικους 

αν επιτο αυτο κλωντες τε 1). (οτη. αν 

5) 
--- κλωντες τε] οπι. τε 61. 

--- αφελοτητι] αφελωτι 15. 

47. λαον ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 6780. | 
Ῥ. 

---τους σωζοµενους καθ ἡμεραν] καθ’ 

ἦμεραν τοις σωζοµενοις 19. (Αιπι.) 

(«Ε1:) 

ο 1. 1. επι το αυτο.Πετρος δε ΔΒΝΟ0.6Ι. 

Ὑπ]ς. Μοεπιρῃ. Τμοῦ. Αιπη. 9 [επι το 

αυτο εν τῇ εκκλησιᾳ. Ἑν δε ταις ἡμεραις 

ταυταις Τετρος Ὦ. | Ἱ τῃ εκκλησια. 

Η], 1. Ἐπιτο αυτο δε Πετρος ς. Ἑ. 18. 

(91.) Οοἆ.αρ. Βεα.Ἀγττ.Ρε{.δεΠς]. (οπι. 

δε 91. Ῥοδὲ Πετρος 813 5ο.)  Ῥείπιις 
απζοπι” 8οᾳ. ιοί. 199. 

1. Ίωανης ΒΥΕ. | Ιωαννης ς. 

τε]. 

--- αναιβεννον ΑΛ. | ανεβεννον 0. 

Ῥο5ῦ εν τῳ 

κοσμον 

ΔΣ, 

498 

1. ἱερον] αάᾷ. το δειλεινον Ὦ. | οτι. 
}ιοί]. 199. 

--ενατην ΑΡΒΝΟ(Ώ)Ε. 851. | Ἱ εννατην 

σ. 18. 61. (ενατῃ τῃ προσευχης 3 

ἄτ. την ενατην της προσευχης 3. | 

Οοπίνα, 1μοίῇ.) 

2. και] αάά. (δου Ὦ3. Θγτ.βεί, |. οπι. 
1μοί[. 199. 

-- ὑπαρχων] οπι. Ὦ. Μοπιρῃ. τί νἷά. 
{μοίγ. 

-- προς] επι 6Ι. 

---θυραν] πυλην Ἑ. | Ἱαππαπι Το]. 

-- παρα εισπορ.] παρ᾽ αυτων 

εισπορ. αυτων Ὦ3. (οἶτα, {μιοίῇ) 

8. ὁς τδων (1μοίῇ. 199.) 

ηισας τοις οφθαλμοις αυτου και ιδων 

Ῥ. 

--- ὁς ιδ. Τ.Κ. Τ. µελ. εισι. εις το ἵερον] 

των 

|. οὗτος ατε- 

ο]. 61. | ιδον τε τον Τετρ. κ. Ἰω. 61 
ης.” 

--- εισιεναι] ειναι Ὦτγ. 

--Ίρωτα] αάά. αυτους Ὦ. Ἀγτ.Ῥεῖ. 

Μεπιρμ. ΤΜεΡ. Δδιµ. [ οπι. Ὑπ]ς, Ὦν}. 

Ἠσ]. Αιπι. {αιοϊ. | (ερωτα Ο.) 

---λαβειν ΑΒΝΟΕΒ. 19. 61. | οπι. Ὦ. 81. | 

Ἀγτ.Ηο]. Πο. |. α.ᾶ. παρ) αυτων Ἡ. 

(ἈΠεπιρῃ.) 

4. ατενισας δε] εµβλεψας δε ὁ Ὦ. 

4. εις] προς Ν. 

-- συν τῳ Ἰωανφ] συν Ίωανην και Ὦ3. 

(ατα, 1ο. 199.) 

-- βλεψον] ατενεισον Ὦ. 

5. επειχεν Πιο. 199. | 

Ῥ. 
--τι παρ αυτων λαβειν ΑΒΝ(Ο) τε]. 

Ὦγγ.ΗΠο]. Ανπιι (αυτου 0Ο.) | τιλαβειν 

παρ᾽ αυτων Ὦ. Υα]ς. ({μοΙῇ:) | λαβειν 

ατενεισας 

τι παρ αυτων Ἡ. Μοπιρῃ, μου. 
ασοῖροτο αὐ 1δ ασια.  Ῥντ.ςί. 

[.1001.] 

-. ειπεν δε Πετρος ΒΝ(1))ΗΒ. 19. 81. 61. 

Βυτγ.(Ῥε{.)δΗοΙ. Αππι. ι. 69ρ). 

955. 1ο. 199. (ὁ Πετρ. Ὦ) [| Πετρος 

δε ειπεν ΔΟ. Υαὶρ. Μεπιρῃμ. ΤΠευ. 

--ουκ ΝΟ. 

- Ναζοραιου Ὁ ΟΥ. (-ρεου 0.) Ίτεν. 

74. «πρ. 935. |. οπι. Ον. ἴπι. Π. 
ΗΙ. 987ε. 

--εγειρε και ΑΒ. 51. 61. Υαἱςρ. ΒΥτΓ. 

(Ῥει.)ΦΗς]. ΜαεπιρΗ. Αντι. 401. (νιᾶ. 

Ίμ. ν. 99. οἵς.) | Ἰ εγειραι και 5. Ο. 

19. Ίτεπ. 194. Οτίᾳ. Ιπι. Π. 1058, 1. 

46. 40Π1Ο5 6. 
8. ἑεπαρ]ατα Οἷ. 



ΕΕ {δ. 

Τα]ς. 5υτ. Ῥ.Ἡ. 
ΠποπιρΏ. ΤΠ6Ρ, 
ΑΠ. 1, 

6. ΟΡ1. ἔγειρε καὶ. 

ΠΡΑΙΞΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ . ο 5-6 . ο . - 

σοι δίδωµι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Ν / {» / ν ΄ π ν ΄ 
αζωραίου [ έγειρε καὶ | περιπάτει. καὶ πιάσας 

αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἦγειρεν αὐτόν.’ παραχρῆμα 
δὲ ἐστερεώθησαν ξ αἱ βάσεις αὐτοῦ” καὶ τὰ σφυρά, 
8 
καὶ ἐξαλλόμενος ἐ έστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν 

σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἀλλόμενος καὶ 
--- νΝ / ντε αμ ε ν νὰ 

αἰνῶν τὸν θεον. καὶ εἶδεν Ἱπᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν 
-- . -- Ν / 

περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεὀν, '' (ἐπεγίνωσκον 
} Φλ/ ον ο Θ 5 ε Ν ν . / 
δε αὐτον ὅτι οὗτος ἦν ὁ προς τῆν ἐλεημοσύνην 

καθήµενος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ), καὶ ἐπλή- 

σθησαν θάµβους καὶ ραροες ἐπὶ τῷ συµβεβηκύτι 
/ 

αὐτῷ. ᾿κρατοῦντος δὲ ἵ αὐτοῦ ΄ τὸν Πέτρον καὶ 
τὸν,  Σ]ωάνην συνέδραµεν ' πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς 
ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουµένῃ ᾿ Σολομῶνος" ἔκθαμβοι. 
1ο Ν ἁ / 

ἰδὼν δὲ ᾿ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, 
"Ανδρες πο ανά τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν 

Ίιοο Ε)ί ἄο. Τη ποπηῖπο Τορι 
Ομ  Ναπατοηί Αιγσο ο 
αππρα]α, τς πάργομοηδα οἳ 
πΙιπα ἀσκίοτα αἀ]ονανίς ουπα 
οἱ ῥοίπΒδ σοηβο]]άαίαο βιιηΐ 
Ῥη5δο5 οἵα5 ο Ῥρἰαπίαο, ὃοι 
οχί]τοις είους, οἳ απιρπ]αθαί, 
οἱ Ἱπίταγτξ οαπη 115 ΤΠ τοιή ϱ Πα 
απαρα]ατς ος οχ]]]οης οἳ Ιαπάσπς 
ἀθιπα, Ὁ Τὲ Υ]άΤί οπηπῖς Ῥοριι- 
115 ο απιρπ]απίοπι οἳ Ἰαι- 
ἀαπίοιη 4θ1Πῃ: 10 (οοσποβοσῦα Πέ 
απέστα Ἰλλαπη, αποπ]ατη 1ρ89 ογαί 
απ αᾱ ϱΙσπποδγπαπα 5οἀοῦαί αά 
5ροοϊοδαπα Ῥοτίαπα {οπιρ]1), ες 
Ππαρ]ειί από βύπροναο οἱ οχίαρί 
ἵπ. 6ο απο οοπίσοτας ΠΠ, 
Ἡ Ὅαπι ἴοπογοπί απίεπΙ Ῥο- 
απ οἱ Τομαπποπ, οοποπττξ 
οπιηῖ5 Ῥορι]ις αἆ οο8 αἆ Ροί- 
Πσιπα απὶ αρρελαίατ Βα]1ΟΠΠΟ- 
πῖς βἰπροηίσς, | Υἱάοπς απ- 
επι Ῥείτας τοδροπᾶῖς αἆ Ῥο- 
ραἱαπη, υγ δγαλο]ίαο, απ]ά 
απιπηϊγαηϊπϊ 1π Ἠοο, απ Ποβ8 
απῖα. Ππποπηϊπ], απαδὶ ποδίτα 
γϊτιπίο απῖ Ρ]είαίο {οορτῖπιις 

/ ” / « . / νὁ Ἀ . / 

τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάµει ἢ ευσεβείᾳ πεποιη- 
/ ο ω ο δ 

κὀσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτὸν: 
καὶ 

Ν 3 Ν 

καὶ Ισαακ 

6798, Τις.Ὀ.Β. 119:. Ηὴ. 987 ειν. 

9258. ΗΙ. 287. Πιο]. 199. | οπι. ΒΝΕ. 

Τπου. 

7. ηγειρεν αυτον ΑΒΝΟ. 61. Υπ]ς. Βγιν. 

Ῥετ.δεΗε]. Αππιι Ἐιπ. 1). 8998. 
}αιοῦί. 199. |. Ἐοτη. αυτον σ. ὮἨ.. 18. 

9]. 

--παραχρηµα] Ῥταοπη. και Ὁ. ΒΥΥ.Γ 5. 

--- δε] εσταθη και Ὦ. οτι. {ιοί[. 199. 

--- αἱ βασεις ἀπΠίθ αυτου ΑΒΝΟ. 61. 

γπ]σ. {οίί. | Ἡ Ῥοι. 5. ΓΕ. 15. 51. 

(οπι. αυτου Ίγεπ. 194.) 

---σφυδρα ΑΝ3 (απία στα Ῥτο τα Ν.) | 
φυδρα Ο3. (σουτ. 0”) 

Β. περιεπατει] αάᾶ. χαιρων Ἑ. | αά. 

χαιροµενος Ὦ. | οπι. ἴγεπ. 194. Γιο. 

199. 

-- περιπατων απΠίθ εις το ἵερον 18. | 

Ῥοςί γεπ. 193. Γιοί. 199. 

-- περιπατων και ἄλλομενος Ίγεπ. 194. 

{αιοϊγ. 199. |. οτι. Ὦ. 
-- και αινων ΒΝΟΒ. 15. 51. 61. Υα]ς. 

Ῥντγ.Ῥ5ι.δεΗε]. Μεπιρῃ. περ. Αππι. 
2511. Ίγεπ. 194. | οτη. και ΑΤ). {ιο 

199. 

8. αυτον Ῥοδί πας ὁ λαος ΑΒΝ(ἨΏ. 61. 

γπἱρ. Γιο. 199. | { απίο ς. Ῥ. 18. 
91. 

Ἰακώβ, ὁ θεὺς τῶν 

ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ 
πατέρων 

Ἠαπο απιῦ]αγοῦ. 15 Ώοις ΛΌγα- 
Ἠατα ο ἆθις Ίδααο οἳ ἄοις 
{ασοῦ, ἆθις Ραΐταπι ΠΟΡΙΤΟΓΗΠΗ, 

9, θεον Πιο. | κυριον 0. 

10. δε ΑΒΝΟ. 61. Ὑι]σ. ο. Μεπιρῃ. | 

Έτε ς. ΕΤ. 18. 81. Αιπ. {ιοί 
199. οπι. Ῥγτ.Ῥ5ε. ΤΠΕ. 

--- αυτον] οπι. ΝΑ. (αάἆ .!) 

--- οὗτος ΒΓΤ.. 15. 81. Θστ.Ηε]. Μεπαρῃ. 

ΤΠεὺ. { αυτος ΑΝΟ. 6Ι. Υπ]ς. 9ὺτ. 

Τετ. Γοί/. 

---καθηµενος] καθεζοµενος Ὦ. 

--την ωραιαν πυλην ὃἨ (εουγ. 5εᾷ 

ΠΟΠ πυλην.) 

--θαμβου Ο. 

----εκτασεως Ὦ. (οπι. και εκστ. ΑΙΠΙ.) 

--- συμβεβηκοτι] γεγενηµενῳ Ἑ. 
11. κρατ. δε....πας ὁ λαος προς αυτους] 

εκπορευοµενου δε του Ίετρου και 
Ίωανου συνεξεπορευετο κρατων αυτους" 
οἱ δε θαµβηθεντες εστησαν Ὦ. 

--- δε] τε ΔΑ. 
--αυτου «ΑΒΝΟΒ. 61. γαὶς. Ἀντ.Ῥεῦ, 

ΜεπιρΗ. Τμα6Ῥ. Αππι (311:) |. Ἔτου 
ιαθεντος χωλου 5. 19. 51. | ΓΓ.ξαρτα.] 

---τον Ἰωαν. ΑΒΝ. 91. 61. | Ἀοπι. τον 

ς, Ο(Ρ)Β. 19. 
-- πας ὁ λαος ΒΠίο προς αυτους ΔΡΒΝΟ. 

61. Υπ]ς. σον. Ε5ί.δς Ηο]. Γμευ. Αυπι. 

Αι. |. Τρο5ίς. Ἐ. 19. 51. Μεπιρ]ι, 

--- επι] εν 1). 

11. τῃ αι] η Ὦ3. 

--- Ῥολομωνος ΒΡ{ἶγ.ε οἱ. ΓΕ. | Ἱ Σολο- 
µωντος 5. Β γετο(Α)ΝΟ. 18. 8Ι. 6Ι. 

(Σαλ. ΑΔ.) 

13. ιδων δε ὁ Πετρ. απεκρ. πρ. τ. λαον] 

αποκριθεις δε ὁ Τετρος ειπεν προς 

αυτους Τ). 

--ὁ Πετρ. ΔΡΝ6ΟΡ.18. 6Ι. | Σοπι.ὁς.Ἑ. 
91. 

--Ἱσραήλειται ΔΒ. Μαϊ Ν. (Ίστρα. 83Η. 

Ίσδρα. 8.) 

---τουτο 15. 91396. 61 802. 

--Ἡ} ειδ. 

-- ὡς] αἲᾷ. ἡμων τῃ Ὦ. 

--- ευσεβ. πεποιηκοσιν Ίγεπ. 194. | ευσεβ. 

τουτο πεποιηκοτων 1). 

{ οιη, 61. 

--- αυτον] τουτον ἩἙ. 

15. και Ισ. και Ἰακ. ΒΙ). 15. 91. 61. 9σττ. 

Έει,δΗςε]. ΤΠεῦ. | και θεος Ισ. και 

θεος Ἰακ. Α(ΝΟ)Ρ. Ὑπαϊςσ, Μεπιρῃ. 

Άντι. «δἱ1. Ίγεπ. 194. γιά. Μαξ, κκ. 

85. Ματ, χἩ. 96. (ὁ θεος 80Ο. δἷς.) 

Ίσακ Ὦ. 

---του] τουτο Ὦ3. 

6. Πυῖ ἆαδο πι. | 7. πααπα εἶαβ Οἵ. | 8. ἆοπι- 
παπα πι. | 10. αιισὰ 1ρεο Οἱ. |. 11. οποιττῖξ 
ο. { 19. αιἰγαιο ο] Οὐ. | ααῦ Ῥοερίαίε Οἱ. | 19. εἰ 
10 οπι, πι. 
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20. Ἰησοῦν Χρισ- ἀποστείλῃ τὸν Γπροκεχειρισμένον’ 
τόν. 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 ο ο 

ἡμῶν, .ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ἸΙησοῦν, ὃν 

ὑμεῖς Ἰ μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε [αὐτὸν | 

κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντον ἐκείνου ἀπολύειν" 

1 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ 

ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 15 τὸν δὲ 

ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε" ὂν ο. θεὺς Ίγειρεν ἐκ 

νεκρών; οὗ ἡμεῖς μάρτυρές έσμεν. καὶ ἐπὶ τῇ πίστει 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὂν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε, 
ἐστερέωσεν ᾿ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι αὐτοῦ 

ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάν- 
των ὑμῶν. καὶ νῦν, ἀδελφού οἶδα ὅτι κατὰ 
ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντεν ὑμῶν" ο ο 
δὲ θεὺς ἃ οι διὰ «στόματος πάντων τῶν 
προφητών Γπαθεῖν τὸν χριστὸν αὐτοῦ” ἐπλήρωσεν 
οὕτως. ; µετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ 
ἐξαλειφθῆναι ὗ ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, Ὁ ὅπως ἂν ἔλθωσιν 
καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου, τοῦ κυρίου, καὶ 

ὑμῖν ἵ χριστὸν 

ΤΠ. 14. 

β]ον]βοαν1ξ ΒΙίαπα παπι Τ651Π1, 
ᾳποπι. γο5 απίάσπι ὑγαθ]αἶςας 
οἳ ποραςιῖς απο [ποῖοπι 1.11, 
Πιάϊσμπίο Ί]ο ἀπ, 1ὴ νο 
Ἀπίοτα 5αποξητα θδἳ ΠΠξίΠΠΙ ηθ- 
σαμιῖ», οὐ Ῥεβ]ειῖς νίγαπα Ποιη]- 
οἰάαπι ἀοπατί γΥοβῖβ, 1ὸ ατισίο- 
ΟΠΠ ἍΥΟΤΟ τνἰίαο Ιπίογ[οσϊεδ; 
αποπη ἆθιβ βαςοἰταν1ό α πιοσίπ]ς, 
ομίαβ πος {εσίος βµη6. 1 Ἡν 
1. 46 ποπιπῖς οἶπδ Ίππο 
απθπι Υος γἰάθιῖ οἱ ποβίῖς 
σοπβχπιαγ]έ ΠοΠΙεΠ οἶτδ, εί 
Βάος απιαο Ῥου εαπι οι ἀαοῑί 
Ἰπίοσταπα απ](αίοπι ἀδίαπα ἴπ 
οοηδρεοῖῦι οπιΠΙαπΙ γΥθΡίΤΗΠΗ, 
Πε πιπο, ΓΓαΐχΕ5, 5οἶο απ]α 
Ρεν Ἰαπογαπίίαπι Πες, Βἰοπί 
εί Ρνίποῖρος γεξίπ; |δ ἄοιδ 
απίοπι απαθ Ρτασπιπ αν] Ῥες 
05 οπηπίαπα ῥτορµαίαγατη ραίί 
Οµτ]κίαπα. εππτη, Ἱπιρ]ον]ς εἰς, 
19 Ῥαοπιεπιϊηϊ Ισίτας οὐ οοΠγεν- 
Επιπα, απ ἀείοαπίας νορίτα 
Ῥοεσαία; Ὁ π6 ομπι γοποτίπέ 
{απιροχα το[γ]σετῖ α εοπβρεσία 
ἀοπι]πῖ, εξ παϊθετ6 θα 
Ῥτασθ]σαίας αδί νορῖςδ, Πεβατῃ 
Οµείαπα, 3 απεπ οροτίεῦ 

19. παιδα] πατερα δίο. 83. 
--Τησουν] ὃ Ίησου 61 567. | α4ά. Χρισ- 

τον Ὦ. | οπι. ἴγεπ. 194. 

--- ἥμεις Ίγεπ. 194. | ἥμειο Ὦ. 

--- μεν ΑΒΝΟΡΒ. 61. Ὑμ]σ. Ἀγτ.Πς]. Ίγε. 
194, | ὂοπι, 5. Ὁ. 18. 851. 

----παρεδωκατε] Ἀθᾷ. εις κρισιν Ὦ. Ἀγτ. 

Ἠσ]ιπισ. ἴγον. 194. |αἀἀ. εις κριτηριον Ἑ.. 
--- ηρνησασθε] απηρν. Ὦ. 
--- αυτον 1ΤΕΒ.. 18. 8Ι. Ἀνιτ.Ρεί.δΗς]. 

ΤΠΕΝ. | οπι. ΑΒΝΟ. 61. Υαἱς. ΝΤοπιρῃ. 

Άνπι, «4011. Ίτεπ. 194. 
--Πιλατου] αἀά. του Ὦλ. 

-- κριναντος] -νοντος Ο. 18. 

--- απολυειν] απολλυειν . || πάά. αυτον 

Ῥ. Ἀγτγ,Εεί.δ Πο]. Μεπιρῃ. Ίγεν. 194. 
|. αἀά. Ῥορίθα θελοντος ὮΧ. 1γεπ. 194. 

14, ἠρνησασθε] εβαρυνατε Τ). ἴγεπ. 194. 

--- ητησασθε] ηἠτησατε Ὦ. | Ῥνασπι. µαλ- 

λον Ἐ. Ἀγτ.Ησ] της, οπ]. Ίο. 194. 

-- Φονεα] Φονεια ὮΧ. |. πάά. ζην και Ὦ. 
{ οπι, {γεπ. 194. 

15. ἡμειοε] ὑμεις Ὁ3. 
-- ὁ θεος Ίγεπ. 194. | οτι. 15. 

16. επι ΑΝ.ΟΡΓ. το]. ὙΥπ]ρ. Ίγεπ. 194. | 
οπι. Βὰ93. 61. Ατπη, 

---τουτον «...... ονοµα αυτου Ίτεπ. 194. | 

οπ1. 5]. | ΟΠ], το ονομα αυτου ἈΥΥ. 
Ῥει, 
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16. ὁν] οπι. 3. 

---- οιδατε] αᾶά. ὑτι 3. 

-- ἡ 90] οσα. ΑΣ (α44.1) 

17. αδελφοι] Ῥίασπι, ανδρες ὮΒ. | οι. 
1γοεπ. 194. 

--οιδα Ίγοπ. 194. | επισταµεθα Τ. Αιπη. 
ΜΒ, 

--- ὅτι] αάᾶ. μεις µεν ὮὉ. { οπι. ἴγε. 

194. 

---επραξατε] αάᾶ. πονηρον Ὦ. Ὦγν.Πε]. 

πῃς. Ίγεπ. 194. (το πον. Γ”.) 
18. ὁ δε θεος] ὁ θεος δε 18. 

--- ἆ Ἀγτ.Ηε]. Ίγεπ. 194. | ὁ Όσαγ. ΒΥτ. 
Ῥεέ, εἷοιῦ ΑΣΠΙ, 

--παθειν τον χριστον] οτη. Α. | απίο 
αυτου ΒΝΟΡΕ. 61. Υιρ. Θγτ,Ης]. 

Ατπι. Ίγοπ. 194. | Ἡ Ῥοδὺ ς. 19. δΙ. 

ΜοπιρἩ. «Αι. [Ῥγτ.ρ»ι, Τπεῦ.] 
--- οὕτως] οὗτος δΙ. {| οπ. τει. 

194. 

19. επιτρεψατε Ο. 
-- εις ΔΟΡΕ. τε]. | προς ΒΝ. 

--- ὑμων Ροβί τας ἁμαρτ. Ὦ. Υα1ς. Οἱ. πι, 

Ίτοπ. 194. Τετ. ὰς Ῥε». 0.1. 25. 

90. ελθωσιν] επελθ. Ώαγ. 

---- αναψυξεως] αὰ. ὑμιν Ὦ. (Βυτ.βαίδε 
Ἠσ].) (Μεπιρῃ.) (γεν. 194) (Τετί.) 

--του} οπι. 1). 51. 

--- προκεχειρισµενο» ΑΡΝΟΡΕ, 19. 81. 

61. ντγ,Ῥεῦ,δεΗς]. ΤΜεΡ. Ατπι. (81.) 

Ίγοπ. 194. Τετ. 4ο Ἐες. (α5. 95. | 
Ἐ προκεκηρυγµενον 5. Υα]ς. Μεπιρ]. 

σα. Ονίφ. ΠΠ, 1455) 

90. ὑμιν] υἱόν εἰο 31. 
-- Ἄριστον ΒΠίο Τησουν ΒΝΡ(Υ.Ε. Ἀγτ, 

Ἠε]. Τμευ. | Σροδί 5. Α0.61.τε]. Υπ]σ, 

ΒΥγ.Γ5ί, Μεπιρῃ. ἄδι]. Ίγεπ. 194. (ν]ᾶ. 

Ονᾳ. 1,). |. οτη. ήσουν Τεν. 

31. χρονων] -νον Ὦ3. 51. 
-- στοµατος] ἵΤ αἀά. παντων 5. Ἐ. 18 

(αἱο). 81. Βγτ,Ησο]. |. οπι. ΑΒΝΟΡ. 61. 

γπ]σ. Ἐγτ.Ῥει. Μοεπιρῃ. ΤΠερ. Απ, 

«Έπι, ἴγεν. 194. Οτίφ. 11, 9913, 7985, 
Τετί. ἄο Ώε». (α9, 98. 

--των ἆγ. ΑΒΒΟΡΕΒ. 18. 81. 61. ΟΥίᾳ. 
Η1, θἱ9. |. Ἔοπῃ. των ς.. 

--- απ᾿ αιωνος αυτου προφητων ΑΒΝΟ 
(3) 61. (Τε).) (ρταεπι. των Β:8.Ε.)| 

εξ αιωνος προφ. αυτ. ΟΥ. Π. 7988, | 
Ἰ αυτου προφητων απ᾿ αιωνος 5. δΙ. 

Βγτγ,Ῥεί.διΗσ]. ΜΠεπαρΗ. 23811. | αυτου 
των (οπη.) προφητων Ὦ. | αυτου των 

απ᾿ αιωνος προφητων 19. Υαἱρ. (Ογίᾳ. 

Π], 9914, Οπ1. των) | οπι. απ᾿ αιωνος 
Ὦ. Αγπη, Ίγοπ. 194. 

16. νιάϊδΗς 6ἳ. { 18. εὶο ἱππρ]εν]έ 6ἷ. | 19. Ῥεο- 
σαΐᾳα νοείτα Οἳ. 



11. 260. 

Τα]ρ. 8υτ. Ῥ. Ἡ. Ἰησοῦν, 
ΠΠεπιρᾗ. Τ]μοῦ. 7 2 

ΆἉσπι. 20. 

/ 4 . 

στοµατος 
1. Ῥουί, 18:15, 5οα. ο Μωυσῆς μὲν 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΝΔ - . Ν Δ / / / 

ὂν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων 
ε) ΄ /΄ ο / « ΔΝ Ν 

αποκαταστασεως παντων ων ἐλάλησεν ο θεος διὰ ΟΠΙΠΙΗΠΑ απο Ἰοσπίπβ οϱί ἆοιβ 
- {4 / . - αν .- ” 

τῶν ἁγίων! ἀπ᾿ αἰῶνος αὐτοῦ προφητών. 

προφήτη» 5 σα 

Γ Τεἶεν ὅτι } 

οβο]απα απίᾶσπα βπβοῖρογο τδ- 
απο 1π (οπροτα τοςηα]οπῖς 

Ῥεῦ ο εαποίογαπῃ ποτ αᾱ 

5αοσι]ο Ῥγορµοίασατη, 3 Μοβοβ 
ὑμῖν απἰά σπα ἀῑκις, αιτία. Ῥτορλείαπα 

νουῖς βιιδοϊναΡῖί ἀοπῖηιις ἆσιβ 
ἀναστήσει κνριος. ὁ θεὶς ὑμών ἐκ τών ἀδελφῶν νενίον 4ο [γαιῖρις νοφιχῖς ἵαπι- 

3” 
ὑμιών ὡς ἐμιε' αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα οπιηῖι 

ἂν λαλή λήση, πρὸς ὑμιᾶς. ὃ ἔσται δέ, πάσα ψυχὴ 

απ απ π]ο: Ίρβαπῃ αιιά1ουῖς Ἱαχία 
ααποσπππαπο οσα 

Γιογῖε νοὺῖς. Εστί α{σπῃ, ΟΠΊΠΙ8 
απίτηα Ύππο ΠΟΠ απάΤογέ Ῥτο- 

ἥτις ἂν μὴ ἀκούση τοῦ ο προφήτου ἐκείνου Σἐξολε- Ῥ]οίαπι Ίλαπι οχειππαδία 

θρευθήσεταί’ ἐκ τοῦ λαοῦ. " 

90. ὁ θεὺς διέθετο. 
-- πατέρας ἡμῶν. 

Ὦ (4ςΠ. 95:18 
(19:9.) 

26. ἀναστ. ὁ θεὺς. 

πο) 

/ 

Ἱάπέστειλεν 

Ἄ καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται 
ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ 
κατήγγειλαν " τὰς ἡμέραν ταύτας. 

υἱοἳ τῶν προφητών, καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ 
θεὺς πρὸς τοὺς πατέρας "ὑμῶν' “λέγων πρὸς ̓ Αβραάμ, οΠ1Π6ς [απιί]αο {οιγας. 

ἐν τῷ σπέρµωτί σου ἐνενλογηθήσονται πάσι 
αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 

τὸν παῖδα αὐτοῦ 

ο ε - ο 3 εί 
κ... εστε οι 

4ο ]ουο, 3 Βίέ οπιηπος5 Ῥτο- 
ΡΠείπο α ῬΒατηπ]οὶ οἱ ἀαίποθρς 
απ ]οσι δαπῖ, οὐ αἀπαπ{ῖανο- 
χιπ ἀἱες Ἰξίορ. 3 Υο8 ο5ῖΒ 
ΒΙΠ Ῥτορῄοίαταπα αἱ {ορίαπποπ[ϊ 
ατιοᾷ ἀῑκροδιῖς ἄθιι5 αἆ Ῥαΐτες 
ἨΟΒΙΥΟΕ, ἀἴσεπς αἆ ΑΡταµατη, 
Έτ ἵῃ βεπιῖπο Ίππο ὈοπεςΙσσπξιτ 

3 γο- 
μῖς ῥήπιαπι ἆἄεαδ βπεοϊίαηβΒ 
ΒΠαπα παπα πς]6 6πΠ Ῥεπο- 

ὃ ὑμῖν πρῶτον ὃ θεὺς ἀναστήσας ἀἰεεπίεπι νοῬῖ5, πῦ σοηγοτίαί 5ο 

Ν -- 

αὐτὸν εὐλογοῦντα 
ππδηπίσᾳαο α περι δία δια. 

ιά - Γον Ἅ Ν - 

ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονη-ι/ 
ριῶν ὑμῶν. 

392. Μωυσης ΑΒΟΓ. 18. 61. Ίγεπ. 194. | 

} Μωσης 5. ΝΕ. 8]. 

--μεν] Τ πάά. γαρ 5.51. Βγτ.Ῥ5ε. | οπι. 
ΑΒΝΟΡΕ. 18. 61. Οοἆ. αρ. Βεᾶ. Υι]ς. 

Ῥγν.Ης]. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. Αι, 9. 
{γεπ. 194. 

--- ειπεν] Τ Ῥτβοπι. προςτους πατερας 5. 

81 (προ). Ἀγτ.Ηε]. Τμοῦυ. Ίγεπ. 194. | 
βάά. οαάεπ ὮΕ. 18. σα. αρ. 

Λε. Ατπι ΑΡΙΠ. |. αἱ Ῥοδίοα αάᾶ. 

ἡμων Ὦ. 138. Τμοῦ. Αππι, εᾱ. Ίγεπ. 

ἵμων Ἐ. «ο. αρ. Βεά. |. ποπ Ἰα- 
Ῥεπι ΑΡΒΝΟ. 61. Τα]. Βγτ.ρεί. 

Μεπιρῃ. 

--- αναστηση θ]. 

--- ὁ θεος ὑμων ΑΝΟ. 81. 61. (6οἆ. Εεά. 

γπ]ς. Αππι, Ίγεπ. 194, ΟΥἱᾳ. ἵν. 1115. 
(Ῥεις.) 98683, | ὁ θ. ἡμων ΝΟΕ. 19. 
Ῥντ.Ηε]. Τμευ. ας. «πμ. Ογίᾳ. ἵν. 
1085, (3 Ώοαι.) (οσα. Ἀντ. Ρεί,) |. οτη. 

ὑμ. ο. ἡμ. Ὦ. Μεπιρῃι. Τ]ι6υ. ἨΓοίᾶε 
τα. 

-- αὃ. ὕμων Ίγεπ. 194. Οτίᾳ. ἵν. 1085. 
11Τε, 26084, | αδ. ἡμων Ὦ. 

---έμε Οτίᾳ. ἵν. {εγ. | εµου 3. 
--λαλησμ] -σει Ο. 15.61. 

99. αν ΒΡΕ, Ογίφ. ἵν. 109332 Ώειί.) 
1175. Ειο. Ὦ.Β. 388, | εαν ΑΝΟ. 81. 
61. (1, 18.) 

98. εξολεθρ. ΔΒΟΓΡ. 
ΝΕ, 19. 951. 61. 

).Β. 

94. δε Ῥντ.Ησ]. | οπι. Ὦ. Θγτ.Ῥεύ,. Αγπι, 

1τεπ. 194. 

---κατεξης Ὦ. 

{. ἆ εξολοθρ. 5. 93 
Ονίᾳ. ἵν. ὀἵ. πο. 

--ὑσοι ΑΒΟ3 μέ υἱά. Ἐ. τε]. | ὁ 3. | 

οἱ ΝὈσΡΣΟ". 
-- ελαλησαν Ίτεπ. 194. | -σεν 3. | 

επροφητευσαν Ο’. Ατπι. 6ᾱ. 

--- κατήγγειλαν ΔΒΝΟ Εμέυτά.Ὦ Ε). 81. 61. 

γμ]ς. ντ. Ῥει.δΗσ]. Μεπιρμ. ΤΕΝ. 

Αππι. Η. | Γπροκατηγγ. 5. Ο-- 185. 

Μοπιρῃ. 

---ταυτας] αὐτάς δΙ. 

95. οἱ υἷοι ΑΡΝΟΕ.. 61. Μεπιρῃ. ΤΠεὺ. | 

Ἀρπι. οἱ σς. Τ. τε]. || αἀά. οἱ Ο. 

--ἡς] ἦν Ὦ3. 
-- διεθετο ΑπΠίθ ὁ θεος ΑΝΟΕ. 15. 51. 

61. ασ. Ἀσιτ.β8.δΗεΙ. Αππι. 

2981. | Ρος Β1). ΜεππρΙ, ΤΗεῦ. ἤτεν. 

194. 

--ὑμων ΑΒΜαΙΝ.Ε. 61. Τμαῦ. Ἠ/οίᾶε 
Αγπ. ΜΡΡ. | 4 ἧμων ς. ΝΟΡ. 

19. δ]ςείο, Ὑιας. Όγιτ.Ε5ί,δΗο]. 

Μεπιρῃ. ΤΠοΡ./αφ. Άππι. οᾱ. «401. 

Ίτεπ. 194. 
-- εντῳ σπ. ΔΡΒΝΟΡΒΕ.Τ. 13. 51. 61. 

Πεπ. 194. Ἐοπι. ενος. 

πίσσα Οἱ. | 

95. ενευλογηθήησονται ὮἘΝΡΕ. τε]. | ευ- 

λογησονται ΑΑ3. | ενευλογηθησονται ΔΑ. 

Ι. επευλογηθησονται Ο. 
96. ὑμιν] πάά. ὁ εἰς 13. 

--- ὁ θεος απίε αναστησας ΑΡΗ. 198. 81. 

61. Υπαὶσ. Ἀγτ.ΠοΙ. Μεπιρῃ,. ΈΤμεῦυ. 

Άππη. 481. Ίρεπ. 194. | Ῥο5ι Ῥνο. 

Βντ,Εεἱ. 

---παιδα αυτου] ἵἹ αάά. Ίησουν ς-. 
Δ. 18. 51. | οπ. ΒΝΟΡΒΕ. 61. 

όσα. αρ. Βεά. ὙΥπ]ς. Ἀγτν.Ε5ς,δεΗΠς]. 

Μεπιρη]. ΤΠεΡ. Άτπι «ιμ. τε. 
194, 

-- απεστειλεν] εξαπεστειλεν Ὦ. 

--- αυτον] οτη. 1). Ίγεπ. 194. 

--- ευλογουντα] -τας αγ. 

--- ἑκαστον] -τος Ὦ3. | αἀᾶ. ὑμων 18. 
Μεπιρῃ. (Ατπι) |. Οοπίτα, Ίτγεπ. 

194. 

-- απο Ίγεπ. 194. | εκ Ώ. 
--πονήριων] -ρων Ὦ". 
---ὐμων ΑΝΟΊΡΒ. 81. 61. ΒστΡ.8 

Ἠε]. Αππη. 11. | αυτων 03.18. Υα]ς. 
Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. Ίγεπ. 194. | οπι, 
Ῥ. 

91. ααϊάθτα οαε]ατα Οἳ. | 399. ἁἀῑκίε αιπο- 
5ικοϊἑαν]ς «πι. (8α5ο. νοβῖς τ.) 

Ι. οπι. ἄοπιπας πι. | 34. ο. εἰ απε 
αἀναπῦ. Οἳ. 
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ΑΡΒΝ(Φ9ΡΕ. ΤΤ. 
18. 81. (61) 

πο 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

4 Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν. λαόν, ἐπέστη- 

σαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ 

οἱ Σαδδουκαῖοι, ” διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν 

αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλει» ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν 

ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρών" ὃ καὶ ἐπόβαλον αὐτοῖς τὰς 

χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν Ἱ αὔριον" ἦν γὰρ 

ἑσπέρα ἤδη. ' πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον 

ἐπίστευσαν" καὶ ἐγενήθη [ὁ] ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν 
[πώς ] χιλιάδες πέντε. ὃ ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν. αὕριον 
συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ρχωπον καὶ τοὺς ́  πρεσ- 
βυτέρους καὶ ᾿ τοὺς. γραμματείς τν", Ἱερουσαλήμ, 

6 καὶ Αννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης 
καὶ Αλέξανδρος” καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, 
Ἱ καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσφ ἐπυνθάνοντο, 

να 

1 Τιοηποπ1θ5 απίοτη 1]]ἱς αἆ 
Ῥορυ]απα. «προγναποΓΠό 5806Υ- 
ἀοιος εἰ πιασ]δίταῖας {σπιρ]ί οὐ 
Βαάἀπσαεῖ, ” ἀο]επίος ᾳιιοᾷ ἀο- 
οετοπέρορπ]απῃ οἱ αἀπτιπατοπ{ 
1π. Ίσθει τεδιχγαοίοπεπι εκ 
πιοτεπῖς, 26 Ιπ]ιεεθταπί ἵπ εἶθ 
ΠΙΑΠΠ6, οἱ Ῥοβιεγαπί ϱ05 1Π 
ομδίοδίαπι 1π οταξίππτη: οταῦ 
επἰπι Ίαπι Ύθδροια. "Μα 
απίσοπι ογαπ απὶ απθἰεταπό 
νοτραπα ογεἹάεγιπί, οἱ Γποῦιας 
οδὲ πππηογΗς νΙτογαπῃ πίπαπθ 
πηϊ]ία, ὃ Εποίαπι οδὺ απἴεπ ἴπ 
εγακίπαπι πας εοπρτορατεπίαΣ 
Ῥιϊποῖρος 6οστη εἰ ποιος ο 
εοπίμας Ἱπ. Ἠϊεγισα]επι, 5 εξ 
Άπηας Ρτίποορς5 5αοεγάοζμπη οἱ, 
Οαἴρμας εὐ ΊἸοβαηπος 6 ΑΙεκ- 
απᾶετ εἰ αποίᾳποί εταπί ἆ9θ 
6οπογε 5ασοτᾷοἵαΗ!, 7 οἱ 5ιαύπε- 
{65 ϱο5 Ιπ πιοάῖο ΙΠπίαττοραῦαπί, 
Τη απα υἰγαίο από Ἱπ απο 
ποπ]]πο {οοΙδ5 πος νοβ2 ὃ Ταπο 

Ἐν ποίᾳ δυνάµει ὴ ἐν ποίῳ ὀνόματι 
ὃ τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος εί τοῦτο ὑμεῖο; ἓ 

πει. 

πρεσβύτεροι ' ο. 

σται, 

Ἰσραὴλ ὅτι 

1, προς τον λαον] οτη. 18. || πᾶά. τα 

ῥηματα ταυτα Ὦ). Ἀγττ(Τ50.)δ Πε] ης. 

| αάά. ταυτα τα ῥηματα Ἐ. ιοί. 

199, | ποπ παδεπί ΑΒΝΟ. τα]. Ὑα]ᾳ. 

χο]. 

--- αυτοις] οπι. Ὦ. Ψα]ρ. {μοί. | Ρορί οἱ 

ἵερεις 15. 

---ἱερις ΑΝΡΕ. 15. 51. 61. παρ. Ἁγιη, 
Ῥει.διΠε]. Μεπιρα. Του. Γιο. | 

αρχιερεις Β0. Διπῃ. 1. 

--- και ὁ στρ. τ. ἱερ. Πιοίγ. | οτι. Ὦ. 
9. 3ἳ Ιπί και ΟΝ τἱ νίά. 3 ἴπ]γα. | 

Οοπίτα, {ιοί 199. 

--- διαπονουµενυι] και απονουµενοι Ὦ3. 

Ι. καταπονουµενοι ”. 

---λαον] λογον 15. 

---καταγγ. εν τῳ Ίησου την αναστασιν 

Γιοῖ[ 199. 
αναστασει Ὦ. 

--την εκ ΔΒΝΟΡ(7. 19. 61. Υαἱρ. Ἀστη, 

"Ῥει, Πε]. Μοππρι. | των Ὀ. 51.6. ΤΜΟΝ. 
Άπγπι, 901. Γιο. 

8. επεβαλον Ππιοίῇ. | επειβαλοντες Ὦ 47. 

(επεβαλλον 51.) 

--- και εθεντο]. οἵη. και Τ. |) αἀᾶ.αυτους 

ΑΟΒ, 15. (51.) Υπ]σ. Θγτγ,Ρεί,δΗς]. 
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|. αναγγ. τον Τησουν εν τῷ 

ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούο ᾿Αρχοντεςὶ τοῦ λαοῦ καὶ 
εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα, ἐπὶ 

εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσω- 
γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαφ 

» ο ή . - 

ἐν τῷ ὀνόματι Τησοῦ 

ἐποιήσατε 
Ῥείτας ταρ]είις βρ]τία 5αποίο 
ἀῑκ]ε αἆ 6ο5, Εηπαῖρος Ρρορα 

ΞΟΠΊΟΥΟ5, Ὁ δἶ πο Ἠοᾷῖθ 
ἀπαάϊσαπιαχ ἵπ. Ῥοπο[ασίο Ίο- 
παϊπῖς Ἰηβγπη], 1π 4ο ἱςείθ 5α]ναβ 
Γαοϊας οί, 1) ποίαπη δἲξ οπιπΙρας 
γουῖδ εί οπιπῖ Ρ]ευῖ Τ5τα]ιε] 
απῖα. Ίπ ποπιπο Ίδει ΟἨτῖςίῖ 

χριστοῦ τοῦ 

Μοπιρῃ. Τ]μοῦ. Αππι. «Δ4ίΠ. (αυτοις 

91.) | οπι. ΒΝΕ. 61. {ιού 

8. αυριον] επαυριον Ὦ. | αιωνιον 8Ι. 

(Ύαυριον 3.) 

4. τον λογον] οπι. Α. 

-- Και εγενηθη ὁ αριθµος των | και 

αριθµος τε εγενηθη Ὦ. (οπα. τε Ὦ”.) | 

ὁ ΑΕ. 155. 81. 61. Μεπρὴ, | οπι, 
81) Βαργα. 

-- ὡς ΒΡ1ἱ. 4ἱ.Ὀ. (Ἠ ὧσει σσ. Το. 195. 

81 ΓΒ Μαι.]) Βγιτ.Ε5ι.δΗσ]. (2 Τ1ιοῦ.) 

Άππι, | οπι. ΑΝ. 61. Ὑπ]σ. Μεπιρῃ, 

Τ]αυ. 2 ΤΠ. ΠΠ. 683 α. 

5. αυριοΥ] αάά. ἡμεραν Ὦ3. 
-- συναχθηναι αυτων τους αρχοντας και 

τους πρεσβυτερους κ. τους γραμμµατεις] 

συνηχθησαν οἳ αρχοντες και οἱ πρεσ- 

βυτεροι κ. γραμ. Ὦ. Μεπιρῃ. (είτα, 

Τπευ.) 

--τους πρεσβυτερους 
ΑΒΝ. 61. 

και τους γραμ. 

(Μεπιρ!,) Του. Αππι, | 
Χρπῃ. τους δίε ς. Ἐ. 18. 8Ι. 

--εν Ἱερ. ΛΒΡΕ, 18. 61 567. | εις 
Ἱερ. ς.. δ. 51. | οσα. 8Υ7.ΡΕέ. 

6. Αννας ὁ αρχιερυς και Καιαφας κ. 

Ίωαννης και Αλεξαγδρος ΑΡΝ(1).) 61. 

γπ]σ. Μεπιρῃ. ΤΠΕεΡ, 9ἱ1. (Καιφας 

και Ἰωναθας Τ.) | } Ανναν τον αρχιερεα 

και Καιαφαν και Ἰωαννῆν και Αλεξαν- 

δὃρον 5. Ἐ. 18. οἱ. 

7. τῷ µεσῳ ΛΒΝ. 61. | οπι. τῳ ΤΕ. 15. 
51. 

--τουτο] απΠίθ εποιησατε ἈΒ. | Ῥοδύ 
ΑΒΓ. το]. (ποιειτε ὃν”. 6ΟΥΓ.)) 

Β. πρεσβυτεροι] Ἱ αἀά. του Ίσραηλ 5. 

ΡΕ. ὅσα. Βεά. 195. 91. Ἀνττ.Ε5έ.δ.Ηε]. 

Αιπῃι. (7γεπ. 191.) 61ρτ. 995. | οτη. 
ΑΡΝ. Υμ]σ. Μεπιρῃ. Τµορ. «δί1. | 

πάᾶ. ακουσατε Ἐ. (ο. Βεά. Υαὶς. 61. 

Βγτ.Ρείέ. ΟΥΡΤ. (οπῃ. Ίγεπ. 194.) 

9. ανακρινοµεθα] α4ἀ. αφ ὑμων ὮΕ. 
Θγτν.Ῥει.δςΗο]. «Αι. Ρ]αίτ.(Τ{). Ίτεη. 

194. 61Τ. 999. 

--επι] επ’ Ὁ. 5Ι. 

---σεσωσται] σεσωται ΑΝ. 

10. παντι] παν 3. (οουτ.ξ) 

----ονοματι] π4ᾷ. του κυριου Ὦ. (Υα]ς. 

0.) 1. οπι, Απι. Ίγεπ. 194. (1ργ. 993. 

---Ναζορ. 3. (αοῦ.Ε) 

9. Ἱπ 08 Οἵ. | 8. τερ]είις Βρίτ. 88ο. Ῥείταβ 
σι. | Επ. ααᾶ. απᾶίο 6ἵ. | 10. ποπαῖπο ἀοποϊηϊ 
ποβίπί σεειι ΟἨνςεῖ Οἱ, (οπα, ΟἨτ]δα πι.) 



1Ν. 18. 

να]ς. ἁδωρὰς αλο Ῥ ο», 

ἈῬεα. 118 (117).99. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τ / Δ ε - . / ΔΝ « Ν / 

Ναζωραίου, ὃν υμεῖν εσταυρώσατε, ὃν ὁ θεος Ἴγειρεν 

ἐκ νεκρών, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν 
ὑγιής. | 3 οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑνών 

- Α/ / ς / ε Ν / 

τών | οἰκοδόμων, ὁ «γενόμενος εἰς κεφαλ]ν «γωνίας. 
1ο Ν ) / ) / ε) Ν ε Ας 4 ε) λα 

καὶ οὐκ ἐστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία’ οὐδὲ 
Ν / / ε) α΄ ε ν ΔΝ ) Ν ΔΝ Φ 

γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανον το δεδοµένον 
3 . / » 9 - . δν 15 -. 
ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. θεωροῦντες 
δὲ Ν - ΤΠ / αμ Ε ην Ν 4 Ἴ ’ / 9 

ἐ τὴν τοῦ Πέτρου παβῥησίαν καὶ ὠάνου, καὶ 
/ υπ] / 5 , ; 

καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ 
-- / / Ν ιο Ν 

ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, (ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν 
4. / - “ 3 / 

τῷ Ἰησοῦ ἦσαν), τον ' τε ἄνθρωπον βλέποντες 
σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευµένον, οὐδὲν εἶχον 
ἀντειπεῖν. '' κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔζω τοῦ συνε- 

- / / Ν / / 

δρίου ἀπελθεῖν, ᾽συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους Ἰδλέγον- 
3: ’ / - ΄ / ο Ν 

τες, Τί Ἱποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν 
ΔΝ - / . ᾿ - - Αν 

γὰρ γνωστον σημεῖον γέγονεν δι αὐτῶν, πᾶσιν τοῖς 

ΚΝαζατοπ], 41οΠά γο8 οτασἵβχίβ- 
15, 4ποπι ἆοιβ βαδοϊίανίε α 
πηοχ(ἱ8, ἵπ ου δι αἀίιαί 
οοχαπα γοῬῖ5δ 8απα..  Ἡ Ἠϊς 
δι ἸΙαρίς αἱ τοργοβαίας οδί α 
γοῬῖς αεἀἰβοαπ δαβ, ααΙ Γαία 
οδί ἴπ οαραί απραΠ. 3 Ες ποι 
εδ ἵη αἰϊαπο 1ο βα]αδ: που 
επίπα ΠΟΠΙσΠ οδί αἰπά εαῦ 
οπε]ο ἀαἴαπι ΠοπαϊπΊθαβ ΤΠ ᾳπο 
οροσίαα!ί ποβ 5αἱγος Ποτι. 13 γ- 
ἀοπίος απίοπι Ῥοαιτὶ οοηδίαη- 
Μαπαι οἳ Ιομαππίδ, οοΠΡροτίο 
απο Ἰοππος οδδεπί αἶπο 
Π{ον]5 οἱ Ιά1οίαςε, αἀπταδαη- 
ὑαχ (εί εορποξοσβαπῦ 605 α1ῑο- 
ΠίαΙῃ οι Ίσα Εήρβοη{), 
13 Ἱοπαϊποπιαθ γἱἀρηίες 5ίπη- 
ίεπι οππα ος απἱ οπγαίας {ι- 
εταί, τά 1]. Ῥοΐθναπί οοπίγα]- 
οετο, 5 Ππδσεταηί αΠίΕΠΙ 605 
Γογα8 οχίτα οοποΙαπῃ 5οσρἆστε, 
οἵ οοπ/ετουαπί αἆ Ἰηνίσσπα 
15 ἀἸορηίες,  Οσιά {αποϊοπιαβ 
Ἰοπαπῖ δια» 1δεῖς  αποπίαπα οπ]- 
ἆθπι πο βἱση η [αοίαπη οδε 
Ῥογ 605, οπιπίρας Παβίιαπάρας 

- ε Ν / Ν . / 

κατοικοῦσιν Ἱερουσαλημ Φανερον, καὶ οὐ δυνάµεθα 
1 Σο ν - - 
{ ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεµηθῇ 
} 3 / ιν) - / - 

απειλησώµεθα αὐτοῖς µηκέτι λαλεῖν 
1: α η / Ν 3 / 

επὶ τῷ ονοµατι τουτφ ᾿μηδενὶ ἀνθρώπων. 
Καλέσαντες αὐτους παρήγγειλαν 

- / 
Σ ἀρνεῖσθαι" 

. ΔΝ / 

εἰς τον λαον, 

Τ 

Ἠιοτιςα]οπι πιαπ]{οξίαπα αεί, εξ 
ΠΟΠ Ῥοβδαπητς πΠορατο: 1 5οᾷ 
πο απηρ]ία5 ἀἰνα]σειας 1π Ῥορι- 
Ίαπα, ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙΗΥ ος πο υ] {γα 
Ἰοᾳπαπύας 1π. ποπηῖπο ου 

18 ν Ποπαίπαπα, 8 Ἐν νοσβηίες 605 
και ἀεπαπιαγετιπὸ πο οΟΠΙΠΙΠΟ 

τὸ καθόλου μὴ 

10. ὑμων] αξᾶ. σηµερον Ἑ. (ο. Βεᾶ. | 
οπι. Ίτγεπ. 194. 

--- ὕγιης] αάά. και εν αλλῳ ουδενι Ἑ. 
όσα. Βεὰά. Ἀγτ.Ηο]απαρ. | οπι,. Ίγεπ. 
194. (νά. νου. 19.) 

11. ὑμων Ίτοι. 194. ΟΥἱᾳ. Τν. 9253. |. ἧμων 
Ῥ. 

--- οικοδομων] «ΑΡΝΡ. Ογίᾳ. ἵν. 958. | 

Ἰ οικοδοµουντων -. Ἑ. 15. 851. (01/7. 

299. (ν1ά. Τ.Σ Χ., Μαϊ, κχ!. 42.) 

19. ἡ σωτηρια] οἵπι. Ὦ. (και ουκ.... 
σωτηρια] οτι. ἴτεπ. 194. 61. 999.) 

---ουδε ΑΤΝΝ. 189. Ἀγχ. Πε]. Μεπιρῃ.ΤΠεΡ. | 
{ ουτε 5». Ἐ. δΙ. Ἰτοπ. “ πεο.” Υιὶς. | 

ου Ὦ. Ὀγτ.Γ5ί. ΟΥΡΓ. 

--- οΥ. εστιν ἑτερον Ἑ. Απιι ((61ρΤ.) 1 ον 
ἔτ. εστ. ΑΕ. 19. 81. Το. Γαία. Ώεπια. 

Ῥστ.Ης]. | εστ. ἔτ. ον. Ώ (αρ. Ἀγτ.Ε5έ. 

Αι. Ίπεπ. 194. Οτίᾳ. Ιπι. ἵν. 4855. | 
ἑτ. ον. εστ. Ν. Υ α]ς. Οἱ. 

--- ὑπο τον ουρ. Ίτεπ. 194. ἱ οπη. 91. 

--το] ὁ Ὦ3. 
-- εν ανθρ.] οπι. εν Τ. Ίγεπ. 194. 
-- ἡμας ΑΝΕΡΕ. τε]. Ὑπ]ς. Ῥγτ.Ησ]. Ανπη. 

Ίτεπ. 194. | ὑμας Β. Βοιι.ἡζαι. | οπη. 
Βγτ.Β5ί. Μεππρα. Τμεῦ. δι. 

19. θεωρ. δε] αἀά. οἱ Γουδαιοι 51. 

Οτίᾳ. 1. 4ὔ8ᾳ. 
-- και ιδιωται ΟΥγἱᾳ. Π1. 4583. Πιο. 195. 

Γ οπι. Τ. 

---τε Ονίᾳ. ΠΠ. Πο | δεὮΏ. ε. Μεπιρῃ. 

(2 Τπευ.) 
14. τον τε ΑΡΒΝΡἘ. 19. Υα]ρ. 8γτν, 

(Φεί,)δΗο]. ΤΙεΡ ἆδιι. Πιοϊῇ. 199. | 
ἆ τον δες. 81. Μεπιρῃ. Ασπι, 

Ῥὰν 

-- βλεποντες] θεωρουντες 15. 

--- αυτοις] αυτων 3. 

-ειχον] αθά. ποιησαι η Ὁ. 

15. κελευσαντος ΧΑ. 

-δε Πιο 199. | οπι. Ὦ(Ρ. Θντ.Ε5ί. 

--- απελθειν] απαχθηναι Ὦ σγ. Γιιοῖγ. 

---συνεβαλλον ΑΒ ΜαΙΝΕ. 185. δἱ. 

γαρ. Ἀγτιρεῖ, Μεπιρῃ. {αιοί/. 900. | 

} συνεβαλον σ. Ὦ. Ἀγτ.Ηα]. Τμερ. 

ΑΠ, 811. 

16. ποιήσωµεν ΑΡ ΜαΙΝΕΡ. 18. 51. | 

Ἐ ποιησοµεν σ. Ώαγ. Ὑπ]ς. ο. ζιιοίγ. 

3200. 

---Ύεγονεν] γεγονεναι ὮΧ. 
--φανερον] Φανεροτερον εστιν Ὀάα.. 

(ππαπ]{οδίαη οί, {μιοίγ. 900.) 

{  οπ1, 

| τον 

16. αρνεισθαι ΑΒΝΙ). | ᾗ αρνησασθαι 5. 

Ἐ. 19. 51. 

17. αλλ᾽ Πιοίγ. 900. |. οπι. ΏΡ. 

-- ἵνα] αἀά. δε Α”. 
--πλειον Πιο. | πλεον τι Ὀ. 

---εις τον λαον] αἀά. τα ῥήηματα ταυτα 

Ἠ, ντ. Πο].πιᾳ. ιοί]. 900. (είς, 5οᾷ οπι. 

εις τον λαον, Ἀγτ.Ε5ι. ΤΠΕΡΌ.) 

-- απειλησωμεθα] Ἰ ΡΙεΠΙ. απειλῃ. 5. 
Ε,. 19. 8Ι. Ἀγχγ.Ηα]. | οπ. ΑΒΝΕΟ. 

γπ]ς. Ἀντ.βεί, Μοππρα. ΤΠεῦ. Αππι, 

2ΕΙΠ. 1ο. (επιλησοµεθα Ὦ3. απιλη- 
σοµεθα Ὦ”.) | απἀά. ουν Ὦ. | οπι. ζμοι[. 

--- µηκετι Πιο. | µη Δ. 

-- ανθρωπων {μιοί[. | -πω 18. 

18. και καλεσαντες] συνκατατιθεµενων δε 

αυτων τῃ Ὕγνωμῃ ὀΦωγήσαντες Ὦ. 

ΒΥΣ,Ηε]-πφ. (1ιοί[. 900.) 
---παρηγγειλαν] Ἱ αάάᾶ. αυτοι ο. δΙ. 

Βγτ.Ῥει. Μεπιρῃ. ΤΗεΡ. 461.. ζιοῦγ. | οπη. 
ΑΗΒΝΙ(ΓΕ. 18. Υπ]σ. 8Υσ,Ης]. Αυπι. 

-το ΔΝ:ΓΗ, τε]. | οτη. ΒΝ”. (παρηγγι- 

λαν το Χς.) 

--- καθολου] κατα το Ὦ. 

1». αἰο αἰίαιιο 6ἷ. |. απᾶ ποππεπ εδὲ Οἷ. | 
19. Παοταπέ Οἷ. 14. ποπαῖποπι ααοφπο 6ἶ. 

50ὺ 



ΑΒΕΝΤΕ. 
18. 91. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΔΩΝ. 

φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 

9ο δὲ Πέτρου καὶ | Ἰωάνης” ἀποκριθέντες { εἶπαν 
Εἱ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ον πρὸς αὐτούς,' 

ορ 
ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον. ἢ τοῦ θεοῦ, κρίνατε. 
δυνάµεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ 3 εἴδαμεν' καὶ ἠκούσαμεν μὴ 
λαλεῖν. μι ιδὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν 
αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντεν͵ τὸ πῶς κολάσωνται 
αὐτούο, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες. ἐδόξαζον τὸν θεὸν 
ἐπὶ τῷ γέγονότι. «" ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων ἔτεσ- 
σεράκοντα΄᾿ ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν Σγεγόνει, τὸ σημεῖον 

τοῦτο τῆς ἰάσεως. 
3) ᾽Απολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ 

ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι | εἴπαν.' τ οἱ δὲ ἀκούσαντεο» ὁμοθυμα- 
δὸν ἡ ἠραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὺν καὶ | εἶπαν,' Δέσποτα, 
σὺ | ὁ ποιήσαν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γην καὶ τὴν 

ΤΥ. 19. 

Ἰοᾳπεγεπίας πε(πο ἀοοθγεπί 
Π. ποπιπε Ίθδι. Ὁ Βείτιις 
νειο εἴ ΤΙΟΠΗΠΠΕΡ ΤΘΒΡΟΠ- 
ἀοπίος ἀῑκοταπί αἆ 605, δί 
Ἱπδίαπα ο ἵ οοπθρθοία 
ἀοἱ γος Ῥούα5 απάϊτο απαπα 
ἄσιαπη, Ἰπάϊσαίο: Ὁ ποτ οπίπα 
ῬοβΡΙΙΠΙ5 α4ππο γἰάππας οὐ 
απ ἰνίπιας ποπ Ἰοηα.. Ἡ Αύ 
ΠΠ  οοπιπηϊπαπίες ἀἰπιδογαπί 
608, ΠΟΠ ΙΠΥοπ]οπίο5 ᾳποπιοάο 
Ῥαπ]γοπέ 698, ΡΥΟΡίΕΥ Ῥορι]απῃ, 
απία. ΟΠΙΠΟΒ οἰατίβοαδαπε 
αποᾷ Γασβαπη Γαογαῦ ἵπ 6ο ηποά 
αοοϊἀετας: 3 βηποταπι οπίπι 
εταῖ απαρΗας (πα τασ]ϊπία Ἠοπ1ο 
η 4πο {ασίαπα Γαεγαῦ. Σίσπαπα 
Ιδίπά δαπ](α Ες. 

39 Τπη]ςεῖ απίοπι νεπεγαπί 
αἆ 5ιιο5 εἰ αἀπαπανοεταπὲ οἵδ 
απαπία αἆ 905 Ρτϊποῖρεβ 5806Γ- 
ἀοίαπι ϱἰί 5οπίογος ἀῑκίδεοπί, 
3, Ωαἱ ουπι απάἸβδεοπε, ππαπ]- 
πη]ίος Ἰεναγεταπί νούεπι αᾱ 
ἄσσπα οἱ ἀῑκοτηπέ, Γοπιίπο, τα 
απ {Γοοϊή οποία αἳ ὕειγαπι 

φ5 ε 

θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, ο 

πνεύματος ἁγιου" ἡμῶν’ διὰ 

οῬεα, 9:1 5ο. 

ἐμελέτησαν κενά; μελετησω κενᾶ,; 

/ 

στόματος ἡ Δαυεὶδ 
Γπαιδός σου εἰπών, Ίνα τί ἐφρύαωξων ἔθνη καὶ λωοὶ 593199 οἳ Ῥορυῖῖ πιοάῖιαή εαπί 

Ὀπαρέστησων οἱ βασίλεῖς τῆς 

6ἳ ππατο οἳ οπιπῖα 4παο ἴη αἶδ 
τοῦ πατρὸς ης, 35 απὶ βρῖτίέα Φαποίο Ρος 

05 γαιαῖς ποριπί Ταν]ιά ριθτῖ 
εαὶ ἀῑκῖςει, Ωπαατο Ποπιποτιηῦ 

Ἱπαπία . 3 αἀδιοζοταπί 16ρςβ 

18. του Τησου] ΟΠ. του  Β3ΠΙ. αἱ. 
(αάἀ.ἳ 4) 

19. ὁ δε Τετρ. και Ἰωαν. αποκριθεντες | 

αποκρείθεις δε Πετρος και ΊἸωανης Ὦ. 

--- ΊἸωαν.] ΡΙβεπι. ὁ ΑΔ. 

---ειπ. Ἀπῖο προς αυτους ΑΒΝΡΕ. 18. 

γπ]ς. Βγτγ.Ῥεί,δΗο]. Μεπιρ]μ. ΤΠΕΡ. 

Άππι. 01. Ἱ 1 Ροβίς». 51. (οπι. πρ. 

αυτ. Γιοί[.) ειπαν Β. | { ειπον στ. τε]. 

--- δικαιον εστιν ιοί | τουτο ὑμιν 
δικαιον φαινεται Ἡ. 

--- ακουειν]. Ῥοδύ µαλλον Ἑ,. 
Σμοί. 

50. δυναμεθα] δυνοµεθα Ὦ Μαἰ. 
--- ἡμεις] ὑμεις 15. 

--- ειδαµεν Α(Β3)8Ε. | ειδαµεν Β Ρε]. | 

οιδαµεν Β3. Γετο. (οοντ.1 4.) | ειδαµεν 
Ἠ3. Πέ]οίία 4. (οιδομεν") |. Τειδομεν 
5. ῬΒ:Μα{.Β. 18. 51. 

-- μη] οπ. ὮΝ. | Οοπίνα, οί. 900. 

21. μηδεν] µη Ὦ. Πο Υπὶς. γτ.Ρεῖ, 
ἹΜοπιρῃ. Τ]ιοῦ, 

--- ευρισκοντες] αά. αιτιαν Ὦ. ΒΥτ.Ρεί. 
Μεπιρῃ. | Οοπίτα, {ιοίῇ. 

--τοπως] ὅπως Ὦ3. ] οπι. το ἩἙ. 

--κολασωνται] -σονται 51." | -σωσιν 
τα. 
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{Γ. Οοπίσα, 

91. δια τον λαον (1οίῇ:) | Φοβουμενοι 

ΤΟΥ λαον Τ. 

--- ὅτι παντες] παντες γαρ Ἑ. (οσα. Βεά. 

1ο. 
93. πλειονων τεσσ.] Ῥοβύ ὁ ανθρ. Το. | 

Οοπίσα, Ίγεπ. 194. Γιο. 900. 

---τεσσερακοντα ΑΡΒΝ. | Ἱ τεσσαρ. στ. 

Ῥ. τε]. { µὈ. | αἀά. ην 3. Ίγε. 

194. 

---Ύεγονει ΒΙ). | Τεγεγονει 5. Α Ἡ. τε]. 
---τουτο] οπι. Τ. Ίγεπ. Πιοί[. 

98. απολυθεντες δε Πιο. 900. | εκεινοι 
δε απολυθεντες ἩἘ. 

--- ὅσα ῃοδῦ προς αυτους 18. 

---οἵἱ αρχιερ. κ. οἱ πρεσβ. Πιο. | οἱ 

πρεσβ. κ. οἱ αρχιερ. Ὦ. 

«ειπαν ΒΝΕὈ. | Ἡ ειπον 5. ΑΒ. 18. 

91. 

394. ακουσαντες] πᾶᾷ. και επιγνοντες την 

του θεου ενεργειαν Ὦ. | οτι. {οί. 
3200. 

---ὁμοθυμαδον] Ῥοςῦ ηραν φωνην 51. | 
οΠ1. ΑΙΤΗ, 

-φωνην Ίτοπ. 195. Πιο | την φωνην 

αυτων ὮἩἙ. Ἁγιν.Εεί,δΗςΕΙ. Μεπιρῃ. 
Τ]ιαυ. «4911. 

ειπαν ΑΡΝΕΌ. | Τ ειπον 5. Ἡ. τε]. 

94, συ Ίτεπ. 195. Γιοίγ. 911. ΠΠ. (αᾶά. 

65)296. | κυριε1δ. | Τ αἀά. ὁ θεος 5. 

ΗΒ. 18. 81. Άγιν.Ῥεῦ.δεΠο]. Τ]ου. 

Άγπι. ἆ]. Ίγεπ. 195. Πιο, |. οπι. 
ΛΗΝ. Υπ]σ. Μεπιρῃ. ΠΕ. 9095. 

95. ὁ Ἔτου πατρος ἡμων" δια Ἄπνευματος 

ἁγιου”” στοµατος Δ.  παιδος σου ειπων 

ΑΡΝΕ. (13 τουπ.) | Ἡ ὁ δια στοµατος 

Δ. Ίτου” παιδος σου ειπων ο. (51. 

οτη. του.) | αι Ρο οἱ Ὠανγ]ά[ς ρα]ς 

πορίπ εογνΙ ἰπὶ Ῥεν δρἰγιίιπι βαποίαπα 

ἀῑκὶςεί Ἀγν.Ηε]. (Αιπι. ΜΡΡ.) | ὁς 

δια πν. ἅγιου δια τ. στοµ. λαλησας 
Δαυειδ παιδο; σου ὮὉ. (8Υ1.Ε 56.) 

(Μεπιρη.) |. απ Ρο δρίγέαπη απού 

οἱ οἱ Ραΐγῖβ ποδίῖ Ὠανίᾶ Ῥριοί 

ἀἰκῖςεϊ }αιοῖί. |. απὶ δριίμα εαποίο ρου 
ο8 ραἰτῖς ποςαῖ Παν]ά εονΙ θα ἀῑκὶείῖ, 

γαςδ. (Τμοῦ.) (Ρ01.) |. απ Ῥει ο8 

ραὐῖς ποδή Ὀαν]ᾶ 5οτνῖ ἐπί Ιοσπίας 08 

οἱ ἀῑκίεί ρεν ϱρῖγίπιπα εαΠοίαπῃ, Ατπη. 

εᾱ. |. απῖ Ῥες δρ]πίαπι 5αποίαπῃ 019 

Ῥανῖά ραῖς ποδίπὶ ραονί ὑαῖ ἀῑκίδα. 

90. Ῥοββιπ]Άς] αἲᾶ. πο8 4πιιὶ | 54. ἴα ος Οἵ. | 
24. ὤπι. οὗ απίε ππαχθ 6ἷ. 



1Υ. 99. 

ταῖς. Βντγ. Ῥ. Ἡ. 
ἸΜεπιρἩ. ΤΠοὺ. 

Άσπι, 01. 

Ἰσραήλ, 
η προώρισεν γενέσθαι. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

κ Συνή- οι 
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 

γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχβησων ἐ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κωτὴὰ, ἴετναο οἱ Ρε]ποῖρες οοπνοποταπὲ 
΄ 

τοῦ πυρίου, κοιν κατὰ, τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. 
χθησαν γὰρ ἐπ ἀληθείας 

Ν ο σα / ι 

τὸν ἅγιον παῖδά σου, [ησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ηρώδης 
Ν / - Ν ”, Ν - 

τε καὶ Ἠοντιος Πιλάτος, συν εθνεσιν καὶ λαοῖς 

"ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή 
καὶ τὰ νῦν, 

ἵπ ππππα αἀνετξιβ ἀοπΙΙΠΙΠΙ 
πάνογρις ΟἨΠγῖδίατη οἴβ. 

3 Οοπνοποταπί οπῖπι νογο ἵπ 
οἴν]ίαίο Ἰδία α4γοτβιις ΒΕΠΟΙΤΗ 
Ῥπογαπα πΗΠΙ ΤοβΗΗ, 4οη 
πηχῖςδη, Ἠειοάσ οἱ Ῥοπιίιβ 
Ῥήπιαςδ ουπι Ρεπίρις οί Ῥοριι- 
15 Τενα]α], 3 βιοσγο 4παςθ π]α- 
ης πα οἱ οοΠδΙΙατῃ ἆοογογο- 
ταπέ Πογὶ, ᾗ Εξ παπο, ἀοπιῖπο, 
τοβρῖορ 1π πηῖπας 6ΟγαΠῃ, οἳ 4 

ἐπὶ 

κύριε, 
ος τον πι, εὖ ἆ 
ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις 315 κ οι οπιπί βάποῖα 

90 

/ . - 

παιδος σου Ἰησοῦ. 
ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγµένοι, καὶ ἐπλήσθησαν Ῥαπέας γουυαπα ἀοῖ 
ἅπαντες Γτοῦ ἆ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ μετὰ παῤῥησίας. 
το 

αρ 
95. πάντα. αὐτῷ 

κοινά. ὃ 

ἔλεγεν ἴδιον 

9 α ο) / - ΄ 5 
Ὦ Του δε πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία 
ὶ 

καὶ | ψυχὺ µία. καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων που φπἱθηπδη 
ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα 

ὃ καὶ ἳ δυνάμει μεγάλῃ΄ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον «οππαπηία, 
οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, 

εἶναι, 

Ἰοᾳαἳ νοσραπα παπα, ὃν π ϱ0 ΔΝ Σε / / -. Ν / 

σου µετα παρρησιας πασης λαλεῖν τον λογον σου, απο πιαπαπη παπα οκίοπᾶας αἆ 
3 - Ν - 

εν τῳ την χειρα 
ὃν / /. Δ ο Ἡ / - « / 

καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου 
91 Ν Φ ” - » / 

και δεηθέντων αυτών ἐσαλευθη 

βαπ]ίαϊος, εἰ εἶσπα εἰ ρτοβ]σία ) / . / ον Αα. 

Γ ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα Πο Ρος ποπιοἩ φαποῖί ΒΙΙΐ ἐπ 
Ίσβι. 3 Ὦς ουπι οΓββ86Πΐ, 
πιοῖας οδί Ίουις ἵπ ᾳπο εγαπΏ 
σοπρτορα!Ι, ο ταρ]εῦῖ 5απί 
ΟΠΊΠ6Β δαποίο δρίϊτίία, εἰ Ίοᾳ1ο- 

ουπι Π- 
ἀπσία, 

ΣΣΜΙιΙΕμααϊπῖς απίοπα ο16- 
ἀοπίίαπα ογα{ σος οἱ απῖπια ππα, 

οοταπΙ απαθ 
Ῥοβείάσραίς αλα πῖά 5ππῃ Θ859 
ἀϊσεναι, ςοά εταπί 15 οπιπῖα 

39 Ἐν ν]τιπίο πιασ- 
πα τεἀεραπί αροβίο!Ι ᾖ{οείῖ- 
πιοπίπα τοβυττθοβῖοηπῖ ΊἹερα 

Ίτεπ. 195. | απ Ῥος οὗ Ῥαῖς ποβίτϊ 

Ῥανιά βαποῖ Ριιοί ἐαὶ ἀῑκίκη, ΕΠΙ. 

205, 

25. εφρυξαν ὮὉ. 

27. εν τῷ πολει ταυτῃ (Ρο5δέ αληθειας) 

(Α)ΡΝΔΡΕ. 18. Υα]ς, 8ντν.Ῥει.δΗε]. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Ανπι. 91. Ίγεπ. 195. 

Ἔς. Ἐε]. Ἑτ. 69. Τετί. αἂν. Ἐτακ. 98. 

ἄο Ῥαρε. 7. Γιοίγ:200. ΠΠ]. 505. 10954, 
(πολει σου Δ.) | Ὑοπι. ς.. 8Ι. 

---παιδα] Ροξί σου Ὦ. ΠΠ, 9505, 10955. | 

Οοπίτα, Ἴτεπ. 195. Ειι. Βε]. τν. Τετί. 

ιοί]. 

---λαοις Ἐπς. Ἐε]. Ῥτ. Πιο. 900. | 

λαος Ἐ. Η. 99. 

98. βουλη σου ΑΣΞΝΡΕ(Γ. τε]. Ίτει. 

195. ΠΠ. 803, ῃ οπι. σου ΑΒ. Απ. 
ἔκι. εἲ. Ατπι, Γιοίγ. 200. Ηή. 305. 

99, επιδε ΒΝ. 18. 81. | εφιδε (Α)Ρ(Ε) 

(επειδε 135. εφειδε ΑΕ) 

-- απειλας ΠΠ. Πιο. | ἅγιας 3 6Ρ. 
νῖαπι ΝΤεππρ]ι. Ἠ)ε]ίης. 

---πασης] απίο παρρησιας Ῥ4.Ε. Υπ]. 
ΠΠ, Πιοί. 

80. χειρα] Τ αάά. σου -. ΝΟ. Ὦ. τε]. 
Ὑπ]ς. Ἀγττ,Ρεί δ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

Άτπι. Π. | οπι. ΔΒ. Γιο. 900. 

90, εκτεινειν σε ὮΝ351. | σε εκτ. Α. | 
οπι. σε ὑὲ 6σογγ.ὮΕ). 18. (ΜοπιρΙι, ΤΠεῦ. 

μέ υἱά.). Γιο. 

--- γίνεσθαι] γενεσθαι 3. 

---ονοματος] αάά. σου και 15. | Οοπία, 

1ιοίᾖ. 

8Ι. ἁπαντες] παντες ἂΝ (6ουτ.5) 

--- του ἅγιου πνευμ. ΑΒΝΙ). πι. ἴτεν. 
(ταοςὸ) 195. | ᾗ πνευμ. ἅγιου σ. 
Ἠ. 18. 51. ας. ΟΙ. Ιτεπ.Τμαῦ.1950. 

Γιοῖί. 201. 
--- παρρησιας] αάά. παντι τῳ θελοντι 

πιστευειν ΤΕ. 6οα. Ῥεα. ἴτεπ. (οί τ.) 

196. | Οοπίτα, Γιοῖ]. 901. 
99, καρδια]  Ῥιαοπι. ἡ 5. Τ Ἡ, το]. 

Μεπιρῃ. Τμοῦ. Ονίφᾳ. 1. 7505, 11. 61665. | 

οπ. ΑΒΝΗΓΣ. Αππι, Οτἰᾳ. Π. 945. 1, 
6790. 

-- ψυχη] Ἱ Ῥτασπι. ἡ σ. Ἑ. Ο,ἱᾳ. . ΠΠ, 

6165, | οπι, ΑΒ ΙαδὈ. ΜειαρΗ. ΤΗεΡ. 
Αππι, ΟΥἱᾳ. Ἡ. 11. 6750. 

- µια] αά. και ουκ ην διακρισις εν 
αυτοις ουδεμια Ὦ. | και ουκ ην χω- 

ρισµος εν αυτοις τις Ἑ. (ο. Βεᾶ. 
πες {ας Ἰπίοτ Ί]]ος ἀἰδοίπιαι τ]]απῃ. 
637. 246. 905. |. ποπ αῦοπί πι. Ογίᾳ. 

Ογίᾳ. ΠΠ. Π. 9τ00, 

πε 

85. και (Ἀπίο ουδε εἶς)] οπι. Ὦ. 

---ουδε ες] ουδεις Τ). (ουδ’ εἰς Εἰα. 1654.) 
---τι] οπι. Ὦ. 

--- αυτῳ] αυτου Ὦ. | αυτων 51. 

--- αλλα Ὁ. 

-- ἅπαντα ΑΝΕ. 18. 51. (νἷᾶ. Π, 44.) | 
παντα ὮΒ. Ἰζατεῖ. (αρ. Ες.) 585. 

98. ὄυναμει απἴο µεγαλῃ ΔΒΝΓΡ. 

γαρ Ίγεπ. 195. | ἆ Ῥοςδύ ς. Ἡ. 18. 
51. 

--- απεδιδουν] -δου 51. 

--το μαρτυριον] Ῥοδί οἳ αποστολοι ΑΤ. 

19. Υα]ρ. |. Οοπίαα, Ίτεν. 

---της αναστασεως] Ροβί  αποστολοι 

ΑΝΡΕ. 19. (Υπ]β.) νν. Ίγεπ. | οτ. 

81. [ Ροδί του κυριου Τησου Β. 

--του κυριου Ίήσου Ἑ. 19. 51. Βγτ.Πς]. 
Τ]ιου. Ίτεπ. | Ίοδα ΟἨτίκ!, Όντ.βεῖ, | 

516, εἰ α”ά, χριστου ὮΕΒ. Αππη. (4041.) 

Ι Τησου χριστου του κυριου ΑΝ. | Τεβιι 

Ομνϊκά Ὠοπο], πα. (α44. ποδιτί 61.) | 
Ομτῖκα Ἱεξα Ὠοπαϊπῖ, Μοπιρῃ, 

27. οπῖπα πι 1. πι. 
πατα ΟΙ. ἄπεπιᾳ. | 90. οπι. π Απι. | 51. ερὶ- 
τῖθα βαποίο Οἱ. | 35. οοτ ππάπα Οἱ. | 95. Ῥοβεῖ- 
ἀευαπῦ.... ἀἰσευαί πι. 

σο0ρ 

|. 328. οοπβῖ]ίαπι ]αάᾶ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 1Υ.94. 

94 ο»9) ορ. ... - 
ΑΒΝΤΕ ν ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ Οὐεῖ ἀοπηϊπϊ, οἳ αγαίῖα τηἍσηα, 

18. 81. χάρις Ἕς μεγάλη ια ΤΡ ν φ ἂν κ εταῖ ἵπ οπιπῖθας 115. 3ἱΧο- 
Ἐν γὰρ ἐνδεής ῶ 4 εν αὐτοῖς" ὅσοι Ύαβ ας επῖτα απἰκᾳ παπα οµεης εγαῦ 

α Ἰπίογ 1ο: αποϊαποί οπῖπα 

δι κτήτορες χωρίων 3 οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ῬοβΒΕΒΞΟΤΟΡ μον ᾷοπιο- 
Ἕρν τη ταῖΏ ες, γοπζσηίον αά[ογε- 

ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων δα: ἐτίθουν πι μνὄπα απο τα 

παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, Σ διεδίδετο” δὲ ἵναπι 3 εἰ ροποῦαπί αηίο Ῥεᾷον 
αροδίο]οτηπα: ἀνιάεραίαν αα- 

ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. ἴοπι αἰπσι]ς τοις οπίᾳπθ 

96 ο. οριΒ ογαῦ. ;Ἰωσὴφ” δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας | ἀπὸ” τῶν 36 Ἱοεορὰ απέοπι φπὶ ουβΏᾶ- 
ας πηπαίας ορ Ῥαπηβας κα ἀποστόλων, ὃ ἐστιν μεθερμηνευόµενον, υἷὸς πάρω” ολα ἁμοα ο 

κλήσεω», Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει ὑπάρχοντος ἴαπι βα5 εοπςο]α[]οπῖς, Ιον1{6Β, 
ν Ονρτῖας ρεπετο, 7 οπι Ἠαρεγας 

αὐτῷ ἀγροῦ» πωλήσας ἤνεγκεν το χρῆμα καὶ ἔθηκεν αάτωπη, νομαἸ.ἷν Ίλιπα οἳ ανα ε 
Ῥτοιίαπι 6ἳ ροβαῖς απίο ῬαᾷςΒ παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. ΦΝΝ ο αρεσε, 

ον γ. Ση Ἰ”Ανηρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι σὺν ἵΣαπ- τι γὶκαπίοα αμἶᾶατι ποπιίπο 
πια ματ ρ ν πρ .. 9 Αππαπίας οππι Βαρμίτα πχογθ 

γίας. φείρᾳ”. τη ορ αυτου ποσο κτ]µαν και πια νοπάἰα1ι ασναπι, 3 οἱ {Γιι- 

ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμήν, 
Ἄ / 

' συνειδυίης καὶ τῆς ἁανῖς ἄε Ῥτοίο αστῖ, οοηπεοῖα 
πχοτθ ειπα, εἳ αΏεγοηθ Ῥατίεπα 

γυναικός), καὶ ἐνέγκας μέρος τι ος τοὺς πόδας τῶν «ιαπάαπι Ἀὰ Ροφος ΑΡοβίο]ο- 

ἀποστόλων ἔθηκεν. ὃ εἶπεν δὲ 
χα Ροβις.  ὃ Ὀἰκὶς απίοπι 

΄ Πέτρος, ᾿Ανανία, Ῥεϊταςδ, Δηπαπῖα, οΆγ {οπαν]6 
ο / ε 

διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν δαν σου, ψεύ- καϊηπης σος ἔΠΙΠΗ, ΠΙΟΠΙΙΤΟ ἴο 
/ Ν - ὃν [ιά Ν / 

σασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι γιοῖο αρῖ 
Ν . - . { 

ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 

βριγίαϊ εαπείο οὗ Παπάατος ἆθ 
3Νοππθ πιαπεΠΒ 

Πδί πηαποναέ οἱ γοπαπάαξαπι 4. ας ῳ Ν “/ 

ουχι µενον σοι εµενεν ἵῃ τπα εταῖι Ροίεείαίο Θματο 
ν Ν » ω ον / εἰ το / 4 , 

και πραθεν εν τη ση ἐξουσίᾳ υπΊ]ρχεν» τι οτι έθου 

33. μεγαλη] Ῥορί ην 18. | οπι. Εν, 

84,τις ην Α(Β)ΝΕ:, (ην τις Ῥ.) | 

Ττις ὑπηρχεν 5. ΤΗ. τε]. 

--κτητορες] αὐά. ησαν Ὦ. ᾱ. Απ. 

--- ὑπηρχον ΑΡΝ.Ρ3Ε, τε]. Εις. Ἡ.Ε. 

Π, 1τ (67.). |. οπι. Γ”. ἆ. 3. Αιπι. 

--- εφερον τας Ἔιδ. Ἡ.Ε. | και φεροντες 

Ῥ». 

--πιπρασκοµενων Ἐκς. Ἡ.Β. | πιπρα- 

σκοντων 3. 

3δ. διεδιδετο ΔΡΧ ΕΙ.ΜαΙΝΏΕ.. | Ἱ -δοτο 
5». Β3, το]. 

---δε] αἀά. ενι ὮὉ. 
--καθοτι αν] καθο 81. 

Ἠ.ΕΒ, ΠΠ, 17 (67.) 
86. Ἰωσηφ ΑΒΝΡΗ. υαρ. γτ.Ρί. 

Μεπιρῃ, Ατπι, 1, |.  Ίωσης 5.15, 

91. Ἀγτ.Ηο]. ΤΠΕεὺ. 

--- απο ΑΡΝΕ. 51. («οκ Μεπιρῃ. 41.)] 
Τὑύπο ς. Ὀ. 1585. 

--- μεθερμηνευομενον] ἑρμηνευομενον Ἑ. 
-- Λευιτης] Ροξί Κυπριος Ὁ. 

37. αυτῳ] -του 51. 
--- αγρου] χωριον ὮΧ. | χωριου Ὦ”. 

--παρα ΑΒΓΟ. τε]. Ογἱᾳ. 1. 0780, | προς 

ΝΕ, 

| καθο αν Εις. 

506 

1. ανηρ δε τιο] εν αυτῳ δε τῳ καιρῳ 

ανηρ τις Τρ. 

--- Ανανιας πΠῖο ονοµατι ΕΝΕ. 18. Αυτη. | 
Ῥοδύ ΑΕ. 61. Ὑπ]σ. Ἀγτν.Ρεί.δςΗςε]. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. ἆδιΠ. 

---Σαπφειρᾳ Β. (Οτίσ. ΠΠ. 6730.) 1} Σαπ- 

φειρῃ Δ.ΒδΙ. | Σαφφυρᾳ ὮἨ. (-ιρα Ὦ”.) 

| Σαφφιρῃ Ἑ. | Σαμφιρι (16. -ρῃ) 18. | 

Σαμφιρῃ ο, Παμφιρῃ ΝΤ. (-ρᾳ ΒΥΕ. 

-ρῃ ΑΕ. 18. 81. | Σαπφιρα Μεπιρῃ. 

Σαππιρα ΤΠεΡ. Ῥαρρίτα ϱ. 

--- επωληθεν Ὦ. 

5. και] οτι. δὲ. (α..1) 

--απο ΟΥίᾳ. ΠΠ. 6750. | εκὈ. 

--- συνειδυιης ΑΒ(Δ)Ε. (συνιδνης Ν.) | 

Ἔτνιας ς. Ὁ. 15. 91. 

--γυναικος] Ἡ αἀά. αυτου ς. Β. 81. Υη]ρ. 

Ἀγτγ.Ε5ἱ.δςΗο]. ΜειπρΙ. ΤΠοΡ. Ἐν. 1 

οπι,. ΔΕΝΡ (ΩΣ. 18. Ατπι, 

--- εθηκεν] εθετο Ὦ. 

8. δε] αάά. προς αυτον Ἐ. (Υπα]ᾳ. εοᾷ. 

πρ. Μαι.) Ἀγττ.Ῥεί,δςΗο].Ἐ Μεπιρῃ. 
που. «Τμ. 

---ὁ Πετρος ΑΒΝΕ, 18. 81. | ἄοπι.ὁςς.Ὦ. 

---Ανανια] προς Ανανιαν Τ. Υ]ᾳ. ουᾶ. 
Ἀρ. ἨπςἨπηβη, 

8. επληρωσεν νν. ΟΣἱ. ΠΠ. 6783. Ἱ 
επηρωσεν ΝΧ. (σουγ,) | (οπιανίί γπ]ς. 

αΤπ αἰία ἐταηδ]αίοπο Ἱαχία ἄΤαθοιπα 

εκοπιρ]αχ Ἱία. Ἱορίταν, Απαπία, απατα 

Ἱππρ]ενΙέ Ῥαΐαπας σογ (παπι ῇ ” Ῥεύα ἵπ 

Έχκρο», 

-- σε ππίο το πν.] ἐς κἰο 91. 

--πν. το ἁγιον] ἅγιον πν. Ὁ αγ. 
--- Ψοσφισασθαι] αάά. σε Ὦ. 51. 

4. µενον] µεσον ὮΤΣ. (εµενον δὲ (σοις.!)) 

---εμενεν] εμεινε 13. 

---σῃ] οπι. Ὦ. 

---το πραγμα «Ίο. 196. | ποιησαι 

πονηρον Ὦ. Ἔμπερ. | ποι. το πον. 
Ῥ, 

---εψευσω] εΨευσου Ὦ 3. 

---τῳ θεῳ] οπι.τῳ 18. 

δ. ακουων δε (Ογῖᾳ. ΠΠ, 6155.) Πιοίγ. 196. 
Γ΄ ακουσας δε Ὀάγ. | 
ακουων Ἡ. 

---ὁ Αναν. ΔΒΝΕ. 91607. | Ἠ οπι.ὁ ς.. 
Ῥ. 195, ΟΥτίᾳ. 1. 

και ευθεως 

35. ἀοπαίπί ποβετῖ Οἷ. | 37. νεπάἰᾶ1ξ εατα Οὔ. 
1. Απαπίας 6ἱ, (ευ 5ο ἀείποερβ.) | 5. παεπ δ τί 

σι, { πααάατο Οἵ. 



γ.12 

Τα]ς. 8ντγ, Ρ.Ἡ. 
Πἄεπιρμ. Τ1οῦ. 

ΆΑππι. ῆΠι. 

τες ἔθαψαν. 

. ἀπεκρίθη δὲ | 
τοσούτου τὸ 

τοσούτου. 

νεανίσκοι 

Ν αι 
προς αυτήν 

ο χωρίον 
5ὁ δὲ 

; ο. , ν ο ; Β Ν 
συνεφωνήθη ὑμῖν πειρασαι το πνεῦμα κυρίου; ἴδου 

ε / αν / λ 3/ κ . / 
οἱ πὀδες τῶν θαψάντων τον ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, 
καὶ ἐξοίσουσίν σε. 
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν; εἰσελθόντες δὲ οἱ 

αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες Ίαπι πιοτίπαπα, οἱ οκίπ]ογιιπί οἳ 

; καὶ ἐγένετο φόβος 

“ 

:εὗραν 
ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς' 
μέγας ἐφ᾽ ὕλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
ἀκούοντας ταῦτα. 

19 λ Δ . . . 3 / ΛΑ 
ϱ '"Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο 

ῃ ὶ τέρατα Ἰπολλά ἐν τῷ λαῴ' σηµεία καὶ τέρατι { ᾳ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

΄ - / 9 - - ς . ῃ / 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου το πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω 

» ΄ » Ν [ο] ο 

άνθρωποι», ἄλλα τῷ θεῳ. 
τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἑξόψυξω. καὶ ἐγένετο 
φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας"' 

/ 

τες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαν- 
ο β λ ω - / 

Ί ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστηµα, 
Ν ε ΔΝ ) - Ν . - Ν ἡ . - 

καὶ ἡ γυνή ο µη εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 
. / 

ΓΙ Πέτρος, Ἐϊπέ µοι, εἰ 
/ Δ 5 

ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν, Ναὶ 
πι ο ]α ἀῑκίε, Εείατα απ, 

δἀκούων δὲ 

6 

Πέτρος ! πρὸς αὐτήν, 

 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα 

᾿Ανανίας 

. 

ἀναστάν- 

αν Αρ 
προς 

καὶ ἦσαν 

Ροβυϊθ ἵπ. οοτᾷο ἔπο Ίαπο 
τοι ὁ. Νο 68 πιοπβίας Ποπῖ- 
πῖρις κο ἆἀθο, 5 ΑιιάἶσηΒ 
Ἀπίοπι Αππαπίας Ἰαθο γοτνα 
οροἰά1τ οἳ εχρ]τανϊε, Ἐε [ασίας 
δι ἴπιου ππαση ας ἵπ οπηπος ᾳπῖ 
απζ]ογαπί: ὃ βαγσοπίος απίοία 
Ι1γοπςο5 απιονογαπίέ ομπι οἱ 
οβογοπίο 5ορο]οτιπί 6Πῃ. 
7 Ἐποίαπη οδί αἴοπι απιβεῖ Ίπο- 
ΤΑΥΤΑ ατα ρα ατα οἱ κος 
οἵπδ ἨσβοΙοΠδ αποὰ Γαποίαπι 
Γαογαῖ Ιπίτοῦϊς,  ὃ Ποβροπάεης 
απίοπι οἳ Ῥοιταςδ, Ὀῖο πα], 5ἳ 
{ππ αστατη νοποΙ(Ικίκ Αί 

ὃ Ῥο- 
Όπα5 απίεπῃ αἱ οατη, ϱ 1 παπα 
οοπνοπῖς νουῖς {οπίατο ερί- 
Πέαπι ἀοπϊηιδ Έσσο ῬρεςΒ 
θοτάπα. ο πἳ. δορε[οταπί γίταπα 
Ππαπα αἲ οδῖαπῃ, οἱ οβίετοπ {ο. 
10 Οοπ/οξίῖπι οοο]ά1ς απίαο ρεᾷςβ 
οἵαςδ εἰ εκδρίταν]ε: Ἱπίταπίος 
απίοτη Ίπνεπος ΙΠγθπεγιπί Ἱ]- 

οτι 

εορε[ογαπί αἆ να ΒΗΠΙ, 
Ἡ Ἐν [αοίας αδί Επιος πηασηις 
π ππῖνογεα οοσ]εδῖα εί ἵπ ΟΠΙ- 
ηος πἲ απάἴεγαπί Ίπθο, 

Ι"Ῥεγ πιαπας απίεπι 4Ρ0β- 
{οϊοτατα Πευαπί εἶσηπα οἳ Ῥτο- 
ἀῑρία πια]ία ἵπ Ῥ]εῦε: οὐ ογαπῦ 

δ. πεσων] ΤΙ8ΘΠΙ. 

Οοπίτα, ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

---εξεψυξ. Ὦ. Κίρί. δεγ.| απεψυξ.Ὀ 3. ἨΓί. 

Ορ1ᾳ. Π1. 
---τους ακουοντας Οτίπ. ΠΠ. 653. | οπι. 

15. 

-- ΒπΠ.] Τταυτα 5. Ν.Β. 13. 81. Βγτ.Ης]. 
Αππ. (211.) | οπι ΑΡΝ"Ρ. γπ]ς. 
Βγτ. εί. Μεπιρμ. Τμεῦ, ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

6. δε] αἰά, παραχρηµα Ὦ. 

7. ὡς] ἕως Ν. (εοῦτ,Ἑ) 

-- διαστηµα] διαστεµα Ὦ. 
Β. απεκριθη] ειπεν Ὦ. Μεπιρμ. Τμ6ς. 

28ΙΗ. |. εφη Ροδί ὁ Τετρος 
απεκριθη ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 6743. 

-- δε ΑΒ Μαϊ κὈ. 19. 51. Ὑπ]ς. Ῥστ, Πε]. 
Μεπιρα, (νά. Οτίᾳ. 8αρτα) |. οσα. Ὦ 

Βι]ψ. (Ῥντ Ῥ5ί.) ΤΠΕΡ. Αππι. (νῖᾶ. Ἑ. 
ΠΙΟΧ.) 

-προς αυτην ΔΒΝΕΟ. 51. Ονίᾳ. ΠΠ. 
Σοίί. 19. (προς ἦν ὁ Πετρ. εφη Ῥ.) | 
 αυτῃ . 18. Υα]ρ. (Βγτ.Ηο].Ἠ) 

--- Πετρ.] Τ Ῥταειη. ὁ 5. ΤΕ, τε]. ΟΥἰᾳ. 

1, { οπι. ΑΒΝ. ' 
--- ειπε µοι ιοί. 197. | οπ. 18. ΟΡί0. 

Π], ]. επερωτησω. σε 147. 

παραχρηµα Ὁ. | 

Ἐ. | και 

8. ει] εις εἷο 18. 

---ειτοσουτου το χωριον Ονίᾳ. ΠΠ. {ιογ. 

Γ ει αρα το χωρ. τοσουτου Τ). 
--ἡᾖ δε ΑΒ Μαϊ”. τε]. | οπ. Β/ ] 

ἡ δη Ὁ3. 

-- ναι] οπ. ΑΝ. 

Σαιοίί. 

9. ὁ δε Πετρος] Τ αἀά. ειπεν 5. Λ. 18. 

81. Ἀγτγ(Ῥει.)Ησ]. Μεπιρῃ.. Τμεῦ. 

Ατπι. | ειπεν δε Πετρος Ἐ. (Λ11.) | 
οπι. ΒΝΡ. Υπο. (οπι. οἱ, ὁ δε Πετρ. 

1.ποί[.) 

-- προς] οπι. 3. 

-τι] αθά. ουν Ν (σουτ.ϱ) | οπ. Ονἱᾳ. 
Π1, 6743. 

---- συνεῴωνηθη ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 6143. -φωνησεν 

(αᾶᾶ.). Ονίσ. 

--- κυριου] ῬΙΑΕΠΙ. του Ὦ. | οπ. ΟΥγίᾳ. 
Π1, 

--επι τ. θυρ.] Ῥταεπῃ. 

οπι. ΟΥγίᾳ. 1. 

-τῃ θυρᾳ Ονίᾳ. ΠΠ. | 
Α. 

ειστανται Ἐ. | 

ταις θυραις 

10. επεσε δε ΑΒΝΕ. τε]. Ῥγτ.Ης]. 
ἈΠειηρι. Αππι, [γΥμ]σ. Τ]μου.] | και 

επεσεν Ὦ. Θγτ.Ε5ί. ἄδιι. (1 μοί/. 197.) 

10. προς ΑΒΝΕΡ. ΟΥίᾳ. Π. 6745, | ἵ παρα 
ς.. Ἡ. το]. {μιοίγ. 197. 

--αυτου Ἀγτ.Ης].πι. Ογίᾳ. ΠΠ. |. οοταπα 

Ἁγτ.Ε5ί. | Αροβίοϊοταπι. Θγσ.Ης]. κό. 

---εὗραν Α(Ε.) πυρ. Ὦ. | Ἰ εὗρον 5. 

ΒΝΓ. το]. 

---εζξενεγκαντες] συνστειλαντες εζηνεγ- 

καν και Ὦ. 

11. επι] οἱ. Α. 

--τους ακουοντες Ὦ. 

19. δια δε μα. Ἀγν.ΗαΙ. Μεπιρῃ. 

ΤΙεΡ. Αππι. | δια τε Ἑ. (Βντ.βεί.). 

(ΕΝ) 
--- Εγινετο Ἠϊσ. ΔΒΝΡΗ, 81 εἰο. Ψαἱς. 

Ἀγττ,Ε5{.δεΗο]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Ατπι. 
{ εγενετο δἱ.9. 19. 

--πολλα απίο εν τῳ λαφ ΑΒΝΡΒ. 18. 
81. Τα]ρ. ΘΒντ.Εεί. Γμοί. 901. | { 

ρορῦ ς-. Ἀστ.Ηςε]. { απίο σηµεια Μεπιρῃ. 

Του. | οπι. «Ἠιμ. 

δ. ΒΠΡΟΣ ΟΠΙΠΟ5 6. | απάἰεταπί 6ἷ. | 6, οπο, 
θαπι 2061. {Τ. ππος Ἱρεῖας 61. | Ππετοῖν]ε Οἷ. | 
Β. ἀῑπίε ααΐοτα 61. | ταΙμῖ, πη]ἶθυ α. | 11. αιά[θ- 
χαἩς 6, 

σ0τ 



ΑΒΝ2ΡΕ. 
19. 91. 
ΙΗΙ] 

15. ἐπισκιάσῃ 

16. [είς] 
σαλήμ 

ερου- 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τῇ στοᾷ ! Σολομῶνος”' 
19 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός, ο (μᾶλλον δὲ προσ- 

ετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε 
καὶ γυναικών), ὃ ὥστε Ἱκαὶ εἰς ο πλατείας 
ος τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐ ἐπὶ " κλιναρίων 
καὶ Ἱ κραβάττων, ἵ ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ 
Σἐπισκιάσει’ τινὶ αὐτῶν. συνήρχετο δὲ καὶ τὸ 
πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων | Ἱερουσαλήμ, φέροντες 
ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, 
οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 

Υ. 19. 

τιπαπ]πη {ος ΟΠΊΠΟΡ Ἰπ Ῥοτίῖεα 
Βα]οπιοηῖ5; 13 οθίΘτογαπῃ απίθπα 
ἨΕΠΙΟ απάθρας 8ο οοπΙΏςετο 
1], 5οὰ πιασπ]βεαξαί 605 Ῥο- 
Ῥα]α, 13 (πιασίς απίοπι αισεῦα- 
ἔπν  ογοεάσπιῖαπα ἵπ. ἀοπι]πο 
πιπ]επάο. γίγογαπα ο ππ]θ- 
τΗπ]), 5 Ίτα τς Ἱπ Ρ]αεῖς 
οἰσοεγεπί ΙπΠΥΠιο5 εἴ Ῥοπεγεπί 
Ἰπ Ἰεοια]!ς εἰ σταὐαίς τί νε- 
πίοπια Ῥοΐπο  ααἰέῖπι ππιργα 
Ώαςδ οῬιπαυτατοί 4πεπιαπατη 
6ογαπῃ, οἱ Προταδαπίασ αὉ ἵπ- 
Πνπηϊίαϊο. δ Οοποιιτεῦαί α- 
{επι οἳ πιπ](πάο γἱοίπαγαπα 
οἰνίίπέαπα Ἠϊογαξαίοπη, αά[ε- 
χοπίος 65ΤΟ5 εἰ γοχαίος αἩ 5ρῖ- 
πήρας Ἱηππυπαϊδ: απ επτα- 
Ῥαπίαγ ΟΠ1ΠΘΡ. 

σ΄ ν 3 

ωυἳ 

΄᾿Αναστὰς δὲ 

λους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δηµοσίᾳ. " 

λος δὲ κυρίου διὰ ! νυκτὸς ἴνοιξεν τὰς θύρας τῆς 
φυλακῆο, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν, " 
σταθέντες λαλείτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα 

Ἰ ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὗ ὑπὸ τὸν 

ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. παραγενόµενος δὲ 
ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον 

τῆς ζωης ταύτης. 

ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν 
αὐτῷ, η οὖσα αἴρεσις τῶν ο. ἐπλήσθησαν 

καὶ ἐπέβαλον τὰς χείρας ! ἐπὶ τοὺς ἀποστό- 

"Πορεύεσθε καὶ 

1 Έκειτσεπβ απίοπι ῬΥΙη- 
σορς βαοογάούαπι εἴ ΟΠΙΠΕΒ 
απῖ οππι 1ο οεαπί, απαα 
οί Ἰογοεῖς Ῥπάάποπεογαπι, 
ορ] βιπί 7εΙο | οι Ιπίεςθ- 
ταη{ ΤΠΚΠΙΙ5 Ἰπ Ροβίο]ος ού 
Ῥοριεγαπί ἴ]ος ἴπ οπδίοἶα, 
Ῥαρ]ίσα, 1 Απροϊας απἴεπα 
ἀοπηϊηϊ Ῥου. ποσίοπι αΡεγῖεπς 
Ίαηιας οβγσθγῖς εί οἀποεπς ΕΟΒ 
ἀῑκίε, Το εἴ εἰαπίες 1οᾳ αἱτα τά 
Ίπ ἵοππρ]ο Ρ]οὈῖ οπιπῖα νετὺα 
γίαις Παπίας. 3 Ομ απ απι- 
ἀῑδεοπε, Ἱπίχανοταπυ ἀΙασι]ο 
ἵπ Γοππρ]απῃ οὗ ἀοσθραπί. ΑΔά- 
νοπίσης απἴοπῃ Ῥγίποςρς 880ΕΓ- 
ἀοίππι οἱ αι οππι 6ο εταπέ 
οοπνοσβγεγαπί εοποϊΠπα οί 

ἄγγε ια 

19.παντες ΑΒΒ. | Ἰ ἁπαντες σ. ΝΤ. 
το]. | οτι. Ώί1. |. αάά. εν τῳ ἵερῳ Ὦ. 

| αὖά. εν τῳ ναφ συνηγµενοι Ἡ. | οπη. 

Σο. 

----στοᾳ] αἀά. τῃ Ὦ. 
--- Σολομωνος ΒΡΒ. 51. | Ί-μωντος ς. 

ΑΝ. 19. (Σαλοµωντος Ν. Σωλομ. 19.) 

18. των δε λοιπ. ουδεις Πιο. 901. { και 

ουδεις των λοιπ. Ὦ. 

--- ουδεις] ουθεις Β. 

14. πιστευοντες] Ῥχαεπη. οἱ Δ. 19. 

---πληθη] -θιὮ3. 

16. και εις ΑΒΝΗ”. 18. (εις Αππι.) | και 

εν ταις πλατιες Ἑ. | κατα 5. 3. 51. 

γπ]ρ. Ἀγτγ.Ῥεί,δεΗςο]. Μεπαρι. Τ1εῦ. 

(ιοί{. 901.) (οτη. ὡστε.. εκφερειν-3011:) 

--- τας] οπι. Ὦ3. 

---- ασθενεις] αἀά. αυτων Ὦ. | Οοπίχα, {μοίᾗ. 

--τιθεναι] αἀᾷ. εµπροσθεν αυτων Ἐ. | 

Οοπίτα, Γιοίῇ. 

--- επι Δἀἆ.των Δ. 

--- κλιναριων ΔΒΝΤΌ.Ι Τκλινων στ. Ἐ. τε]. 

--- κραβαττων ΔΕΣ ΜαϊκΏ. | 1 κραβ- 

βατων σ. ΒΜαϊΒ. 19. 91. 

--- σκια] αάά. αυτου Ἑ. Απ. | Οοπίσα, 
}ιοῦγ. 901. 
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160. επισκιασει Ὦ. 198. δΙ. 

ΔΝΡΕΓ.. 

---τινι] τινα 15. 

--αυτων | αυτω ὉδΧ (σοι) |. αἀά. 

απηλλασσοντο γαρ απο πασης ασθε- 

γιας ὡς ειχεν ἑκαστος αυτων Ὦ. | 

| φτσφ 5. 

844. και ῥυσθωσιν απο πασης ασθε- 

νιας ἧς ειχον Ἑ. | αάά. ο Πθεπογοπία 

αὐ. Ἰπβγπηϊαίο πι Πιο. 901. (ααά. 

ἁραα.) αὖ Ἱπβταπαάρας εῖς. γπ]ς, 
α. 

16. συνηρχετο δε 

συνήρχετο Ἡ. 

--και 1" ΜΡΕ. παρ. Ἀγτ.ΗεΙ. ΤΠεΡ. | 

οἵη. 1) ΘΥΥ.ΡΕί. Μεπιρῃ. Αιπι. 4041. 
1ιοίγ. 

-- το] οπι. Ὦ. 

--- περιξ] περι ὉἨ. 

-πολεων] ]αάᾷ. εις ς. ὮΒ. 18.81. Αυπι, 

{ οπ. ΑΒΝ. Υπ]. Ῥγιγ.Ρεζ.δΗς]. 

λΠοπιρα. μου, 01. Πο. (2Α.3. οπι. 
1λημὸ ΤηλἨ. Τηλµ 8.) 

---φεροντες] αάά. μεθ ἑαυτων Ἡ, | 
Οοπίτα, {ιοί 

---ασθενεις] Ῥχασπι. τους 91. 

--- ὑπο] απο Ὦ. 

1ο. 901. | ὃδιο 

16. οἵτινες] και αγ. 

{,μοῖ/. 909. 

--- εθεραπευοντο ἁπαντες] ειωντο παντες 

Ῥ. 
17 αναστας δε Πιο. 905. | και ταυτα 

βλεπων αναστας Ἡ. σα. Βεᾶ. (οτη. 

ΒΥΤ.ΡΕΙ.) 

-- ζηλου]-λους Ὦ 3 Λ7αἰ. 

18. επεβαλον Τμοίγ. 509. | επεβαλλον Α. 

--χειρας] Ἱ αἀά. αυτων ο. 1. 18. 81. 

Ῥγτ,Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. |. οπι. ΑΒΝΥΓ. 
γιῖς. 8γτ.Ῥεῦ, Αππι {ιοϊγ. [01.1 

--- εθεντο] Ίθεντο ὮἨ. 

-- εν τηρῃσει] εις τηρησειν Ἑ. Πιιοῖγ: 

--ΒΠ.] αάᾷ. και επορευθη εἷς ἕκαστος εις 

τα δια Ὦ. | οσα. 16]. Γιο. 
19. αγγελος δε.... νυκτος. | τοτε 

νυκτος αγγελος κυριου Ὦ. Ἀντ.Ρεῦ. 

---νυκτος] Τ Ῥίαθπη, της 5. ΝΕ. τε]. | 

οπι. ΑΡΝ"Γ. 
--- 1νοιξεν Β10. 19. 81. Γιο. 905. (ανε- 

ωξαν ὮἨ. ανεωξεν Τ.) | ανοιξας ΑΝ. 

--- εζαγ. τε ΑΓ). 185. 51. | εξαγ. δε Β. 
| και εξαγ. Ὦ. ὙΥαἱς. 1μοίγ. 

{. αάά. 14. Αππι. 

δια 

10. Ῥ]αίοας 6ἱ. | απο σταβα1ς ο, | Ποσο Οἵ. | 
αἳ πβταλζαάῦα5 βαἱΒ 61. [ 18. 9ο5 σι. 



γ. 29. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τ 1 5 Ῥ τπτ 9 - Ν / - .. ᾽ / 9 ες ώ . 

πιο. θε καὶ πασαν την Ύγερουσιαν των υιων Ισραήλ, και οπππθς βοπίοχος β]οσαπῃ 15{4- 
Ἰπεπιρ]. Τ]οῦ. πα . Ν / , ν ᾽ ια, οἳ πιδογιπί 1Ππ ομΓΟΘΓΟΤΗ. 

Ασπι. 211. ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσµωτηριον, ἀχθῆναι αυτους. αἱ αἀάποστοπίας, 3' ΟΠ νθ- 
κ - ό ορ 5 ον Ἰβσηί πίστη πηϊηϊδιγ] οἳ αροτί : οἱ δὲ ' παραγενόµενοι ὑπηρέται” οὐχ εὗρον αὐτοὺς ην ιν 

” - σι . / ΔΝ . / . . 33 . 

᾽ ν τογογεί  πιπανογαηί ᾱἷ- 

κ ας φυλακῇ» ον ιδία δὲ απηγγειλαν οσπ{ες, Οατοστεπι απίάσπα 1π- 

λέγοντες οτι Το δεσµωτήριον εύροµεν κεκλει- ναηΙπις οἰπαδαπ ο. οπιΠῖ 

/ ϱ / . / ν ν / .« »  ἀροπια εἴ ομδιοάς5 είαηίοΒ 
σµενον εν πασῃη ἀσφ αλείᾳ, και τους Φύλακας εστώ” αἲ ἵππιαν, αροτιοπίο απζεπι 

ο... - ος ο, .... ος / ποιηίποπα πα ΙΠΥΟΠΙΠΙΙΡ, αν πο απών θυρών, ἀνοίξαντες δὲ έσω οὐδενα ρα ον» 
εὗρομεν' ὡς δε κο σας ους λογους τούτους ὃ τε 39110πςς πιαρίδίγαιας {οπιρ]ί 
π ο Ῥνϊποῖρας βασσγάοίτη, ΠΠ: 
στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖο, διηπόρουν Ῥ]σοθαπί 4ο ΠΠ απἰάπαπι 

Βονει, 3 Αάἀνοεπίοιβ απίεπι 
περὶ αὐτῶν, τί ἂν Ὑένοιτο τοῦτο. "παραγενόµενος δέ ποσα παπθαν]ς οαἶς α]α 

υ οσο υπ 4105 Ῥοδιήεῖς ἴπ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ῦτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ο ας οκ σπαιω, 

ἐν τῇ φυλακῇ, πω ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκον- οὐ ἀοσεπίος Ρορα]απα, 3 Ταπο 
αὈῑῖν τηασϊςίγαίιας οι πηϊη]διτῖΒ 

τες τὸν λαόν. ὃ τότε ᾽ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν οἱ πάάακῖξ Ἠ]ος εἶπε νὶ: Εἴπιο- 

” Ῥαπέ οπίπι Ῥοραίαπή, πθ Ἱαρί- 
26. ἦγεν τοῖς ὑπηρέταις, ο. αὐτοὺς οὐ μετὰ βίας (ἐῤο- ἀατοπιαγ: οί ου αἀἀακίςςοπε 

βοῦντο γὰρ, τὸν λαόν, | µ 
δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν 
αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς κ λέγων, ν Παραγγελίᾳ παρηγ- 

γείλαµεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, 
καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς 
ὑμῶν, ὃ καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ ἡμᾶς τὸ αἷμα 

᾿ ἀποκριθεὶς δὲ ἵ Πέτρος 

38, [οὐ] παραγγ. 

υ.ι 
. 3 / / 

του ἀνθρώπου τουτου. 

μή λιθασθώσιν), ἀγαγόντες Ἠ]ο5, ειαἰπογπὲ ἵπ οοποῖ]]ο, ο 
Ἰπτογγοσαν]6 905 Ῥιϊποθρθ β8- 
οειάοίαπα 3 4ῑσαμς, Ῥταες]- 
Ῥίεπάο Ῥγαεαϊρίπις νουῖ5 πο 
ἀοσειοίῖς ἵπ Ποπιπθ Ιδίο, εξ 
6σσα τερ]ομῖς Ἠ1εγαδα]επι ἄοο- 
ἐτῖπα γεξίτα, οἳ γι]έῖς Ἱπάπσοστα 
βαρος πο εαπρπἴποπα Ποπιἱπ]ς 
Ίκήμα,  Ὁ ΠοδροπάςΠς απίετη 
Ῥουχνας εί αρυδίο ἀἰκοταπό, 

91. ακουσαντες δε ({ιοί[. 909.) | εξελθον- 

τες δε εκ της φυλακης Ἑ. (εἰ ορτορὶ 

βυπέ ἴοπιροτο «ἁ]αοι]Ι οὐ Ιπιπανεταπέ 

ΦΥτ,Ε5ἱ,) 

---- εισηλθον] αάὰ. οἱ αποστολοι 51. 

--- εδιδασκον] ἀοοπεταπέ ρορα]απι Ἠππο 

ΞΟΓΠΙΟΠΕΠΙ γίίαο «Έιῃ. ι 

---παραγενομενος] -νοι 3 αἱ. -νον 41/. 

--- συνεκαλεσαν Γιο]. | εγερθεντες το 

πρωϊ και συγκαλεσαµενοι Ὦ. 

99. παραγενοµενοι απίο ὑπηρεται ΔΒΝ. 

γπ]ς. (Ῥντ,βεί.) Μεπιρα, 9, Γιοίῇ. 

905. | Ί οί ς.. ὮῇΗ. 18. 81. Θυτ.Ηςε]. 
Τμεῦ, | αἀάά. και ανυξαντες την Φφυ- 

λακην Ὁ. Υμἱρ. Ἀγτ.Ης].Ἐ 

--- ουχ εὗρον] ουχ ηύὗρον Ἑ. (ουκ ευρ. Τ.) 

-- εν τῃ Φυλακῃ {ιοί | εσω Ὦ. | οπι. 
γρ. 11, 

- δε α]ώ. ] οη. 19. | και Ὦ Έ. (και δε Ὦ”.) 
--- απηγγειλαν] απηγγιλον Χ. 
99. ὅτι Πιοίί. 909. | οπι. ΕΤ}, Υ αἱρ. 
-το] Ἱ αἲά. µεν 5. Ἐ(γ. τε]. Υπ]ρ. 

Μεπιρῃ. ΤΠευ. Γιο. { οπι. ΑΡΝΕ. 

Ἀγτ,Ηςε]. Ατπη, 

--- ευροµεν 15] ευραµεν 18. 

2198. 
--- κεκλεισμ.] ενκλεισμ. 3. 

υραμεν |. πυραμ 

-- ἑστωτας] ἵ Ῥταετῃ. 

ΔΡΒΝΡΕ,. 19. 8Ι. 

δΗεΙ. Μεπιρῃ. ΤΗοΡ. Αππι. πι. {ιοίγ. 

985. επι ΑΒΝΓ. 51. Απι, Ε μία. Ιλεπιίά. Βγν. 

Ῥεί, Τμοῦ. ΓΠιοϊ. | Ἡ προ σ. Ἑ. 185. 
γπ]σ. ΟΙ. Ἀγτ.Ηε]. Μεπαρα. Αντη.[ 11.1 

94. ὁ τε] Ἐ αἀά. ἵερευς και ὁ 5. 19. 81. 

Ἀγτ.Πα. |. οἱ ἵερις και ὁ Ὦ. (Αιπι.) 
(ριήποῖρες εἰ Ῥοπΐος εαεογάοὕππα 

Γιο. 909.) | οπι. ΑΡΒΝΕΟ. Υμὶσ. Ἀντ. 

Ἔει, ΜεπαρἩ. ΤΠεΡ. «91. 

--- αρχιερεις] αἀά. εθαυµαζον και Ὦ. 6οα. 
Βεά, | οπι. {ιοίγ. 

---τι] Ῥταεπι. το ΧΝΧ. (οπ1.Ε) 

--- γενοιτο] γενηται Ὦ3Ἠ. | θελοι ειναι Ὦ. 

οἆ. Βεά. | Οοπίτα, {αιοϊή. 
95. αυτοις] Ἱ αάά. λεγων 5. Αν, ΝΤΡΟ. 

(«Ε/1.) Γιο. | οι. ΛΒΝΡΡΒ. 19. 81. 
γπ]σ. Ἀγιτ.Ῥει.δεΗε|. Μεπιρῃ. ΤΠεὺ. 

ΛτΠΙ, ο. 
--- οἳ] οπι. δὲ”. (α.α.5) 
--- ἕστωτες και] οτι. ΝΕ. (πα. ἑστωτεςᾶ, 

εἴ και".) 

36. στρατηγος] ααᾶ. εν τῳ ἱερῳ Τ, | οι. 

2,μοί/. 909. 

---Ίγαγεν ΑΕ. τε]. | ηγαγον 3. 
ΒΝΗ3. 

| ηγεν 

εξω σ. | οτη, 

γπὶς. Βγτν.Ρ50. 
96. ου ΙΠμιοίᾖ. | οι. 3. 

--- εφοβουντο Γιο. | Φοβουμενοι Ώαγ. 
-μη] Τ Ρο. ἵνα 5. ΑΔ. 815. | οπι, 

ΒΝΡΕΒ. 18. 
97. αγαγοντες] απαγαγ. 19. 

---αρχιερευς] ἵερευς Ὦ3. ᾱ. {ιοί 

202, 

98. παραγγελιᾳ] ΓῬτασπι. ου 5 6σγ.Ε 

19. 51. 6οἆ. Βεά. Ἀγαν.Ε5τ.δ.Ησ]. Τμευ. 

Άνπι. 49ΙΠ. (ποηΠε ο.) | ο. ΑΡΒΝ3. ᾱ. 
Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. {ιοί[. 209. 

--- διδασκειν {ιοί | λαλειν Α. 

--- και ιδου {ιοίί. | οπι. και )Ἠ. 
--πεπληρωκατε ΒΤΕ. τε]. | επλήρωσατε 

ΑΝ. 
--επαγαγειν] εφαγαγειν Ὦ3. | επανα- 

γαγειν 51. 

--τουτου] εκεινου Ὦ 3 6γ. Γιοί]- 

ειπαν (Οτίᾳ. ἵν. 1953.) 

{ ὁ δε Τετρος ειπεν προς αυτους 
Ώ. (ροΣί πειθ....ανθρωποις”.) 

--Πετρος] Τ ΡΙΔεΠΙ. ὁ στ. 195. (Ὦ εαρτα.) 

[.οπι. ΔΒΝΕ. 51. Η. 

99. αποκρ. δε.... 

ΦΙ. απ οπτοετθτα ΟΙ. | 95. ααξεπι τεηὶςεεηξ 
σα. 199. απο Ίππιας 6Ι. | 34. αιιίεπα ααά{εταπῖ 
σι. | 35. οπτοθτεπα Οἱ. | 28. Ῥταεοερίπιας 6. | 
τερ]οβίῖβ 6ἳ. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. γ. 90. 

[οὰ / - - το) . . 

{612Ε. Ν « ο ης ο ΤΠειθαργεῖν δεῖ Θεώ Οὐοεᾶῖο ορογαέ ἆοο τιβρῖς ΑΡ. καὶ οἱ αποστολοι πας μον, ος  ροπι οπήανπαν πα. 
Β. μᾶλλον Ἰ ς ἀνθρώποι»» ὁ θεος τῶν πατέρων ἡμῶν ἴπωπι ποκίποτιπα  φακοϊεανῖι 

Ίεδαπῃ, 4 11οπι νος Ιπίογεπι]διῖς 
ἦγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες εικροπᾶσπίος ἵπ Ησπο: 7 ηπο 

ἐπὶ ξύλου" } τοῦτον ὁ θεὺς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 
ἄθις Ῥτίποίρεπι οί 5αγαἴογεπα 
αχα]ίανῖί ἀαεχίετα 8πα αἆ ἆαπ- 

ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ο ομο μετάνοιαν ὥς Ἰσραὴλ ἅαπα Ῥασπήζοηίίαπα ]9γα]ιο] θἳ 

95, ἐν αὐτῷ µάρ- 
τυρες. 

καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιών. 
/ 

τῶν ῥημάτων πθυτωνν καὶ τὸ πνεύμα 

"καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ] 

ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 

88, ἐβουλεύοντο. 
) / 

αυτους. 
[4 

ὀνόματι 

ξσ. ποιῆσαι, πρ 

µέλλετε πράσσειν. 

ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ 
4, ὁ Δ / 3 ὧν δ / - 
ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ φαρισαῖος οοποῖᾗο 

/ 

Γαμαλιηλ, 
τῷ λαφ, ἐκέλευσεν έξω 

ἡ ο . 

ψ ν 
βραχυ μ τους 

9 

ἀνέστη ευθας λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, Φ 

κλίθη ’ 

Δ τμ Ρώ 3 3 Ὃλ καὶ ἐγένοντο εἰς οὖδεν. 

4“ 

 ἀνδρῶν ἀριθμὸς 
3 / Ν . [τὰ 2 (θ ολο αν ὃ λ 6 

ἀνηῃρέθη, καὶ πάντες Όσοι ἐπείθοντο αυτῷ διελυθησαν 
ὃν - τμ 

” μετὰ τοῦτον ἀνέστη 

{ ὡς, 

99. ειπαν ΔΒΝΕ. ] 

Ἠ. [ δαρτα.] 

-- δει] δε ὮΧ. Ι. Ῥοδῦ θεῳ 81. (οίτα, 

7οἱ/σγ.αρ. Ες. Π. Β.ν.24.. Ηζρρ. ο. Νοες. 

6.0. 11.) Ορ. 1. Τ61ς Ομ. ἴπι. 

ἵν. 6003, 6880. {ις. Π.Ε.ν.24. (944) 

γἩ, 11954.) Ειν. Ἑ. Ῥν. 6625. Ὦ.ΜΒ, 
1163) 

-- η] οτη. 19. 

80. ὁ] αἲά. δε ΑΝ. Μοπιρὶ. Ἠι]λίης, 
Γ οπι. Β0Π. 13. 81. νΥ. Ίγει. 195. 
Οτίᾳ. ἵν. 1954. 

-----Όγειρεν] ἃαἀᾶ τον ΒΒολ.Ὦ. | οπι. 

ΑΒ Μαν Ὀ. το]. Ονίᾳ. Ἱν. |. α.ά. Ροδίοα 

παιδα αυτου Ἑ). 6ο, Βεᾶ. | οπι. Ίο. 
195. ΟΥΡίᾳ. ϊν. 

--- διεχειρ. ΟΥίΦ. ἵν. | εχειρ. 19. 

91. σωτηρα Ίτεπ. 195. | πατέρα οἱο 81. 

--- δεξια] δοξφ Ὦ3. Του. Ίγεπ. 195. 

--- δουναι] Ρίασπι. του ΒΝ3. (οτη.ς) |. οπι. 
ΔΝΕΡΕ. το]. 

--- ἁμαρτιων] Ῥταστη. των Ὦ”. | αἀᾶ. εν 

αυτῳ 3. Τιιου. δι. Ἠοπα. |. οπι. 
1γεπ. 195.(γτᾶ. γα. 5εα.) 

93, εσµεν µαρτυρες 83 γΥμ]ο, Οἱ, Εωα. 

Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ.|µαρτυρες εσµεν Α. πι. 

ᾱ- Ἀγτ. εί. | εσμεν Ἱαυτου”. µαρτυρες 

σ.Ὦ'Ἠ. 155. Η. Βγτ.Ρεί. Αιπά. [εν αυτῳ 

510 

ς.. 199. 915. - ἆ- ειπον µαρτυρες Ἑ. (6 πος ἵπ 6ο {θδίᾳς 5απηιις” 

Ίγοπ. 195.) | εσµεν αυτῳ µαρτυρες δΙ.| 

β44. παντων 3. |. οπι. Ίγε. 

89, πνευμα] { αἀά. δε 5. Γ3Β. 19 αἱ υἱ. 

Ἡ. Βγτ.Ηο]. | οπ. ΑΒΝΕΣ. 91. Υα]ρ. 

ΒΥτ,Ρεί, (Μεπιρῃ.) Τμαυ. Αππι. γε. 

195. Γ2911.] 

--Ὁ ΑΝΗ3. τοι. | 
Μοιαρμ. Του. 

88. ακουσαντες] αἀά. ταυτα Ἑ. Ἀνγτν,Ρεἱ. 

δΗς].Ξ Τμευ. [81]ι.] ΓΠιοίί. 909. 

--- εβουλοντο ΔΡΗ. Μεπιρ]. Τµεῦ. Αππι, 
«Έιπ. |. Ἡ -λευοντο 5. ΝΕ. 189. 915. 

Ἡ. ας. Ἀγτν, Ῥι, Πο]. Γιο]. 

-- ανελειν] Ῥιασπῃ. του 91. 

84. εν τῳ συνεδριῳ] οπι. ΒΥγ.Ῥεῦ. | εκ 

του συνεδριου 1) γ.Ε. Μεπιρμ. |. αάά. 
αυτων Ἡ. 

-- εξω Ῥοδῦ εκελευσεν ΑΒ ΜαΙΝΗ. 15. 

81. Ἡ. Υπ]ς. |. Ῥοβῖ ποιησαι ΒΒει. 

Μεπιρῃ. Τμοῦ. Γβγτγ.Ῥε, δΗς].] (τους 

αποστολους εξω βραχυ ποιησαι 1).) 

---βραχυ] Τ πἀά. τι 5. 139. 81. (Ἡ. βρ.τι 

απίο ποιησαι) Αππι | οπ. ΑΒΝΗΙΟ, 

γμα]ς. Άντι. Γ5ί.δεΗο]. Μεπιρῃ. Τμου. 

2311. 

---ανθρωπους ΔΕΝ. Ψπ]ς. (Απ. ΤΗ.) 

Σά. ΜεπιρΗ. Απ. | Ἱ αποστολους 

ὁν 3Η. | οπι. Β. 

ρ. ῤ Ν 

ο. τίμιος παντὶ µην 
/ [ο 

! ἀνθρώπους 

εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, "Ανδρες Ἰσραηλῖ- 
ται, προσέχετε ἑαυτοῖς εαὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ος 

πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν 
προσε- πυπιεγαςνΙτογαπ οἴγοῖίεν ᾳπαᾶ- 

ΤΟΠΙΙ65ΙΟΠΟΠΗ Ῥοσσβίογαπη. 3” Βὲ 
μάρτυρες ΠΟΒ {85ί68 5ΗΠΙΙ5 ἨογΙτη Υο6Γ- 

Γ τὸ ἅγιον ὃ Ῥοχαπι, οἱ ερίτα5  δαποίς 
αποεπι ἀοαῖι ἆοαδ οπιπῖριβ 

35 οἱ δὲ οὐοοάίοπῖρας αρ. 55 Ἠποο 
ου απἀϊςεοπί, ἀἰδδεοαραπίας 

-) . 

ανελεῖν οι οορ]ιαναπὺ Ππίετβσετο 1]]ο8. 
33 ΒΗΤρ6ΠΣ απίοπι απἰάαπι ἴπ 

Ῥμαγίδασιδ ποπιῖπθ 
(απια]ία], 1οσῖς ἀοσίος Ἠοπιογα- 

ππίνογβαο Ῥ]θυί, Ιπβδὶς 
{ογας απ Ότογο Ἰοπιῖπες Που, 
35 ἀῑκίίαποε αᾱ ο, Ὑπά 
Ἰετα]ο]ίαα, αἀἰοπαϊίε νοῦυῖς 
5αρες Ἠοπιπίρης ἀδς, απῖά 

5δ Απίο οπίπῃ Ἠο8 
ἀἴε αχ ἜΤπεοᾶας ἀῑσεπε 
659506 56 αἰητιοπι, οπί οοηβοηςῖῦ 

τπσοπίογαπα; απΙ οσσἴκαδ ο5ί, / Δ 
τετρακοσιων" 05 οἱ οπιπος αἱ ογοᾷσυαηέ οἱ αῑς- 

1 ρα(ἡ εαπῖ, οἱ τούποίις εδ αἆ 
πμ Ι]απη. ὃἹ Ῥορδῦ απο οκ ε 

ασ. ΤΗ. τε]. πι. Το. γιν.Ῥει.δΠε]. 

ευ. 1. 

90. τε Ὑπ]ρ. Ἀγτ.Ῥοῦ, ΤΗΕΡ. | δε Ο. 18. ο. 
ΒΥχ.Ησ]. Μεπιρῃ. 

-- αυτους] τους αρχοντας και 
συγεδριους Ὦ. ΤΠεὺ. 

---ἑαυτοις] ἑαυτους ὮἨ. | αυτοις 511560. 

--επι τοις ανθ. τουτοις Του. ] απο 

των ανθρωπων τουτων Β. Το. ΜοιπρΏ. 
---πρασσειν] πραττειν ἃ. 
96. τουτων] Ροδίύ των ἡμερων δ8Ι. 

---ἑαυτον] Ῥταστη. µεγαν Ὦ. | απίετινα 
Ονἰᾳ. Ἱ. 8Τ5υὺ. |. αἀά. ἰα. Α:Β. 19. 
(71. Βγτ.Ε5ί.) | ποτ Ἰαδεπί ΑΡΦΟ. 

51. Ἡ. ας. τε]. Έως. Η.Τ. Π. 11 
(59.) 

---ῥ] αᾶ. και Ὦ 

--προσεκλιθη ΑΡΝΟΗ. 81. | προσεκληθη 

ΟΡ3ΣΕΗ. (προσεκληθησαν ΟΥιενία. 

προσεκλειθη σαν ἨὮ”.) | Ἱ προσεκολλη- 
θη στ. 199. οοπεοη»!ς Ὑπἱς. φεσιῖ 5αΠΕ 

Ῥυτ.Ῥεί, Τμοὺ. 49ίΠ. αοζοξεογιαπέ Αππῃ, 
Ἱποήπαγογαπ6 Ἀγτ,Ησ]. αἆλασκογιιπό 

Μεπιρῃ. 

τους 

8]. Ῥχϊπο. ος βα]ν. ἄειις Οἱ, { Τενασ]ϊ 6ἵ. | 59. 
ο Βαπηα5 Γεξίος 6]. [ 04. ποπαίμθς 4πε.. προβέο]οςτἩ 
ος 960. Ίο είπα 6{. | 5ε 98959 Οἱ. | 1εᾶαοι{ 



ΝΕἘ 

τας. 8ύχΥ. Ῥ. Ἡ. 
Ἠεπιρῃ, ΤΠ6Ρ. 

Άγπα, 241, 

98 

θήσεται 

θῆτε. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

. ’ ε -- ε - ε / - ΄ - 

Ίουδας ὁ Ταλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, 
/ Ν ω . - . / 

καὶ ἀπέστησεν λαὸν ! ὀπίσω αὐτοῦ: κἀκεῖνος ἀπώλετο, 
/ ο - / 

καὶ πάντες Όσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 
Ν . / - » / αι αλ - ” ηλ 

καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, απὀστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώ- 
/ Ν 4 ” / » / 4 Σλ ολ » 

πων τούτων καὶ ἵ ἄφετε' αὐτούς, (ὔτι ἐὰν ᾖ ἐξ 
ια ’ « Ν ο ΑΔ Ν 3 ο 

ανθρώπων ἡ βουλη αὕτη Ὦ το έργον τοῦτο, καταλυ- 
ο Ν . - .  Ά / / 

εἰ δε ἐκ θεοῦ ἐστιν, οὐ Ἰδυνήσεσθε 
α 4 ᾽ ΄ / ; ν ; ε 

καταλῦσαι ἵ αὐτούς'), µή ποτε καὶ θεομάχοι εὗρε- 
. / Δ ο , ο4 ; 
ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, ' καὶ προσκαλεσάµενοι 

Ν » / /. Μ Ν - 

τους ἀποστολους δείραντες παρήγγειλαν µη λαλεῖν 
Ἀ 4 - . / ο 5 - Ν . / 

ἐπὶ τῷ ὀνοματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ απέλυσαν 
Ν ο / . Ν / - 

μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντεν ἀπὸ προσώπου τοῦ 
/ α 

συνεδρίου, ὅτι 
. . 

ατιμασθῆναι" 

4 Δ Ν .) Γφὰ / 

µενοι ἴτον χριστον Τησοῦν. 

δα δν 
7 

ι ΔΝ - « / / . 

7 Ἰ Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν 

Ταάα5 αΠ]πσις ἵπ ἀἱοῦις Ῥτο- 
{ο5ρὶοπῖν οἱ αγονίς Ῥορα]απα 
Ῥορί Βο: οἱ 1ῃρ5δο Ῥοπῖί, οἱ 
ΟΠΙΠΕΡ αποί(ποί οοπδοηβογαη{ 
οἳ ἀἱεροιθί βαπί. Ες παπα 
Ἱαφιο ἀἱσο νοβῖ, ἀἱδορά]ίο αΌ 
Ποπιπίρς δῖς οἱ αἰπ]ίο 1]]ο: 
αποπίαπα οἱ οδί οκ Ἠοπιπίρβ 
οοηβίΠππα Ίος. από ορας, ἱδ- 
εο]γοίαν; Ὑ ϐἱ νατο οχ ἆοο ο5ί, 
ΠΟΠ Ροίοιῖς ἀἰβεο]νοτο 605, πο 
{οτίο εἳ ἆθο τορισπατο Ίπνο- 
π]απηϊΠ],  ΟοπΠεεπεογαΠΕ απο 
11, 39 οἱ οοπγοσαπῖος 4ΡΟΡΙΟΙΟΒ 
οπορῖς ἀοπαπανογαηξ πο Ἰο- 
αποχθπίσ ἵπ ποπηίπο Ἱσμα, ος 
ἀἰπιϊσεταπί 6ο 3 Ὦς ΤΠ 

41 οἱ απίάεια ἴραπί  ραπᾶοπίο 
οοηθροσία οοπο]ῖ, αποπῖαπα 
ἀῑσηϊ Παρῖα εππί Ῥτο ποπῖπο 
Ίορια εοπαπιθ]ίαπα ραἲ: 13 οπῃ- 4 / ε Ν - ει) / 1 “ 

κατηξιώθησαν υπερ του ονοµατος πὶ απίοπι ἀἱο Ίπ ἴσπιρίο εί 
9 .ν / « / ” «ος ο ιο ΔΝ 

πασαν τε Ίμεραν εν τῳ ιερῳ και 
» 5 3 . / ΄ Ν ” / 

κατ᾿ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζο- 

οἴτοα «ἆοπιο5 ποπ ορββαῦαπέ 
ἀοσεπίε εἵ οναπρο]ζαπίοΒ 
Ίδεαπῃ ΟΗτ]δίαπῃ, 

1 Τη ἀῑερας απίοπι 1]]]ς ογςς- 
ορπίε ἨΠπῃθτο  ἀῑδείρι]ογαπα . νά Ν - ε . ΔΝ 

μαθητών ἐγένετο γογγυσµος των ἨΕλληνιστών προς [Δοίαπι οδί ππατπχας ἄΤθοΟΓΙΠΗ 

86. ανδρων απίθ αριθµος ΑΡΒΝΟΕ. 81. 

Ἐωά. |  Ῥοδῦ 5. Ὦ. 15.9. Η. Υμ]σ. 
Οἱ. πι, 

-- ὡς ΑΒΝΙΟΡΕ. | {ώσει ς. ΝΑ. 1595. 
51. Η. 

----τετρακοσιων] -οι 3. (οουγ.Ε) 

-- ανηρεθη] διελυθη Ὦ3. |. κατελυθη 

Ἔτδ. Ἠ.Β. , 11. (59.) | αἀά. αυτος 

δύ αυτου Ώ{γ. 

--- διελυθησαν Ἐν. Π.Β. | οπι. Γ3, 

-- ουδεν] ουθεν Τ). 

97. απεστησεν] ανεστησεν Ἡ. 

--λαον] Ἰ αάά. ἵκανον 5. ΑΝ. 81. Ἡ. 

Ῥγττ, ει. δεΗσο]. Μοπιρῃ. Τμοῦ. Ανπι, 

2Ε41. | Ῥτασπι. Ἐ. 19. Εις. Ἠ.Β. 1. 5 
εα. | αάά. πολυ 03. πολυν 0Ρ67. 
Ἔς. Ἡ.Β. Ἱ. 5 εα, | οπ. Α3ΒΝ. ᾱ. 

γπ]ς. Εις. Η.Ε, 1. 5. (18.) Βισίοπ. 

---παντες Εις. Η.Β. | οπι. Ὦ. 

--- ὅσοι Ειδ. Η.ΕΒ. . οἱ ΟΧμέ υἱᾳ. 
88. τα] οπι. 8310, 

--νυν] αάᾷ. εισιν αδελφοι Ὦ. (οπῃ. εισιν 
3.) 

-- ὑμιν ] οπι. 3. (πα .3) 

τ--αφετε ΑΒΝ6Ο. | } εασατες;. 8. τε]. 

--- αυτους] αάά. µη µιαναντες τας χειρας 

Ῥ. Ἰ. µη µολυνοντεςτας χειρας ὑμων 
Ἐ, όσα. Βεα. 

88. αὗτη Οτίρ. Ἱ. 95154. { οπι. Ἡ. Αππη. 
ΜΡΒΡΕ, 

99. ει] εαν Ὦ. ΟΥίσ. 1. 97395. 

--- δυνήσεσθε ΒΝΟΡΕ. 15. Ὑμὴσ. Απι. 

μου, Οτίσ.1. 9755. | ᾗ δυνασθες.Α. 

51. Η. Ειωίά, Ἀγτ.Ηο], Μεπιρη. η. 

--- αυτους ΑΒΝΟμευίζ,ὈἨ. Απιι Γι]. 

ῬγτΗο]. Αιπι. ΑΡΗ. | αυτο 5. Οἱ 
πε νά. 109. 815. Ἡ. Υιὴς. Οἱ. Ἀντ. Ῥευ, 

Μεπιρ]μ. ΤπεῬ. | την τουτου διδασκα- 
λιαν Οτίᾳ. 1. | αᾶά. ουτε ὑμεις ουτε 

βασιλεις ουτε τυραννοι’ απεχεσθαιουν 

απο των ανθρωπων τουτων Ὦ. Ἀγτ. 

Ἠο|.Ἡ. παφιθ νος ποφιι Ῥεϊποῖρος γΙτί. 
Αὐριϊπείθ εΥσο Υο αὉ οἵς. 6ο. Ιαἰ. 

(Αρ. Μα(]1;) Γ ουτε ὑμεις ουτε οἱ αρχον- 

τες ὑμων Ἑ. σα, Βεα. 

--- και] οπι. Ὦ Ν. Ἀγτν, Ρ8ί,δεΗ ο]. Μεπιρῃ. 

Τπευ. 

--- Επεισθησαν] επεισθεντες 3 ΜΗΙ εἰ 

Ἐν. (ὁ εταπί ΜΗ] Ἠγοίςι.. Βου.) 

40. δειραντες] αάά. αυτους Ἐ. ᾱ. 

--λαλειν] αάά. αυτους Δ. | αἀᾶ. τινι 
Ἐ, 

-- απελυσαν] Τ αάά. αυτους σ. ΤΕ. 19. 

81. Ἡ. Ὑαὶς. Ῥγιτ.βεί. δεΗο]. Αιπι. 

8ΙΠ. «Πιο 908. | οπ. ΑΡΒΝΟ. 
Μοπιρῃ. ΤΠΕΡ., 

41. ουν] αάά. αποστολοι Ὦ. | οπι. {ιοίγ. 

208. 

---κατηξιωθησαν ἈπΠίο ὑπερ τ. ονομ. 

ΔΡΝΟ. 51. Υμιὶς. Ἀγτ,βεί. Μεπιρῃ. 
Τμευ. [Γ2101.]. Οτίᾳ. 1. 4519. (9Τ65.) | 

} απίθ ατιµασθηναι 5. ὮΏΒ. 19. Ἡ. 

ΒΥτ.Ηςε]. Ατπι, {ιοῖγ. 

--- ονοµατος] Ἱ αὐᾶ. αυτου σ. «3Έτῃ. 

Ογίᾳ. Ἱ. δἱδ. |. αάᾷ. του κυριου Τήσου 

Ἐ. Ἀγτ.Ηςε]. | Ίησου 18. Υμ]ς. Οἱ. πι, 
Ι του χριστου 51. Γμία. Το. Εις. ἵπ 

Ίμο, 165. | οπι. ΑΒΝΟΡΗ. 9γτ.ΡΕί. 
Μεπιρῃ. Τ1εῦ. Ανπι. {οί 

49. τε Ίτεπ.195. | δε Ὦ. Υα]ς. ε. Μεπιρῃ. 

ΤΠεῦρ. {ιοίῇ. 

-- και κατ οικ.] οτη. και δ]. 

-- τον χριστον Ίησουν ΑΒΝ. 51. Υμ]ς. 
Οἱ. Εμία. Ῥγτ.Ηο]. Ίγο. 195. | Ἡ Τήσουν 

τον χριστον σ. Η. Απι. Μεπιρῃ. ἆδιῃ. 

{τον κυριον Τησουν ϐ. 

κυριον Τησουν χριστον Ὦ. Τοι,. Ἀγτ.Ῥεῦ. 
Ἔμευ. «911. Ῥ]αιι, 1. ἁοπιπατα Ποβ- 

παπι ο. ΟΥ. Πιο. 908. | 
χριστον Ἑ. Ατπῃ. 

1. ταις ἡμ. ταυτ.] ταυτ. ταις ἡμ. Ὦ αγ. 

---ταυταις] εκειναις Οὐ. 

19. | τον 

Ίησουν 

39. ἀἱβεοίνετε 1]ιά ϐἸ. | 40. πο οπαηῖπο Ίσα. 
στ. | 49. ποη. ορ5δεΏαπΕ ἵπ ἕεππρ]ο οἱ οἶτοι, ἀοπποβ. 
σι. | Οπτίβέατα Τ6δατα Οἱ. 



ΑΒΝΕΟΡΕ, 
18. 91. 
Ἠ. 

9. ἐπισκεψ. δὲ. 

Ἡ᾽ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τοὺς ΜἩβραίους, ὅ ὃτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονία τῇ 
9 καθηµερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. προσκαλεσάµενοι δὲ 

4 
οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητών } εἶπαν,' Οὐκ 
ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ διακονεῖν τραπέζαι». ο ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελ- 
φοῦ, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουµένους ἑπτὰ πλήρεις 
πνεύματος | καὶ σοφίας, οὓς καταστήσοµεν ἐπὶ τῆς 

/ 

χρείας ταύτην" { ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχή καὶ τῇ 
5 Α -ἀθ, 

διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. καὶ ἤρεσεν 
ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθουν, καὶ ἐξελέξαντο 

Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ πνεύματος 
ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ ΠἩρόχορον καὶ Νικάνορα, 

ν / 9 . ν / . ; 
καὶ Τίμµωνα καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικολαον προσήλυτον 
. δΔ 3/ ΄ ω / 

Αντιοχέα, ΄ οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, 
΄ . . ΔΝ . 

καὶ προσευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 
΄ ιν « / - - / ος Ε) / ε 

καὶ ο λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ 
ἀριθμὸς τῶν μαθητών ἐ ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς 

τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 
5 δὲ δυνά τέφανος δὲ πλήρης { χάριτος’ καὶ δυνάµεως 

γΙ.2. 

Ἀἄνουκας. Ἠομτοοςδ, 6ο «αποᾶ 
ἀιεριοετοπίας Ἱπ ππὶςίοτΙο 
οοµάἶαπο γ]άπαο 6ογπῃ. 3 Οοπ- 
γοσαηῖἴος απέοτη ἀποάςθοίτα πη]- 
ΕπαάΙποπη ἀἰδοιρα]ογαπῃ ἀἶχο- 
χππῖ, Ἀοπ θε αθοηπππῃ ΠΟΒ 
ἀθγεΙπαπεταο νατραπι ἀεῖ εί 
ΠΗΙΠΙΡΙΤΑΥΟ πηοπεῖ,  ᾗ Οοπεῖ- 
ἀσγαῖο 6159, ΠαϊΤο5, ΥΙΤΟ5 εκ 
γοῦῖς Ῥοπί ἰαπεπιοπῇ ςερίοπι 
Ῥ]επος βριτία οὐ εαρίεπίῖα, 
απος οοπδιατης. 5πρες Ἠος 
ορι5:. ἆπος ντο οναοπῖ εἰ 
πη]πϊκιογῖο γετρὶ Ἰπδίαπίας οτ]- 
ΠΠ, 5 Ὦδ ῬΡ]αοιμῖς  86ΓΠΙΟ 
οοταπι οπιπῖ πι] Π(πάῖπο, ο 
εἰοσεταπί ῬίορΠαπιτη, ΥΙΥΙΤΗ 
Ῥ]θπιιπη Πάο εἰ αρἰσίία εαπείο, 
ει ῬΜΙρριπη οἱ Ῥτοσμοταπα οὔ 
Ἀίσαποχοπι οἱ Τϊπιοπαια οί 
Ῥανππεπαπη εἰ ΝΙσοϊαππα αἄνο- 
παπι ΑΠΠΟΟΠΟΠΙΤΗ: 5 Ίος δία- 
ἐπεπαπί απίο οοπβρεοίΙπῃ 8ρο- 
είο]οταπῃ, οἱ ογαπίος ΙΠρΟβΠΘ- 
ταπί οἱ πάπας. 7 Τε νοτυππα 
ἀοἱ εγαδοσβαί, οἱ πιπ]ήρ]σαδα- 
{πγ ΠΠΠΙΘΤΙΡ ἀἰδοιρι]ογαπῃ 1π 
Ἠίογακα]οπι να]: πιπ]ἴα 
ειίατα ἑπτρα, δασεγάοξαπα 9900- 
ἀτεραί Πάεῖ. 

8 Βίερμαπας απίοπι Ῥ]επιβ 

1. εν τῃ] επιτῃ 15. | οτι. τῃ Ὀ". 
--ΠπΠ.] αἀά. εν τῃ διακονιᾳ των Ἔβραιων 
ὰ. 

5. δε] οπ. Ώ(}. 
π--ειπαν ΑΒΟ. | Τειπον 5. ΝΡΓΒ. τε]. | 

βἀ. προς αυτους Ὦ. εἷς (ηργ. 119. 

-- μας ΑΡΝΕ. 15. 81. ἩΠ. Υμ]ς. Οἶεπι. 

209, (ρο8δῦ καταλ. Ἑ. 18. Ατηιι) | 

ἡμιν ΟΡ. 

-- καταλειψαντας Οἶεπι. (-τες Ο.) | κατα- 
λιποντας Β. 15. 

8. επισκεψασθε] επισκεψωµεθα Ῥβία ΕΙ]η. 
Ἰπ σο]].; αἱ. -αμεθα Ὦ Βε]ι. 

--- Επισκεψ.. 

Ῥ. 

--ουν ΟΕ. 18. 51. Ἡ. Τα]σ. Βγινγ.Ῥε(. δε 
Ἠε]. Μεπιρ]. | δε ΏΝ. | δη Δ. | οπι. 
Τ]μαρ. Αππι, Έ]. 

--- αδελφοι] οπῃ. Α. 18. 

---πληρεις] -ρης ΔΕΗ. 

--πληρεις...σοφιᾳ] οπι. Ατπι. (οχο. ΜΡΒ 
τοσση{ςρῖπη],) 

--- πνευµατος]  αἀᾶ. ἅγιωυ ς. 

19. 51. Ἡ. να]ς. ΟΙ. Ὠοπία. Τ1οῬ. 

Άτπι, τος. 4901, | οπι. ΒΝΟ μέ υἱά.Ὦ Απι. 

512 

-εξ ὑμ.] τιουν εστιν αδελφοι; 

επισκεψασθαι εξ ὑμων αυτων ανδρας 

ΑΟ, 

Σω[ά, Βγν.Ηο]. Μοππρῃ. |. Ὠονηϊπί γ}. 
Ῥ5ι, 

8. και] οτι. δ". (οουγ.ε) 

--- καταστησοµεν δἱί.85. ΔΒΝΟΡΕ. οἱ. | 

-σωμεν Εἰα. 19. Ἡ. Υμ]σ. Ατπῃ. 

---ταυτης] αυτης Ὦ3. 

4. δε] αἀά. εσοµεθα Ὦ. 
-- προσκαρτερησοµεν ΑΒΝΟ. ὙΥπαϊς. | 

-σωμεν ἩἘ. 15. 91. Ἡ. | προσκαρτε- 

ρουντες ὮὉ. 

δ. λογος] αἀά. οὗτος ὮὉ. 

---- ενωπιον] εναντιον Ο. 

---εξελεξαντο Στεφ.] εξελεξαν τον Στεφ. Ν. 
--πληθους] αά. των µαθητων . 

--πληρη ΒΜαϊοπἩ. | πληρης ΑΝΟΥ 

ΡΕ 15. ΠΕ: 
-πνς Και πιστεως ἁγιου Ίος οτᾶ. δν". 

(ους. 5) 

-- Ἡροχορον] Τροχωρον Ἑ. Τροχωρος 
ΒΥΥ,Ηο]ιπις. }. 

--- Νικανορα Ὦ38. τε]. (Νικορα Ὦ.) | 

Ἀικανωρα Β"ΠΙ. Μαϊ Β. 18. | Νικαρινον 
Ἀγγ.Ηο]ιπις.γ. 

--- Ῥιμωνα] Τιμονα Οὔ. 18. Τιμων Ἀγτ. 

Ἡσ]μπιρ. αγ, | Διμωρ ΤΠΕΡ. 
---Ἡαρμενα ὮἘ 8ο). 

δ. Αντιοχεα] -χεαν Ο. 

6. οὓς εστησαν] οὗτοι εσταθησαν Ὀα». 

Βυτ,Ῥεῦ, ΤΠΕΡ. 

--και] οἵτινες Ὦ 67, 

7. θεου ΑΒΝΟ. 13. 81. Π. Απιι Ῥγτ.Εεῦ. 

Μεπιρῃ.εἶο. ΤΠεΡ. Αππι. κυριου ΤΗ. 
γα]σ. Οἱ. Εωά, Ῥγν.Ηο]. Ονίᾳ. Ππι. 1. 
1914, 

--αριθµου Ἑ. 

--µαθητων] µανθανοντων Ἑ. 

---ἱερων] ἹΊουδαιων Ἀ3. (οοιγ.ε) Ἀγτ. 

Σ5ἱ. 

- ὑπηκουον] -ουεν ΑΕ. Υπὶς. Βγιτ.Ρεῦ. 

δΠοΙ. || αἲά, αν Ὦάγ. (6 αυ ροήαβ 

ᾳπαπῃ αν. δ6Υ.) 

--πιστει] πάᾷ. εναπσο]Ι Θγτ.Ηε]ιπης. 

Β. χαριτς ΑΒΝΡ. 15. ὙΥπς. Ἀγτ.Ῥεῦ. 
Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Αιπι. 001. |  πιστεως 

ς.. 951. Ἡ. Ῥγτ.Ηε]. | Χχαριτος και 

πιστεως Β. | 6 π.]. 

---τερ. κ. σημ.] σημ. κ. τερ. Ἑ.. 
--- μεγαλα] οπι. ΒΥτ.Ε6ῦ. 
--λαφ] αἀᾶ. δια του ονοµατος (πάἀ. του 

19.) κυριου Τήσου χριστου Ὁ. 18. ΤΠοΡ. 

8. Βρἰτισα Βαπούο 6, {! 7. νετυτα ἀοπαϊπί 
οι. 



ΥΙ.15. 

να]ς. 8υττ.Ρ.Π. 
Ἱζοπιρῃ, Τμοῦ, 
γι, 2041. 

9. Γκαὶ ᾿Ασίας]. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ Φ Ν - / - - 9 . / 

ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα µεγᾶλα ἐν τῶ λαφ. " ανέ- 
/ - -- - ο 

στησαν δέ τινε τῶν ἐκ τῆς συύναγωγης. -τῆς 

λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ ᾿Αλεξαν- 
δρεων καὶ τῶν ἀπὸ Βιλικίας καὶ ᾿Ασίαρν συνζητοῦντες 
τῷ Στεφάνφ' 19 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ 
σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. ᾖὶ τότε ὑπέβαλον 

ἄνδρας λέγοντας ὅτι ᾿Ακηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος 
ῥήματα βλάσφηµα εἰς : Μωυσῆν” καὶ τὸν θεόν' 

” συνεκίνησάν τε τὸν λαὺν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους 
καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν 
αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, ἔστησάν τε 
μάρτυρας οδεν ποκην Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ 
παύεται ἵ λαλῶν ῥήματα ! κατὰ τοῦ τόπου τοῦ 
ἁγίου ἳ καὶ τοῦ νόµου" ον ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ 
λέγοντος ὅτι Ἴησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει 
τὸν τόπον τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἂ παρέδωκεν 

ϊ 

σναῖα οἳ Γογμιάϊπο Γαοϊορας 
Ῥτου]σία οἳ εἶσπα ππασηα ΤΠ Ῥο- 
ραῖο,  Ὁ Βαττοκεναπί αμἴθπι 
απἰάασπα ἆ4θ ΑΥπασορα - απο 
αρρο]αιας Ταάβρογιπογαπι  θῦ 
Ογνοποηδίαπα ος ΑΙοχαπάτίπο- 
χΠΠ οἳ οοταπα απὶ οναης 
Οσα οἱ Αδία, ἀδριίαπίον 
ουπι Ῥίορμαπο, | οἱ ποπ ρο- 
(οταπί τοβῖσίετο 5αρίοηιίπο οὗ 
αρὶγῖζαϊ αΙ Ἰοηπεραίας,  Ῥππο 
εηαιπη]δογιηέ γίγος απὶ ἀἱσστεπί 
5ο αιιάίδ6ο οαπι ἀἰσρπίοτα 
γετὺα Ὀ]αδρ]μαπιίαο ἵπ Μοβοῃ 
εἴ ἀεαπι. ο Οοπιπονογαπί 
Ἰζαφαα Ῥ]οῦεπα οἱ 5οπῖοτθ οἳ 
εοπΊρα», οἳ οοποιπτοηίε9 Τ8- 
Ῥπεογαπς επι εί αἀάακοτιαπί τπ 
οοποἵαπη, ᾖ 6ι βιαιποταηί 
τορίος [α]5ο5 απῖ ἀϊσοτοπί, Ηοπιο 
Ἰδίο ποη οοξδαί Ἰοηἵ νετρα α- 
γειςις Ἰοσατα 5απούαπα οἳ 16- 
ποπι:. ή απαἰνίπηις οπίπα 611ΠΙ 
ἀϊσθπίοπα αποπίαπα Ίορις Να- 
2410Π15 Ίο ἀοείταοί Ἰοσιπι 
Ίβιαπα οἱ πππίαΡΙέ (γαςΙΙοποΘΒ 
απαξδ (αάΙά16 πουῖδ ἨΜΟΡΕΒ. 
15 Ὦὲ πιποπίας οιιπι οΠΊΠ6ς αἱ 

ἡμῖν Μωυσῆς. 

τες 
ὃ καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν 

οἱ καθεζόµενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, ἶ εἶδαν” κ υ ριο, 
/ ) . / / 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 

πάν- 
ν 

το 

βοάερατπί ἵπ σοποῖ]ο νἱάσταπό 
{ασῖεπι οαἴις (αππιαααπι {αοἶ στα 
βηρο]!, 

Ιεν τῳ ονοµατι του κυριου Ἰησου 

χριστου Ἑ. | Ῥεν ποπιοπ Ώοπιπί 971. 

Ἠο]”. 
9, ανεστησαν δε] καθ’ ὁ ανεστησαν Ἐ. | 

αναστ. δε Τ)3. 

---των εκ της] οΠ1. των δν. 

---της λεγομενης ΒΟΡΕ. τε]. | 
λεγοµενων ΑΝ. 18. 

--Κυρηναιων] Κηρυναιων ΑΔ. | Κυρι- 

ναιων Ἡ. 

-- Κηλικιας Α. 

--και Ασιας ΒΝΟΡἨ. 15. 91. Ἡ. Υπ]. 

Ῥγττ.Ῥεί,δΗο]. Μοπιρῃμ. Τµευ. Απ. 

23511. | οπι. ΑΏ3. 
10, και ουκ] οἵτινες ουκ ). 

--- σοφιᾳ] 844. τη ουσ εν αυτῳ ΡΕ. 

σα. Βεα. 
--- πνευµατι] 344. τῳ ἁγιῳ ὮΕ. τα. 

Βεά. 
--- ελαλει] πἀἀ. δια το ελεγχεσθαι αυτους 

επ᾽ (ὑπ) αυτου µετα πασης παρρη- 
σιας Ὦ. Απιῖ Θγτ.ΗΠε]ιπις. | αάά. 

Ῥορίοα µη δυναµενοι ουν (ου") αντ- 

οφθαλµειν τῷ αληθεια Ὦ. Ἀγτ.Ηο]μηρ. | 
διοτι Ίλεγχοντο ὑπ᾽ αυτου µετα πασης 

παρρησιας' επιδη ουκ ηδυναντο αντι- 

λεγιν τῃ αληθειᾳ Ἑ. (σα. ἨῬεα. 

των 

11. λεγοντας] -τες ΑΝΕ3. 
--λαλουντος  ΑΒΝ«ΟΡΕΑ. τε]. (-τας 

Ἠ3.) |. οπ. ΑΧ. αἱ υίά. | λεγοντος 

3, 
--βλασφημα] βλασφηµιας Χ3. (60Ι.1) 

Ῥα. γΥπ]σ. Αιπι. 

---Μωυσην ΑΡΒΝΟΡ. 18. Ἡ. | Σ Μωσην 

5. Εγ. 8Ι. 
19. συνεκινησαν τε] και ταυτα ειποντες 

συνεκινησαν τε Ἐ. 

---τους γραμμ.] Οπ1. τους Ο3. (αὖἆ.3) 

---- επισταντες] οπι. ΧΑ. (α4ᾳ.5) 

---Ίγαγον] πάά. αυτον Α. Ἀγτ.ης].Γ 

Μεπιρῃ. Τ1ο0. 

18. εστησαν τε] εστησαν δε 195. Ἡ. ο. 

Μεπιρ]. |. και εστησαν Ὦ. Υπ]ς. 

ΤΙεΝ. 

--- ψευδεις] αάά. κατα αυτου Ὦ. (κατ Ὦ”.) 

2841. 
---λεγοντας] -τες ἓδ. 
--- ὁ ανθρωπος] ῬΡοβῖ οὗτος Ο. | οπι. 

19. 

--λαλων Ῥοβῦ παυεται ΒΝΟ. Ὑπ]ς. 
Βγττ.Ρεἱ.δὲΗεΙ. Μεπιρῃ. Τμεῦ. (24011.) 

| 1 απἴο κατα του 5. ΑΡΕ. 951. Η. 
Ατπη, | Ῥοδέ του γοµου 18. 

--- ρηµατα] Ἱ α4ά. βλασφηµα 5. Ὦ. (15.) 

οτ 

81. ἩΠ. Αππι. (11) (λαλων ρημ. 

βλασ. απ Απ. γεν. Παδοί 18.) | οσα 

ΔΡΝΟΡ.Υπ1Ρ. Βγνς.Ε5ι.δεΗσ]. ΝΤοπιρῃ. 

μου. 

198. ἆγιου] Τ αἀά. τουτου 5. 960. 15. 51. 

Τοι. Άγιτ.Ῥει.δεΗεΙ. Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. | 
οπι. ΑΝΡΕΡΗ. Υα]σ. Αππι, «901. 

14. Ναζωραιος] Ναζορ. 3. 

--- καταλυσει] -ση Ἡ. 

---Μωυσης ΒΝΟΡΗΒ. 

ΔΑ. δΙ. 
15. και ατενισαντες εις αυτον] και ητε- 

γιζον δε αυτῳ Ὦ3γ. | οπη. εις ὃν, 

(ας .3) 

--παντες ΑΒΝΟΡ"Ε. | { ἅπαντες 5. 

ρα 8ἳ εἰ [ οπας 18, 
--- καθεζοµενοι] καθηµενοι Ὦ. 

--- συνεδριῳ] αά. και Ὦ. 
Ξ-ειδαν Α. | } ειδον 5. ΒΝΟΒὈ. τε]. | 

ιδων 19. 

--- ὡσει] ὡς Ἡ. 

--- βη.] πάά. ἑστωτος εν µεσῳ αυτων 1). 

19. Ἡ. | Μωσης 

10. ἄπ. αἀα. Ῥτορίες ααοᾶ τοάατραετεπίας 
αὉ ο οαπι οπιπῖ Βάποῖα «Απι... | 11. αιάϊνιβδο 
σ.| αι ἵπ ἄθαπα ϐἷ. | 13. Ε11εοβ {εδίες ΟἩ. | 
14. πιυεαν{ί 4πι. | 19. οπι. [οἶθπα 3ο πι. 

5δ1ὸ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

1 Ἐΐπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Βὶ ὶ ταῦτα οὕτως έχει» 
ὁ δὲ ἔφη, "Ανδρες ἀδελφοὶ . καὶ πατέρες, ἀκούσατε. 
ὁ ως τῆς δόξης ὠφθη τῷ -πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ 
ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν 

ΥΠ. 1. 

1 Ρ]κϊ{ απέοπι Ῥγίποθρς 5α6οΓ- 
ἀοέαπι ϱἱ Ἠπος Ἱῖα 5ε Παρεαπέ, 
5 Οπἳ αἴες Ψπὶ {γαίτες εὖ Ραΐτε», 
αιά{έο, Ώεις σ]οτῖαο αρρατιῖῖ 
ραίτῖ. Ποβίο. Αὐταμαπι, οππι 
εδεεί ἵπ Μεροροίαπιῖα ΡΙ18 

αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν 
αὐτῷ κληρονομίαν ἐν 

αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, Ἱκαὶ ἐπηγγείλατο { δοῦναι 
εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ 

 ἐλάλησεν δὲ 

ΑΒΝΟΡΕ, ΠΠ. 
19. 91. 

Ἡ. 

Ῥ (491. 1911. 

γῆς 
. Ν 4“ 

την 

μετὰ τὸ 

τοικεῖτε, " καὶ 
4 (εη, 1915. 

ὃν 
αυτῷ 

μετ' αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 

οὕτως ὁ θεός. ὅτι ᾿ἔσται τὸ σπέρµαι αὐτοῦ πάροικον 
ἐν γῇ ἀλλοτρίῳ, καὶ δουλώσουσῳ αὐτὸ κοιὶ ποκώσου- 

καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ : ἂν ἶδου- 
Σὁ θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ 

ταῦτα ἐξελεύσοντωι καὶ λατρεύσουσίν µοι ἐν τῷ 

6επ. 16: 18, 14. 

7. δουλεύσωσιν / 
λεύσουσι», 

/ / 

.Π. 17:90. πο ασ ας. 

γῆν ἦν ἄν σοι δείξω. 
γης Χαλδαίων κατῴκησεν 

3 

σι ετή τετρακόσια. 

κρινῶ 

1. αρχιερευς] αἄᾶ. τῳ Στεφανῳ ΤΕ. | 
ο. Βεᾶ. Το. |. ΙΙ Μοπιρῃ. ΤΠεΡ. 

--- ει] 1844. αρα 5. ὮΒ. 19. 51. Π. Θγν. 

Ἠσ]. (Αππι) | οπ. ΑΡΝΟ. Υα1ς. 

ᾱ. Ἀντ. εί, αἱ γῖᾶ. 011. 

---ταυτα] τουτο Ὦ. 

2. αδελφοι] -ϕη 3. 
-- Χαρραν ΟΥίᾳ. ἵν. 9863. Το. ΟΠατίαπι 

Απις Εωα, |. Χαραν αγ. Υα]ς. ΟΙ. 
| Χαρρα ἨὮ. 8] οοι.! | Χαρα 513. 

---- κατοικισει 911507. 
9864. 

ὃ, εξελθε εκ Ογίᾳ. ἵν. 

απο Ὦ3. (46 Υ αἱς.) 

---της συγγ.] Ἱ Ῥίασπ, εκ 5. ΑΝΟΕ. 

το]. Ὄψττ. εί. δε Ἠςε]. Ίγον. 197. ΟΥνίᾳ. ἵν. 

2863. 4ο Ὑπαὶρ. (νίᾶ. ΤΧΧ.) | οπη. 
Ῥ). ΤΙΕΡ. 

--- συγγ. σου] αἆά. και εκ του οικου του 

πατρος σου Ἑ. Απρ. (νῖᾶ. ΤΚ.) 

--την γην ΑΡΝΟΡΗ. | Ὑοπι. την ς.. 
19. 51. Ἡ. 

-- ἦν] οπι. Ο. 

-- αν] εαν 8 Ἠ. (σουτ. ϱ) 

4. τοτε] αἀᾷ. Αβρααμ ὮὉ. Βγτ.Ρεί. 
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οικήησαι ΟΥγίᾳ. ἵν. 

9865, | εξηλ. 

ἐν Χαῤῥάν, Ὁ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, }΄ Έξελθε ἐ εκ τῆς 
σου καὶ | τῆς συγγθείας σου, καὶ δεῦρο εἰς 

{ τότε ἐξελθὼν ἐκ 
ἐν Χαβῥάν” κἀκεῖθεν 

ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν 

3 α/. 

οὐκ έδωκεν 

Τ 

Ε) / 

ἐγω, 

ᾳπαπι ππογαγοίαν ἵπ ΟΜΑΤΙΑΠΙ, 
5 οἱ ἀῑκῖί αἆ Ί]απι, Επί ἆς ἵευτα 
{πα οἳ ἆε οοσπαίοπο ἴπα δα 
γοπῖ Ίπ ἔ6γταπα απαπ1 Ε1Ρί πιοης- 
ἔγανοετο. 3 Ταπο οχΗς ἆς ἵειτα 
Οµα]άαδοταπα οἳ Παθιανϊς ἴπ 
Οπαιταη, Ἐί πάς, Ροδίηπαπι 
πποτίητις θ5ί ΡαΐΟΓ 6118, ΕΓΑΠΒ- 
{αῖε ατα 1π. ἵογταπη Ιδίαπῃ ἵπ 
ατα παπο νο Ἠαρίαμς, 5 εὖ 
ποπ ἀθάΙί 1] ἸογοάἹκίεπι ἴπ 
θα ηθο Ῥββδιπι Ῥεᾷς, 5εᾷ τα- 
Ῥγοπηϊςῖί ἆατο 1] εαπη ΤΠ Ῥοβ- 
ΒΟ55ΊΟΠΟΠΙ οί 5οπηϊπῖ εἶας Ῥορῦ 
Ίρεαπῃ, οππα ποη Ἠαβοτοί ΒΗπῃ. 
6 Τιουμίας οδί απίοπ σας απία 
ους 6ΕΠΙΕΠ αἴτπς αοσο]α 1π ἴοιγα, 
αἰίοπα, οἳ εογν]έα ϱο5 εαΡῖ- 
οἶοηπί, 6 πηα]ο (γασίαῦαπί 608 
αππῖς απατῖησοπιίς: 7 οἴσεῃ- 
τοσα ομῖ βετν]ογ]ηέ 6Ρο Ἱπά]- 
οπψο, ἀῑκΙέ ἀοπιπας, εἰ Ρος 
Ἰασς εχίθαπ! οἱ ἀοθογν]επί πι Βῖ 
ἵπ Ίοσο Ιδίο, ὃ Ἐι ἀεάιι ΠΠ 
ἰθδίαππσπίαπη οἰγοιπισϊρ]οηϊς: οξ 
βῖο ᾳοπι]{ Ίςααο οὐ οἰτοπππσ]άϊε 

κα- 

- / 
"καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτο- 

-.. / Ν .] Δ / 

μῆς' καὶ οὕτως ἐγέννησεν τον ᾿Ισαὰκ καὶ περιέτεµεν 

4, εκ της γης 5]. (γης α.ά 6αρν. ΠΠ.) 

Γ τ-- Χαλδαιων] αᾶά. και Ὁ3. ΥΝπἱς. 

---κατωκισεν 51. 

--- εν] εις 51. Ἡ. |. επι 18. 

-- Χαρραν] Χαρρα Ἑ. 

---κακειθεν] κακει ην 3. | και εκειθεν 

51. 

--το] οτι. Δ. 

---µέτωκισεν] -κησεν Ὦ"Β. 19. 891. Ἡ. | 
ΡΤαθΠΗ. και 3. γ]ιᾶ. Ίτεπ. 197. 

---αυτον] αάᾷ. ὁ θεος Ὦ. (Βγτ.Ῥε(.) | 
οπι, γε. 

-- κατοικειτε] αάᾶ. και οἳ πατερες ἡμων 

Τ(Ε.) (8υτ.Ηο]”.) Απ. (ὑμων Ὦ.) 

| αὖά. Ῥοδίοα οἱ προ ἡἧμων Ὦ. (υν. 

Ἠο]”.) εἰ ραΐτος γοςίν αι απέθ Υοβ 

Ἀγτ.ΗοἱΣ. { οπι. γεν. 

Γ.δ. κληρονομιαν] Ροδί εν -Ἡ Ἐ. | απίο 

| τε. 197. 851. 

--και επηγγ. Γι. Μεπιρῃ,. |. αλλ᾽ 
επηγγ. ἙῬ. ὙΥισ. Οἱ. Απ. Τμου. 

1τει. 197. 

---δουναι αυτῳ εις κατασχ. αυτην ὮΟΓ. 

81. Ἡ. (ΡΗ1:) Ίπεη. (οπ. αυτφ) | 

ἆατο 1Πί οππῃ ἵη Ῥοδδοξείοπεπι Ὑπ]ς. 

Άτπι. |. δουναι αυτην εις κατασχ. 

αυτῳ ΑΝΕ,. 19. | Ἱ αυτῳ δουναι εις 

κατασχ. αυτην ασ. 
δ. αυτῳ 3] αυτου Ο. 

6. οὕτως ΔΒΟΡΤΕ. το]. Το]. Άγτ Ἠσ].] αυτῳ 
ΝΗ. Ὑπ]σ.ΟΙ. Βγτ.βε. (ΑἨταµαπιο 

«Έπ1, | οὗτος 18. | οπι. Απι. Γαία. | 

αἆ οππι Ἱία Τμοῦ. 

--- θεος] αάᾶ. προς αυτον Ὦ. Ἀγτ.Ῥεί. 

1γεπ. 197. {| αἲ ΑΡταβαπι ΑΠ. 

---αυτου παρ. Ἀγτ.Ηε]. Αππι | σου 

ΦΥΥ.ΡΣ{. Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. 39. 

---- δουλωσονσιν .. 

δουλωσ. Ὦ. 

--- αυτο] αυτους Ὦ. Υπ]ς. | αὐτῶ 18. 

--κακωσ.] αάάᾶ. αυτο Ο.(18.) (αὐτῶ 13). 

Ῥντγ.Ρε{.δΗσ].Τ Μεπιρη. Τμοῦ. (11.) 

7. και το εθν. Μεπιρῃ. Ίγεπ. 198. 

κακωσουσιν] κακουσ., 

| το 
δεεθν. Ο. ΤΠΕΡ.|αἀἀ. εκεινο 8. 

-- αν ΒΕ. } Τεαν σσ. ΑΝ0Β. τε]. 

--- δουλευσουσιν ΑΟΡά. πε. | Ἱ 

Ξσωσιν 5. ΒΝΕ.. τε]. Ὑπα]ς. (νιᾶ, ΤΧΣ.) 

1. ἨαὈθπὲ 6ἵ. | 35. ΑΌταμαο Οἵ, |" 1π εργα 
πι. (ει Μεεοροίανηῖαπι”.) | ΟπαταἩ Ο7. [ 8. ΤΠΟΒ- 
ἵταποτο ΕΡὶ Οὐ. | 6. ααὔετα οἱ Οἵ. | Τ. Ιαάΐσαῦο 
εσο 61. | 5εγνίοπὲ Ο0. | 8. οσξανο 6. 



ΥΙΙ. 16. 

ας. Θυττ. Ῥ. Ἡ. 
ἹΜοπιρῃ. Τπεῦ, 

Άσπα, 301, 

6ο. 97:58. 

...θῃ. 4.11. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

᾿ Ἰσαὰκ τὸν ᾿Ἰακώβ. 
»καὶ οἱ 

αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ 
καὶ | ᾿Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα “πατριάρχα». 
Ὃοβοιιαι ζπλώσαντεν τὸν Ἰωσηφ ἀπέδοντο εἰς 
Αἴγυπτον" καὶ ἦν ὁ θεὺς µετ' αὐτοῦ, 19 καὶ | ἐξείλατο" 
αὐτὸν ἐκ πασών τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν 

αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον «Φαραὼ βασιλέως 

Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ 
Αἴγυπτον καὶ ὕλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. ' ἦλθεν δὲ 
λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην | πο Αἴγυπτον΄ καὶ Χαναὰν καὶ θλίψι 

µεγάλη, καὶ οὐχ Γηὕρισκον" χορτάσµατα οἱ πατέρες 
ἡμῶν. αχκούσας δὲ ᾿Ἰακὼβ Σσιτία Ἱ εἰς 
Αἴγυπτον' ἐξαπέστειλεν το πατέρας ἡμῶν πρώτον, 

ὄντα 

οΠ1 ἀἷο οσίανα, οἱ Ίδαας Τασοῦ, 
οἱ Τασοῦ ἀποσσῖπα ραυατο]ας, 
Τε ραιτίατομας ποπα]δηίθΒ 
1οδορ]ι νοπάάσταπῖ ἵπ ΑέσΥρ- 
ἴππα: οἱ οταί ἀσιβδ μπα ο, ος 
οττρατ οπι οκ. οπιπίθιας Πήρα - 
Ἰαμἱοπίθ5 οἵα5, οἳ ἀσάτί οἱ ργα- 
Παπ οἳ καρ]οηίαπα ἵπ οοΠδρυ σα 
Ῥμανποπί5 τορῖ Δεργρίϊ, ο 
οοησ 1 θα Πὰ ΡΓΒΘΡΟΣΙΠΙΠΗ 8ιι- 
Ῥου Δοσγρίαπι οἱ 54ρος ΟΠΠΠΘΠΙ 
ἀοπααπα ἁααπη. ο Ψεπῖς απίθπα 
{ἔαπιος ἵπ απίνογβατη Αοργρύατη 
οεοΜµαπααπ οἳ (ρα Πίο Ἱπαρπα, 
εν πο Ἠπνοπ]εραηί οἱΡο8 Ραΐτεβ 
ποβιτί, 5 απ απ ἶδεί απίσπα 
1ασοῦ 6856 Γαπποπέατη Ιπ Α6- 
Ευρίο, παϊδίς Ῥαΐντες ΠΟΒΙΓΟΒ 
Ῥηπηπτην ὐ οὐ ἵπ βεοαπάο οος- 
πίτας ορ ]οδορ α {αγίρας 

1ῦν Υ 6επ. 45:3. καὶ 
19. ἀνεγνωρίσθη 

--- τὸ γένος αὐτοῦ. 

παει. 46:27. τὸ γένος 
/ 

µετεκαλέσατο 

πᾶσαν τὴν 
5 4 

16. Γκαὶ] κατέβη πέντε. 

Χ 108. 9:95. 

ἐν τῷ δευτέρῳ 
ἀδελφοῖς ον καὶ Φφανερὸν ἐγένετο τῷ «Φαραὼ 

Γ Ἰωσήφ. 
Ἱ Ἰακὼβ 

συγγένειαν ὴ ἐν ψυχαῖρ 
καὶ κατέβη΄ 

ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ 

᾿ἐγνωρίσθη' 

8 π ἀποστείλας δὲ 
ν 

τον 

οἱ πατέρες ἡμῶν, 

Ἰωσηφ τοῖς 

πατέρα αὐτοῦ” 
ἑβδομήκοντα 

Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ 

εαἲς, οἱ ππαπ][εείαζατη οί Ῥ]ια- 
ταοπῖ σοπα5 εἶαδ. οἱ Μίεπς 
ΔΠΤΘΠΙ "Ἴοεοριι ατοθβςῖς Τασοῦ 
ραΐτοπι  5ααπα εἰ οππΠοΠα 
εοσπα{ἴοποτα 1η απΙπηπΌις 8ερ- 
(πασ]ητα αππαο, ο Εν ἀε- 
εοσπά1ς Ίασοῦ ἵπ Αεσγρίαπῃ, εὔ 
ἀοίαποία5 εδε 1ρ56 εἴ ΡαίΓ6Β 
ποβίτῖ, 16 οἱ (γαηδ]α 5απῖ ἴπ 
Ῥγοίαπι ος Ροβί 5απῇ ἵπ βορι]- 
ογο αποᾶ οπης ΑΡταματη Ῥγοίῖο 

Ἰωσὴφ 
καὶ 

1ὅςκ καὶ 

µετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν. ἐν τῷ µνήµατι 
εδυ 

Ὄω 
[ὰ 

ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου, παρὰ τῶν 

7. ὁ θεος απἲθ ειπεν ΑΒΝΟ. | { ροβίς. 
ὮΕΒ. τει. (Υπ) Ἀνττβει,δΗς]. 

Μεπιρῃ, Τμοῦ. Αγιι. 9Η. (1γεπ.) 

--- εζελευσονται] αἀᾶ. εκιθεν Τ.| οπι. ἔγεπ. 

---λατρευσουσιν [γέπ.] -σωσιν ΟΧιί υἱᾳ.Β. 

Β. Ίσαακ ὐἱς] Ίσακ δίς Ὦ. 

--- Ογδομ] ἑβδομη 3. (οουγ.ἓ) 

---Ίσαακ 50.] Τ ρταοπη. ὁ 5. Τ. τε]. [ οπι. 

ΑΒΝΟΕ, ή αά. εγεννησε ὮἨ. 

Ῥντ.Β5ῦ, ΜΠοπιρῃ. 

--- Τακ.] Ἡ Ῥταειι. ὁ -. Ὦ”. τε]. | οπι. 

ΑΒΜαΙΝΟΡ3Ε, 
10. εξελατο ΑΒΝΟΡΕ,. 18. 51. { 1 

-λετο 5. Ἡ. (εξελ. Β3 αἱ. 41) 

---- αυτῳ] Ρο5ῦ χαριν Ώγ. | οπι, Α. 
--- εναντιον] εναντι ἓ. 

--- ὁλον] Ῥταειη. εφ ΑΝΟΕ(. 

Ῥυτγ,Ῥ5{.δςΗσ]. | οπι. ΒΓ. τε]. 6. 
-- αυτου] τουτον Ὦ αἱ. (του 11.) 

11. ὅλην την Αιγυπτον ΑΒΝΟ. γαἱς. 

Ἀντ.ει, Μεπιρῃ. ΤΠευ. | όλην την 

γην Αιγύπτου 5. Ε. 15. 51. Η. Ῥγτ.Ηε]. 
Ανπῃι. «5Η, (οπι. ὁλην) | ὅλης της 

(αάά. γης Κἱρίίπα [εε ποι Παῦοί 
6Τ.|) Αιγυπτου Ὦ. 

γυ]ρ. 

11. ηὑρισκον ΒΡΕ. | 1 εὗρισκ. 5. ΑΝΟΡ. 
τε]. 

19. δε] ουν Ὁ. 

---σιτια ΑΒΝΟΡΕ. | Ἱ σιτα 5. 

Ἡ. 
-- εις Αιγυπτον ΑΒΝΟΕΒ.| 1 εν Αιγυπτῳ 

ς. Ὁ. τε]. Υα]ς. 

---- εζαπεστειλεν] -λαν 8". (οοΥ..5) 

195. εν] επι). 

---- εγ}ωρισθη 

ΝΟΡΕ. τε]. 

--- εγενετο] εγενηθη Ὦ. 

---τῳ Φαρ.] οπι. τῳ ἂ. 

---Ἰωσηφ Β0Β. 18. 51. Η. (νν.) | αυτου 

ΑΝΕ. Υα]σ. Ατπι, |. Τ Ῥνασπι, τους. 

Ὦ. 18. 51. Ἡ. | οπι. ΒΟ. 
14. Ἰωσηφ] Ῥταθιη. ὁ 81. 
--- Ἰακωβ απίο τον πατερα αυτου 

ΑΡΝΟΡΕ, ο1. ὙΥμ]σ. Μοππρι. ΤΗεῦ. 

Άππ, | } Ῥοδ 5. 195. Η. Ἀγτν. Εεύ.δς 

Ἠσ]. |. οπι. 401. 
--- συγγενειαν] Ἱ πάά. αυτου τσ. ΓΕ. 15. 

γρ. ΟΙ. Ἁγτ.Ῥεί. Μεπιρυ. ΤΜ6Ρ. η]. 

{οιἩ. ΑΒΝΟ. 61. Ἡ. πι ζωα. Βγν. 

Ἠε]. Αιπη. 

18. 51. 

ΑΒ. | ὗ ανεγνωρ. 5. 

14. ψυχαις ἑβδομηκοντα πεντε | ἑβδομ. 

πεντε ψυχαις δ1. ΒΠ. | ὃ και ψυχ. Ὁ. 

(19. π.].) 
15. και κατεβη ΑΝΟΒ. παρ. Ὀγτ.ΕΣῦ, 

23811. | { κατεβη δε 5- Β. 18. 51. Η. 

Μοιπρὰ. ΤΜΕΡ. Άτα. | κατεβη Ὦ. 

| Ἀντ.Ης]. 

--εις Άιγυπτον ΑΝΟΡΕΒ. τε]. οτι. 

Ῥ. 
--.ετελευτήσεν αυτος ΑΒ Μα ΝΟΒ. τε]. 

Ὑπὶμ. Ἀγτ.ΗεΙ. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Ατπι, 
3ΏΙΠ. (ετελ. αυτος τε Ὦ.) | αυτος ετε- 

λευτησεν ΒΒΙἶµ. ἱ ετελ. εκει αυτος Ἡ. 

Ῥγτ.Ρ5ύ. | ετελ. και αυτος 19. 
16. µετετεθησαν] µετηχθησαν Ἡ. 

--- Συχεμ] -χεν Ὦ. 
--ᾧ ΑΒΝΟΡΕ. δι. | ὃ 5.189, 

Ἠ. 
---Αβρααμ] αάᾶ. ὁ πατηρ ἡμων Ε. 

ρα. Βεα. 

ποσοταϊν]ε 6, | Ίο. Αεργρβίογαπα πι. 
ον Βϊοπεπι ο. οοσπαξίοπθπα βααπα 6, 16, 
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ος υἱῶν ώς Εμμὼρ ος ο. 
εσο ΜΗ. χρόνος, τῆς ἐπαγγελίας ἦν 

Ες, 17, 

ΣἘΣ. 1:89. 

ὃς οὖν ᾖδει τὸν Ἰωσήφ. Ἰ 
γένος ἡμῶν 

Ἐκ. 9:8, 86. 320 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ἰ καθὼς δὲ ἦγγιζεν ὃ ὁ 
ὶ ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ 

"Αβραάμ, "ηὔξησεν ὁ ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐ εν Αἰγύπτῳ, 

δα ἄχρι᾽ οὗ 3 ἀνέστη βασίλεὺς ἕτερος ̓  ἐπ᾽ Αἴγυπτο, 
οὗτος κατα σινοας τὸ 

ἐκάκωσεν τοὺς πατέρα» | τοῦ ποιεῖν 
ἓτὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι. 

ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη 'Μωυσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος 
τῷ θεῷ: ὃς ἀνετράφη μῆνας Τρεις ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ 
πατρός! 3 4 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ, ἡ ἀνείλατο ’ 
αὐτὸν ἦ θυγάτηρ, Φαραὰὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν 

.. / 

ἑαυτῇ εἰς υἱόν. "' καὶ ἐπαιδεύθη ' Μωυσῆς” ἐν 

ΥΠ.1Τ. 

αγροπᾶ α ΕΠ Έππππος ΒΗΙ 
Θγομοπι. ΙΤ Οππι αἀρτορίη” 
απηγεῦ απίθπη ΓΕΠΙΡΗΞ Τερτο- 
πηὶκρῖοπῖς απαπα εοπη/{εδει5 εταί 
ἄθις ΑΡταβαε, ογονἰξ ΡΟΡΙΙΙΙ5 
οι πηπ]ἠρΠσαία5 οί {π Αεργρίο, 
'δᾳποδᾶ πεαπθ βαγγοχ{έ τοχ απ8 
Ἰπ. Αοαργρίο, απὶ ποπ εο]εραξ 
Ίοβορµ.. Ὁ Ηίς οἴτοππιναπίεηθ 
ΒΕΠΙΙ8 ποδίταπι αἀβιχῖε Ραΐπορ, 
πί ακροποτοπί ΙΠ[Πί68 81108, 
πο γἰνὶβοατεπίας, 3 Ἐοάεπι 
{οπιρογε παίι5 δὲ ΜοΡ65, ο 
Λαξ ᾳγαΐπς ἄθο. ΟΩπί πι ας 
ος πίνας πιοπβῖοιδ ἵπ 4οπιο 
Ραϊνῖς εαῖ: 3Ἱ οκροβίίο απίοπα 
Ί]ο εαςέαΠέ πα Β]Ια Ἐ ματαοπῖς 
οἳ οπι(ηϊν{ε 6απι ϱἳδ ἵπ ΒΗαπι. 
32 Έι οναάἶνας εξ Μοβο5 οπηπῖ 
καρίοπίία Αοαγρίοταπι, αἱ εΓΑί 
Ροΐοπς Ίπ γετοῖς ος Ίπ ορενίῦτι5 

τη σοφίᾳ Αἰγυπτίων' ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ααἱς. 35 Οι αππίοτη Ἱπιρ]ογείας 
29 δὲ ὰ τά -.. οἳ απαᾶτασ]ηϊα απποχαπη ἴεπι- 

 έργοις αὐτοῦ . : ὧν ε ἐπ ηροῦτο αὐτῷ πεσ ΡΗ8, αεοοπα1ς ἵπ. σος οἷας πε 
'-, ο) { ν]κἰιτος Παΐτος 8105 ΠΙἱο8 ου χρονος, ἀνέβη επι τὴν καρδίαν ὃ αμα] Ὁ Ἐν οσσα τισδου 

αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς 

υἱοὺς Ἱσραήλ. 

ΔΝ -ν Ν 

άδελφους αὐτοῦ τοὺς απεπάαπα Ἱπ]ππίατη ῬαίοΏίεΠΙ, 

3 καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἡμύνατο 

16. Ἐμμωρ ΑΡΝΟΡΗ. ΜεπιρΗ. (ΤΠοΡ.)| 

{ Έμμορ 5. ΕἘ. 195. 51. (Ατπι.) 

-- εν Συχεμ ΝΟ. Μεπιρῃ, ΤΠοῦ. Ατπη. 

. του εν Συχεμ ΑΝ.Ἡ. Τοι. | Ἱ του 
Συχεμς. Ώ{. 159. 91. Ἡ. | οπι. 972. 

Ῥεϊ, | ΕΜ Βγολοπι” Υπο. 841. | απὶ 

ος Ῥϊομοπα Ὀντ.Π ο]. | εἰ Ῥγομοπι ᾱ. “Τη 

ἄπνασσο οκοπιρ]ατί βοπρίαπη ϱί, ο Π]15 

Ἔπιος απὶ Γ6 ἵπ Ῥγομοπι” Ῥεᾶα ἴι 

Ἔτρ. 

17. καθως] ὡς Δ. 

-- Ίγγιζεν ΑΡΒΛΖαἰ, 4 ΝΟΦΙΟΏΗ. τε]. 
γαἱς. Βγτν, Βε{,δ.Πς]. | -σεν Β Βεμ. 81 

507. 
-- χρονος] καιρος Δ. 

---ὥμολογησεν ΔΑΤΡ(Ν)Ο. γι. Β8γτ. 

Ἠσ]ιπιςρ. Τμοῦ. Απ. «1. (οµολ. 5) 

Ι. { ωµοσεν 5. 51. 61. Ἡ. Ἁγιγ.Ρεῖ.ᾶς 
Ἠσ].ίαί. Μεπιρῃ, (19. π.].) |. επηγγει- 
λατο ὮΒ. Οσα. Βεά. Τ οἱ, 

18. αχρι Β"0Ρ. | Ταχρις 5. ΔΒ/ΝΕ. 
195. 51. 61. Ἡ. 

--- επ Αιγυπτον ΑΡΝΟ. Υπ]σ. ΒΥΤ1.ΡΕ8. 

ΒΠο]αης. Μεπιρῃ, Τμοῦ, Αππιι 1. | 

χοπ. ς. ὮΕ, 18ε9ραί, 851. 61. Ἡ. 
Βγτ.Ηο].εκί, 

-- Ίδει τον] εµνησθη του ΤΕ. 

19. οὗτος] και 1)4Γ, (οπη. ἆ.) 

--- πατερας] Ἱ αάᾶ. ἡμων σ. ΛΟΕΒ. 81. 

61. Π. ωσ.ο, (πι) ἈγνΡεῦ, 

σ16 

Μοπιρμ. Τ1ος. Αππι. 5Η. (15 π.].) | 
οπ. ΒΝΕ. Απ ΤΕ. Για, (Θυτ.Ηςε]. 

μέ υἱζ.) 

19. τα βρεφη απο εκθετα ΑΒΝΟ. (51.) 

(61.) | Ἡ ροβί ς:. ΤΕ. 19. Η. Υπ]ς. 

ΒΥΥΥ.Ρεί,δεΗε]. Μεπιρῃ. Περ. Αππι. 

[.Έι.]. Ἱ. τα βρ. αυτων απῖς εκθετα 

91. 61. | (τους βρεφους Ἀγτ.Ηο].πιρ. 

62.) 

- ζωογονεισθαι] αᾶά. τα αρρενα Ἑ.. 

90. εγεννηθη] εγενηθη Δ. 81 δογ. 

--- Νἴωυσης ΝΤ. 19. 61. Ἡ. | Ἰ Μωσης 

ε. ΑΕ 5Ι, 

--πατρος] Ἡ αὐά. αυτου ος. ΏΕ. 199. 
γα]ςσ. ντ, Ῥε{.δεΠς]. Μεπιρη. ΤΠΕΡ. 

Άϊπι. 881. | µου ΝἨ. (οοττ.!) | οπι. 
ΔΕ ΡΟΠ. Μαϊ ΝΟ. 51. 61. Ἡ. 

9]. εκτεθεντος δε αυτου ΑΡΝ(ΟΤΏ. 61. 

γπ]ς. | ῇ εκτιθεντα δε αυτον 5. Ἡ. 

19. 91. Ἡ. |. αάά. παρα τον ποταμον 

Τ(Έειςτ. π.) Βγχ.Ης].3 

--- ανειλατο ΔΡΒΝΟΡΝΒ. 61. | 
195. 91. Ηείο. 

-- και ανεθρεψατο] ανεθραψατο 3. 

--- αυτον 8-.] οτι. Ὦ3. Ὀγτ.Ηε].Τ 

--- ἑαυτῃ] αυτῃ 3. 

-- εις] οπι, Ὦ. 

99. Μωυσης ΒΝΟΒὈ. 19. 61. Ἡ. Οτίφ.Ἱ. 

4183. | ] Μωσης 5. ΑΒ. δΙ. 

--- Χεν' πασῃ σοφιᾳ ΑΝΒΟΒ, Υπ]ς. σα. 

Ἅ -λετο 5. 

αρ.ὖ. ΟΡίρ.1. ἵν. 8690. (Ώε Ία Ἐπο.) 
Ι. πασῃ σοφιᾳ (οτῃ. Ἔεν) 5. Β Μαϊ 33. 

19. 81. 61. Η. Υπ]ς. Οτι. Τν. ΜΒ. Ες. 
Τπ Τ0ς. 4919, |. πασης σοφιας Ὦβεή. 

Γ πασαν την σοφιαν ὮΧ. (Οἶεπι. 418. 

οπη. την.) 

99, δε ΑΡΝΟ. 155. 815. 61. Ἠ. ο. Μεπιρ].. 

Άγπι. | τε ῬΕα. Υυὶςϱ. 8γτ.Ε5ὔ. 

Τ]ου. [Ῥγτ.Ησ].] 

---λογοιο Και εργοις | εργ. και λογ. 

Ῥ. Ε11ψ. (ατα Ηαἰ. 41/:) 

--- εργοις] ἵ Ῥτασπ. εν 5. Ἐ(}. 188ἱο, 

81. Υαἱςδ. | οπ. ΑΒΝΟΡ. 61. 
Ἠνε: 

-- π. αυτου ΔΒΝΟΡΕΒ. 61. γπ]ς. Θστ. 

Ῥςι. Μοπιρμ. Τ]1ιεῬ. Αππι. 11. | "πι. 
ς. 19. 51. Ἡ. Θγτ.Ηο]. 

98. αυτῳ] Ῥοδί µ ετης Ὁ. 

--τεσσερακ. ΑΡΊΝΟ, 
ς. Ρ'Η. 135. 851. θ15ἱο,Η. 

--- επι Οδίο. | εις Ἡ. 

---- επισκεψ.] Ῥταεπη. του Ὦ. 

--τους α]ίδ.] οπι. Ὦ. 

94. τινα] τινᾶν 61. 

--- αδικουμενον] αἆά. εκ του γενος ὮΒ. 

Ἀγτν, Ρεί,δ.Ης].Σ | αἀά. Ροξίθα αυτου 

Ἐ. Ἁνττ, Ρε{,δ.Η ο]. 

1. τεσσαρακ. 

16. Ἠσοτηος 6Οἵ, | 1Τ. ααἴσοπα αρρτορίη. ἄ. ! 18. 
α]ϊπβ τος Οἱ. | 19. Ῥπίτος ποβίτος Οἷ. Απιιλν(Τ.) 
21. παυχνιὸ 6ἳ, μ.ο ο5ύ οπι. «πι. 



ΥΠ. 92. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ωὴ / . . ... . . 

Τα]ς.υτ.Ῥ.Ἡ. καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουµένω, πατάξας υπδοννῖε Ἰ]απι, οἱ Ροοῖς η]ῖ- 
ΠΜεπιρῃ. ΤΠεΡ. «ἳ πἡ, ο » / ο πε , να. κ οποπι οἳ φαί Ἱππτίαπα ΒΗ5Πο- 
Αι. Ἐπ. τὸ Αἰγυπτιο. ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς αδελφοὺς Ἠαςροπομεκο Λεβγριίο. 3" Εκ- 

/ οφ « θ ν ὃ ν ν » - δίδ 4 / Ἰδηπιαδαίς απίοπα  Ἱπο]]οσοτο 
οτι ο εος ια χειρος ο ιοώωσιν ᾿σωτηριαν ᾖ{παίτος αποπίατη σας ρου Ἱπα- 

ο πώλοζο ασ Ἡ ς ο - 4 μρ) Πτα 1ρεῖας ἀατοι βα]π{οπ Π]15: αυτοῖς ". οἱ δε σημ ετη το επιούση «ημερῳ τη ο πας ας 

ὠφθη αυτοις µαχοµενοις, και συνήλλασσεν αυτους αοπᾷ γοιο ἀἷο αρρανιῖς Π]ής 
᾽ μι να κὰ 3’ . ος 5 Ν, 9 , Πήσαπαθας, οἳ τοσοοποιΠαραί 

εἰς εἰρήνην εἰπών, ᾿ Ανδρες, ἀδελφοί ἐστεὶ' ἵνα τί ουν ἵπ Ραοθη ἀἴσθπς, Ὑί, τα- 
. - 5 / η οἱ « ν΄ - λ ψ {τος οδιῖς: αἱ απῖά ποσδ15 αἱίοτ- 
ἀδικεῖτε αλλήλους νά ο : δε ἀδικῶν τον πλησίον αι πα απίοπα Ἱπ]ατίαπι 

0 : 3 5 3 σΕΒ ο ατα 5 3 ὃ Ἐς, α1ή. ἁπώσατο αὖὐτον επών, Τίς σε κωτέστησεν ἄριχοντα  Τ9εεναῖ Ῥχοχίπιο 5αο, τορρι]]ε 
τν . μις πο δν ον - επ 4σρῃς, Ωμ]ς {ο οοπδεμαῖς 

καὶ δικωστὴν ἐφ ἡμῶν”; ἀνελεῖν με σὺ γρηπεῖροπι οἳ Ππάίοοα «προς 
ϱὲ ή νὰ / ην τν θ) / λ Αἱ / ο ποβῦ ο Ναπιᾳπ]ᾷ Ἰπίεγβοετο 
έλεις ο) τρρπον αγειΛες "λες τον ΙΥυπΤΙΟΥΣ πο ἴα νῖς, απεπηπάπποᾶ τη ἵπ- 
9ν ν΄ 4 ον ης ας 7 / ν ῥ . ἴοι[εοϊκϊ Ἠθιί Αοργριῖαπη 5 

έφυγεν δε Μωυσης ώς πῷ λογῳ πουμιῶν κα,  ώ 39 Ἐπσῖς ααζεπα Μοχος ΊΠ νοΥΡΟ 

νετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱους δύο. Ιἰδίο, εἴ {ιοῖις οί Ἀἄνοπα ἵπ 
«Ἐκ, 9:1. δα σα . ορ ε .  ὁ να ἵσοτα ἹΜαάίατι, αὈὶ σεποτανίό 

καὶ πληρωθέντων ἐτῶν ' τεσσεράκοντα ὠφθη αὐτῷ Βίος ἀμος. 30 Ἐὲ οχρ]ες απ- 
. Εις ελ 3 μμ 3, δν {5 ον τίς ΧΤ, αρραγιέ 11 ἵπ ἀοδοτίο 
εν τη ερηµῳ του ορους ινα αγγελος εν ϕ ΟΥΙί πποηῖς Βίπα ππσο]ας ἵη Ἴρηο 

λ [ά οι ο ον α / ολ » / . Παπιπιαο γταδῖ. 3 ἌΤοξες αίεπι 
ο βατου. 0 δε Μωυσῆς' ἰδων εθαύμασεν πα ν]άσῃς αἀππϊταίας ορ νΙδπη, εί 

οραµα" προσερχοµενου δε αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο πεοοοπίο Ί]]ο πέ οοπεϊἀογανοῖ, 
πρ η ς , « 90 4 α ι ἍἩ , Ξ ν΄ Πο οδ νοκ ἀοπιῖπί, ὃ" Ώσο 

τὰ ολα φωνη κυριου Ὁ Εγὼ 0 θεὺς των ποτερω» σοὺ, 0 θεὺς ἄοιδ Ῥαΐταπι ἵποχατῃ, ἆθιβ 

94, ημυνατο] -νετο ὉἨ. 96. αδικειτε] αάά. εις 3. πυρ. Φόλογο ΑΟΒ. ασ. 97Γ. 
--- Αιγυπτιον] αἀὰ. και εκρυψεν αυτον εν | 37. ειπων] ειπας Ὁ. Έει, 

τῳ αμμφ Ὦ. Ἐιλ. (νι. ΧΝ. Ἐκ. Π. 19.) 

90. ενοµιζεν] -ζον Ώάγ. 19. 

--- αδελφους] Ἱ αἀά. αυτου 5. ΑΡΒ. 

χα]. Το. Ἀγνν.Ρ5έ.δε Πο]. Μεπιρη. Του. 
ΑπΏ, {ΙΗ. | οπι. ΒΝΟ. Ὑπα]σ. | αἀά. 

β]ος Τ.ταε] Ἀντγ. Ρεἰ. δε Πσ] σης. 

--- διδωσιν ] -σει Ὦ. 

-- σωτηριαν Ἀπὶθ αυτοι ΑΒΝΟΡ. 81. 

61. Υα]ς. ΜεπιρΗ. | { Ῥοςί ς». Ὦ. 15. 

Ἡ. Όγιν.Ῥες.δ.Ηε]. ΤΠΕΡ, Αιπι. [41.] 

---οἶ δε] ου δε 83. οοττὰ 

-- ου] οτη. 3. 
90. τῃ τε δί.δ. ΔΒΕΝΟΡ”. 18. 81. 61. Ἡ. 

Ῥσττ.Ρεί δΗο]. 3. | τῃ δε Εἰσ. Ὦ. 

Ὑπὶς. Μοπιρῃ. Τμου. Άτπι | τοτε 
5. 

-- µαχομενοις] -νος ΧΡ. || αάᾶ. και 

ειδεν αυτους αδικουντας Τ)”. 

--- συνήηλλασσεν Ὦ ΜαϊΝΟὈ. ο Υι]ρ. 

Ἁγιτ.Ρεί.δΗε]. (συνηλασσεν ΒΒιἶψ. 

συνηλλασεν ΒΒεᾖ.) | συνήηλλασεν 61. 

Ἡ. | ᾗ συνηλασεν 5. ΔΕ(Γ. 
--- αυτους] αυτοις ς"Ἡ. 

--- ειπων Αγδ. αδ. εστε] Ῥτασπι, και 13. | 

ειπ. τι ποιειτε ανδ. αδ. Ὦ. 

---εστε]{ αά. ὑμεις σ. 19.81. Η. Βγτ.Ης]. 
πό νιᾷ. Μοπιρῃ. 391. |. οαι. ΑΒΝΟΒ. 

6ι. ασ. Τμευ. Αππι, (νά. ὮὉ. 6αρτα.) 

-- και] η Ἑ. 

--ἧμων ΑΡΒΝΟ. 19. 81 επρτα Ππ.ὶ. 61. 

Ἡ. | ἑἡμαςς. ΓΗ. 913. 

38. συ] οπι. 61. 

--εχθες ὮΜαιΝΟὈ. | Ἡ χθες σ. 

(Α)ΒΣΜαϊ Β. 15.81. 61. Η. νιά. ΧΧΧ. 

Ἐκ. Π. 14. (Ρος τον Αιγ. Α. Μειτηρῃ. 

Τηοῦ.) 
99. εῴυγεν δε Μω.]..... ἳ οὕτως και εφυγα- 

δευσεν Μωυσης Ὦ. | εφυγαδευσεν δε 

Ἴωυσην Ἑ.. 

--- Νἴωυσ. ΒΝΟΡΗ. 19. 61. Η. | Ἱ Μωσ. 

ε.. Α. οἱ. 

--δυω 3. 

30. και] αά. µετα ταυτα Ὁ. 
-- πληρωθεντων ετων] πλησθεντων αυτῳ 

ετη Ὀ3. 

--τεσσερακ. ΑΒ3ΊΝ(Ο). | Ἱ τεσσαρακ. 
ς. Β'Ἡ. τε]. (σερακοντα 0.) (αμ Ὀ.) 

--εν τῇ ερημῳ] οπι. Βίΐπι. τή (δε 
νιᾷ, νον. 49.) 

-- αγγελος] Ἡ αάά. κυρου σς. ΤΕ. 

18. 81. Ἡ. Ἀγιν.Ῥεί,δΗε]. Αππῃ. 

-Αυ1. (σα. ΤΣΣ. Ἐκ. 11. 9.) | 
οπ. ΑΡΝΟ. 61. Ὑυπαϊς. Μεπιρῃ. 

Τπευ. 
--φλογι πυρος ὮΝΕ. 15. 51. 6ι. Ἡ. 

ΒΥτ, Ης]. ΜεπαρΗ, ΤΠεὺυ. Ατπι. 0411, | 

91. ωνσης ΒΝΟΡΕΙ 19.61. Ἡ.! Ἰ Μωσης 

ς. Α. 91. 

---ιδων] Ρο εθαυμ. 18. 

--εθαυμασεν ΑΒΟ. 19. Υπὶς. Βντν.Ῥεῦ, 

ΔΗΕ]. Μοπιρῃ. Τπευῦ, Αππι, 201. | 
-ζεν ΝΡΓΕ. 81. 61. Π. 

---το ὁραμα] οπι. Α. 

---προσερχοµενου δε] και προσερχοµε- 
νου Ὦ. Υα]σ. Ἀγτ.Ρεί. 

--- αυτου] αάά. και 3. 

---εγενετο φωνη κυριου [προς αυτον] | 
ὁ  κυριος ειπεν αυτῳ λεγων Ὦ. 
8ι1. 

---κυριου] εκ του ουρανου λεγουσα Ἡ. 

σα. Βεᾶ. | αἀά. ἀῑσοπβ Ατπι. ) Ταᾶᾶ. 
προς αυτον 5. ΟΕ. 19. 91. Ἡ. σα. 
Ἔεά. (Νας. Οἱ) (Βντ.Ῥει.) ΤΕΝ. | 

οπι. ΑΒΝ, 61. αἀπι Εωία,. ἈντιΗς]. 

Μεπιρῃ, Αππιι ΓΤ.] 

89. εγω] αἆά. ειµη Ἑ. οσα. Βεᾶ, Υπἱσ. 

6. Αιπη, 
--- ὁ θεος 19] οπι. ὁ ΟΗ3 (πᾶᾶ, 1) 

--- ὁ θεος 90] οπι. ὁ 0. 

90. ἵπ Ῥασθ 6. | 97. οπι. 81ο 6ἱ. | 29. Μαάῖατ 
οἱ. | 81. αἲ εππα νοκ ἀοπαϊμ], ἀἴσεις 6Οἵ. | 55. ερο 
5ατη 6ἷ, { θα» 19] ἀοππίπας πα. 

δ1τ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΒΝ0ΟΡΕ, 
19.81.61. 

5 Ἐκ. κ:δ. 

ΓἘκσ. 4.8. ὁ γὰρ τόπος 

84, στεν. αὐτῶν. 

ΕἘκ. Ἅ8:1ο. 

πτον. 

Εσς. οἱ. 

96. ἐν γῇ Λἰγύπ- 
τῳ. 

τῇ 
ους. 1: θα. Μωυσῆς ὁ 

98 

᾿Αβραὰμ, καὶ ' Ἰσαὰκ καὶ ' Ἰωκώβ. 
γενόμενος ᾿Μωυσην” οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 
δὲ αὐτῷ ὁ -Ὁ ΄Άῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου" 

:ἐφ ᾧ' ’ἕστηκας γῆ ὁγία ἐστιν. 
εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ 
τοῦ στενωγμοῦ Σαὐτοῦ” ἤμουσα” καὶ πατέβην ἐξελέ- 
σθαι αὐτούς' ἐ κοὶ νῦν δεῦρο 3 ἀποστείκω" σε εἰς ΑἨγυ- 

35 τοῦτον τὸν ΜΝωυσῆν ὂν ἠρνήσαντο εἰπόντες, 
Τίς σε κωτέστησεν ἄρχρντα καὶ δικαστήν; τοῦτον 

ὁ θεὺς ᾽ [καὶ ] ς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἵ ἀπέσταλκεν. 
Σ σὺν” χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 
στ οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεία 

ἐν ἳ τη. Αἰγύπτῳ' καὶ ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐν 
οὗτός ἐστιν ὁ ἐρήμῳ. ἔτη Προφή 

Προφήτη» 
ἁ 3/ / ω 5 η] / 

εἴπας τοῖς υἱοις Ισραηλ, 
κα / χε αν. . .. η] - « ο τς) 1 

ὑμῖν ἀναστήσει ἵ ὁ θεὺς ! ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμιῶν ὡς ἐμέ". 
σε « / » [ον » / » 

οὗτος εστι» 'ο “γενόμενος εν πῃ ἐκκλησιᾳ. εν τῇ 

ἐρήμῳ µετα τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ 

ϱ 9 

: τεσσεράκοντα. ὃν 

ἔντρομος δὲ 
35 εἶπεν 

94 ΓΑΛΑ 

γΥΊΙ. ο8. 

ΑΡταβαπα οἱ ἀοιις Ίδαας οἱ ἄθιιβ 
Ἰασοῦ. Ττοππείασίας εδ ἸἼοπες, 
ποι  αιἀεραί  οοηδίάθγατο, 
3 Ῥικίς απίοπι ΙΙ ἀοππας, 
Ῥο]νε οα]οαππσπίαπη Ῥοάαπι 
ἔποτατα:. Ίοσις5 οηῖπι ἵπ απο 
Βίας ἴοτγα δαποία θ5ί, 3 Υ1άςΠΦ 
ν]ά{ αβλίσιίοπεπι ρορι]1 πιο] απί 
εδ Ἱπ. Δοσγρίο, οἳἵ σεπίαπα 
οογαπα αααϊνῖ, οἱ ἀοφσοθιαῖ 11μ6- 
1410 608: οὐ πΊπο γοπὶ ο πηῖί- 
{πα ἴο ἵπ Αοργρίαπι. 3 Ηππςο 
ἸΜοβεῖ, απθπι περανεταπὲ ἁἷ- 
οσπίςς, Οπἶς {ο οοπθτ1ς ργίη- 
οἴρεπα οἳ ΙΠπάίσοσπιὸ απο ἀθιις 
Ρτϊποῖρεπι εἰ τοάσπι{ογείη παῖςῖε 
οπι ππαπ προ] ααὶ αρραταῖξ 
1 ἵπ χαρο, ᾗὃ Πιο οἀακίι Ἱ]- 
1ο {αεῖοπς Ῥτοδίσία ον αἶσπα, 
Ἰῃ ἵθττα Αοργριί οἱ ἵπ ταῦτο 
πια οἳ 1π ἀθδοτίο αππῖς ΝΤ, 
3 Ἠ[ο οι Μοξες ααἲ ἀῑκίε β]ῆ9 
1αταβε], Ῥτορπείαπι γουίς 5ι1δ- 
οἰθαδίε ἀθιις ἆς βαἰτῖριις νοςιτῖβ 
ἵαπι παπα ππο, 1ρδαπι αιβ]οιῖς. 
5 Ἠ]ο ου ααἲ Γα18 ἴπ οοσ]θδία 1πι. 
βολπάῖπο ο απηρεὶο απ 
Ἰοψπεραίχ αἱ 1π πιοπίο Βίπα οὐ 
επι Ῥαϊτίρις ποδίτίς, ᾳπὶ 8οσθ- 
Ρίς γετρα γϊίαο ἆατο Πποίβ, 
ὅ ουῖ ποἰπεγαπῖ οροσᾶ(γθ Ραίγθς 

16ων 

3 .ν Ν - / µ ο ἃ Σο / / 

ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια 

ζώντα δοῦναι ἡμῖν' 99 ὦ οὐκ ἠθέλησαν ὑπή ᾧ οὐκ ὐθέλησαν ὑπήκοοι 

89. Ἰσ. οἱ Τακ.] Ἱ ΡΙαοΠΙ. ὁ θεος Ρῖ5 ς.. 

(0)Ε,. 19. 951. Ἡ. γι]σ.Οἰ. εἰ Απι. 

Μοπαρῃ. 91. (οσα. ὁ δἱε Ὦ.) νά. ΤΝ. 

[οπι. ΑΒΝΟ0.61. Γιά, Ὀγντ.Ῥ5{. δεΗς]. 
ΤΠοῦ. Αππι. 

---Ίσαακ] Ίσακ ΟΥ). 

---γενομενος]γενος Β" Π/.)ροβίΜωυσης ὃ. 

--- Μωυσης ΒΝΟΡΕ. 61. Ἡ. | 1 Μωσης 
5. Δ. 51. (18. Π.Ι.) 

--- ετολµα] -μησεν Ν. 

88. ειπεν δε αυτῳ ὁ κυριος] και εγενετο 

φωνη προς αυτον Ὦ. | οπ. ὁ Α. | 

κυριος] θεος Ἑ.. 

---λυσον] λυσαι Ὦ”. 

-- ὑποδημα] αά. σου εκ Ο3. Βγιτ.Ρεἱ.δε 

Ἠσ]. ἀθίῑ, | αἆά. εκ ΟΕ). 19. Οσα, Βεά. 
--των ποδων] Ῥοδί σου Ὦ. 

-- εφ ῥ ΑΒΝΟΡ”". 61. { Τεν ᾧ ς. Β. 

195. 81. Ἡ. (νά. ΤΧΧ.) | οὗ Ρ3. | 
Ἀἀἀ. συ Ο. συν Ο3. 

94. ιδων] και ιδων γαρ Ὦ3. | (ειδον] 
ειδων 19.) 

-- μου] οι. 3. 

--- αυτου Β). Υα]ρ. Βγν.Ρεί. { 1 αυτων 

ς. ΑΝΟΒ. 19. 91. 61. Ἡ. Ἁγι.Ης]. 
Μοπιρῃ, Τμου. Αππι, «001. (νἷᾷ, ΤΧΧ. 
Ἐσ. ΠΠ. 7.) 
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84, ηκουσα] ακηκοα Ὦ. 

-- νυνι 03. 

-- αποστειλω ΑΒΝΟΡΕ. 6Ι. | -στελω 
ς. 18. 8Ι. Ἡ. Υπ]. γιτ.ῬειδΗεΙ. 
Μεπιρῃ, Τ]εῦ. Αππι, 11. 

38δ. Μωυσην ΒΝΟΡΕ.τε].| Μωσην Α. 81. 

--- δικαστην] αἲά. εφ ἡμων ΝΟΡ. 61. 

Ἀγτ,Ηςε].Ἔ Μεπιρῃ. Τμαῦ. Αππι. η. | 

εφ’ ἡμας Ὦ. 19. (νι. ΤΧΝ. εἴ νευ. 97.)| 

Ῥϊαοτη, 14. 3Υτ.Ε8ἱ. |. ποπ Ἠαῦοπι ΔΕ. 

81. Η. να]ς. Ὀστ.Ης].ἰσῦ. 

--- και ἄρχοντα ΒΝΙΤΗ. 61 5οΥ. Θγτ.Πς]. 

{. Τοπι. και 5. ΑΝ3Ο. 18. 81. Η. Υα]ρ. 

Βγγ.Ῥοί. Μεππρῃ. Τμοῦ. Αυπι. | σπάεκ 

οἵ Ῥνασίεσίιις 1. | (αρχηγον Α.) 

-- λυτρωτην] δικαστην ὃ. (Ῥταεπι. λυ- 

τρωτην 5.) 

---απεσταλκεν ΑΒΝΡΕ. 61. 

στειλεν ς». Ο. 19. 91. Η. 

--συν ΑΒ(ΟΡΕ. 18. 61. Υαἱς. ΘΥσ,Πε]. 

ΤΠευ. | {εν 5. ἃ. 81. Ἡ. Βντ.Ρεί, 

ΜειηρΗ. Ανπι. τ. (συγχειρι 19.) 

86. ποιησας] Ῥταεπῃ. ὁ 3. 

--τῷ Αιγυπτῳ 0. 8Ι. ᾱ. Τμερ. | γη 

Άιγυπτῳ ΑΝΕΒ. 18. θΙ5ἱο.Ἡ. | 1 

Άιγυπτου ς. Ώαγ. Νι]ς.εἳ γη. Ρ6ἱ. ὃς 
Ἠσ]. Μειπρµ. Αιπι. ἆδιῃ. 

. { απε- 

86. τεσσερ. ΑΒ3ΝΟ. | 1 τεσσαρ. 5. Β: Β. 
χθ]. (ετη μ ὮὈ. 61.) 

37. ὁ Μ.] οι. ὁ ΏΗ. 

--Μωυσης ΒΝΟΡΤ, πε]. | Μωσης Α. 
91. 

--ειπας ΑΒΝΟΒὈ. 61. 

19.91. Ἡ. 

--ὁ θεος] Ἱ Ῥταρτη, κυριος 5. 08. 18. 

91. Η. Ἀγτιβοι. Μεπιρη. Αππι. (νία. 

1ΧΧ.) | οπι. ΑΒΝΕΡ. 61. Υι]ς. ΤΠΕΡ. 
«Ῥδι. .. ὁ Ώοπήπας Ὁ ἑαπίαπι Θγν.Πς]. | 

Τ αἀά. ὑμων ς. 18. 81. | ἡμων ΕΗ. | 

οπι. ΑΒΝΟΡ.61. Υα]ς. Ἀντς, Ῥ5υ0. δε Ηε]. 
Μεπιρῃ, Τμεῦ. Αππι. 4941. 

-- αδελ. ὑμων] οτι. ὑμων 3. (1.4.5) 
-- ὡς] ὡσει 3. 

--Επ.] ἩΤ αυτου ακουσεσθε 5. Ο(Ρ)Β. 

19. Υαΐς. Βγτγ.Ρεί.δΗεΙ. Μεπρῃ. 

Αγπι. 4001. | (ακουεσθε Ὦ3.) νῖᾶ. ΤΧΧ. 

[οπ1. ΑΒΝ. 81.61. Η. ΤΜευ, 
88. του 20] οπι. 3. 

--- αυτῳ] αυτου Ἡ. 

Φ ειπων σ. Ἐ. 

-- ἧμων] ὕμων 

82. οπι. '"ΘΜ ροέ ΑὈταλατα Ἰ. | ἔποτπο- 
Γαοῦας απΐοπι ΜΟγΕεΒ 6ἱ. | 9τ. Βαβοῖς, νουῖς 6, 
(δαβοϊίαντς Απ) 



ΥΠ. 45. 

να]ς. 8υτ. Ρ. Ἡ. 
ΠΜεπαρῃᾗ. Τ1ος. 
ΑΗ, 2841. 

Ἐκ. 

40. τί γέγονεν. 

κΑπι. 5:55, 5εΠ. 

1Ἠς. 

80:1. 

96:40. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἵ ἀλλὰ” ἀπώσαντο καὶ 
ἐστράφησαν ᾽ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 
Ἠ' εἰπόντες τῷ ᾿Ααρών, Ποίησο ἡμῶν θεοὺς οἳ προ- 
πορεύσονται ἡμῶν" ὁ γὰρ' Μωυσῆς" οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν 
ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμιεν τί 1 ἐγένετό αὐτῷ. 
καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ 
ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς 
ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. Ὁ ἔστρεψεν δὲ ὁ θεὺς 
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ -στρατιᾷ τοῦ 
οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλφ τῶν προφητών, 
ΣΜὴἡ σφόγια κοὶ θυσίας προσηρέγκατέ μαι ἔτη 
: τεσσεράκοντα΄ ἐν τή ἐρήριῳν οίκος Ἰσρωήλ., 15 καὶ ἀνε- 
λάβετε τὴν σκηνην τοῦ ΜΟλὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ! 
. Ρεφά»,’ τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς' 
καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεια Ῥαβυλῶώνος. '' ἡ σκηνὴ 
τοῦ μαρτυρίου ἦν Γ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμφ, 
καθὼν διετάξατο ὁ ὁ λαλῶν τῷ ̓ Μωυσῇ” ᾿ποιῆσαι αὐτὴν 
κατὰ τὸν τύπον ὂν ἑωράκει' 5 ἣν καὶ εἰσήγαγον 
διαδεξάµενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ ᾿Γησοῦ ἐν τῇ κατα- 
σχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἔξωσεν ὁ θεὺς ἀπὸ προσώπου 

ποβίῖ, δοᾷ τορρι]ογαπ{ οἱ αγογεῖ 
επί οοτά μας εμῖς ἵπ Αοσνρ- 
{απα, 0 ἀῑσθηίας απ Αατοῃ, Έὰσ 
που» ἆεος απ Ρταοσθάαπί ΠοΒ: 
ἌΊοβος οπῖπι Ἰ]ο απ οὐ ακίς ποβ 
ἆᾳ ἵοττα Αοργριῖ, Ποδδοηας 
απ]ά Γαοίαπι εἰι οἳ. 3 Ἐν νῖτι- 
Ίαπα Γοσσγαπί ἵπ 15 ἀῑεῦις οἱ 
ορίπ]οταπί Ποδῖαπα βἰππα]αστο, 
οἳ Ιαοαδαπίας ἵπ ορθτίθ5 τηᾶ- 
ΠΠ ΙΑΤΗΠΗ.  Ὁὁ Οοπνοτίέ 
απίοπι ἆθιςδ εἰ (ταδΙάῖς οο8 
Βοτνῖτο πα]]ήαο οβθ]ῖ, εἶοπί 
φορέματα οδί ἵπ Πρτο Ῥτορβοί- 
Ἁτατῃ, Ναπιφπῖά γ]οίτπας εξ 
Ἠοδήαδ ορια1είῖς πα αππῖς 
ΧΤ, ἵπ ἀεκοτίο, ἀοπιας Τςτα]ιε], 
1ο{ βαξορρὶδῖς {αβεγηποπ]α πα 
Μο]οσ]ι εί δἷάιις ἀεῖ γεςίτῖ Ώοπι- 
Ταπα, Βσιτας αας Γοοῖσῖς αάο- 
ταχε εας  Ἐτ ἰταπδίογαπῃ ος 
ἴπαηπς Βαῦγ]οπειῃ. 3 Ταβογ- 
πασ]απα ΓοεπηοπΙϊ ας Ῥραϊτί- 
Ῥταβδ ποδιτῖς Ἱπ ἀοδετίο, εἶοιε 
ἀἱεροξιῖς Ἰοᾳποπ8 αἆ Ἄ[οεου, 
τὸ {ασστεῖ Ἰ]]ιιά 5οοππά πα ΓΟΤ- 
πηαπι Ύπαπα νίάεταϊ, Ὁ αιιοὰ εἴ 
Ἱπάακοταπῦ εαςο]ρῖεπίες ραΐγος 
ποδιτί οππι Ἱεεα ἴπ Ῥοδβοςξίο- 
ησπῃ ϱοπῖαπα απαξ εχρι]16 ἀεπβ 

98, εδεξατο Ίγεπ. 945. | εξελεξατο Ἑ. 

-- λογια] λογον 81. νῖά. 1 Ῥεί. Ἱ. ΠΠ. 

(6 ρταροερία Τε νΙνΙ”’ Ίτεν. 945.) 

--- ἡμιν] ὑμιν Β Ἠαϊ κ. 

99. ᾧ] ὅτι Ὀα. 
-- ἡμων] ὕμων 61. Ίγεπ. 245. 
--αλλα ΑΒΡΙΙΨ.ΝΟΡΒ. 13. Ἡ. { { αλλ᾽ 

ς;. Β 4 Ἠαι. 51. 61. 
--- εστραφησαν] απεστρ. Ὦ. δ15ἱο. | αάά. 

και 3. (οοτ.!) 

--- Ἐεν' ταις καρδιαις ΑΒΝΟ. (8γτ.Ε5:.) 

Τπευ. | ταις καρδιαις 5. ὮΕ. 61. 

γπ]ς. Ατπιι | τῃ καρδιᾳ 15. 51. Ἡ. 
Ῥντ.Ηε]. (Μεπιρμ.) Ίτεπ. 

--- αυτων Ίτγεπ. | οπι. Τ. 
40. ειποντες] ειπαντες Ὦ. 

-- Μωυσης ΒΝΟΡΕ. 19. 61. Ἡ. 1γεπ. 

945. | 1 Μωσης 5. Α. 81. 

--- ὡς εξηγαγεν] ὁ εξαγαγων ἩἙ. (ρταεπι. 
ὁ ανθρωπος Ν.) 

---εγενετο ΑΒΝΟ. | ἆ 
19. 51. 61. Ἡ. 

4]. ανηγαγον] απηγοντο Ὦ3. 
--- ευφραινοντο] ηυφραιν. Ὦ. 

61.) 
49. εστρ. δε] 8ᾷά. αυτους Ο. ΤΠεῦ. | 

οπι. Ίγεπ. 245. Ογίρ. 1. 6355, ἵν. 9973. 

Ύεγονεν 5. ΓΕ. 

(εφραιν. 

45. αυτους Ίτεπ. Οτίᾳ. Ἱ. ἵν. ] αυτοις 
61. 

---στρατεᾳα ΑΡΒΕΡ. Οτίᾳ. Ἱν. (ποπ Ἱ. 
δ85ε) 

--των] οπι. Ὦ. Ονίη. 

---προσηνεγκ. ΟΥίᾳ. ἵν. | προσενεγκ. ὮἘ.. 
--- ετη τεσσερ.] Ῥο5ΐ Ίσραηλ Α. | Οοπίτα, 

1γεπ. Οτίᾳ. Ἱ. 

--τεσσερακ. ΑΒ3ΝΟ.| } τεσσαρ. 5. Β' Ἑ. 

τε]. α Ὁ. 61. 

--- εν τῃ ερηµω] οτι. Β Ἐπιρ.!. Γαἰ, ΤΙ. 
--Ἀπ.] αῑά. λεγει κυριος Ο. |. οτη. Ίτεπ. 

Οτίᾳ. 1. 

45. θεου] Ἱ αὐᾶ. ὑμων «ς. ΑΝΟΕ. τε]. 
Ὑπ]ρ. Βγντ.Ηο]. Μεπιρμ. «ἄν. (νά. 

ΤΝΝ.) | οπ. ΒΕΡ. Ἀνγ,βοεί. Τμευ. 
Αππι Ίγεπ. 945. Οτίᾳ. 1. 5858. 

-- 'Ῥεφαν (ΑΝΞ)ΟΒ. 195. Ἁγιτ.ΒειιδΗς]. 
(εί πισ.(γ.) Μεπιρμ. μπαρ. ΑΠ. 

(Ῥαιφαν ΑΝς) {Ραφαν «Γμδί. Πῖα|.99. 

"εκ Απιο».) | Ῥεμφαμ Ρ. Υα]ς. Ιγεπ. 

ΓΙ Ῥεμφαν σ. 51. Ογίφ.Ἱ. | Ῥομφα 
Ἠ. | Ῥομφαν 3. | Ῥεφα Ἡ. | Ῥεμφα 
61. Ατπῃ. 

-- οὑς] οἷς 19. 

--- επεκεινα] επι τα µερη 3. Τμευ. ἵτπ 
Ῥατίοπη ο. 

45. Απ. ] αἀά. ἀῑοῖς Ὠοπιίπας Ώεις οπιηῖ- 
Ῥοΐθις Ἔποπιοπ οἳ' Βγτ,Ηε]. 

44, τοις πατρ.] Τ Ρίαςεπ]. εν 5. ΤΕ}. 

γαῖσ. ΟΙ. Απιᾶ Ατπ | οπι. ΑΒΝΟΡ”. 

18. 81. 61. ΗΤ. Απ, Ειά. ια. 

6. (εν τοις πατερεσιν 3.) 

-- ἡμων] ὑμων ΑΔ. | οπι. 18. 51. 

-- εν ππῖο τῷ ερηµ. οτη. δὲ. 8, (μαῦοί ρο5ὲ 

διαδεξαµενοι νοτ. 45.) 

-- διεταξατο] εταξ. Ν. (οοττ.Ἑ) 

- ὁ] οι. Ὦ. 

--- ὁ λαλων | Ῥοδί τῳ Μω. δΙ. 

--Μωυσῃ ΒΝΟΕ. 19. 61. Ἡ. | Μωυσει 
Τ. (-σι".) | Ἱ Μωσῃ 5. Δ. δΙ. 

-- αυτην] αυτη κὶο ὃν. 

--τον τυπον] 3 τον τοπον 36.2 
(ὅ Ωποά βετίρεοταῦ ΗἨρτασῖας οεγη] Πο- 

απῖι”. ΚΙρΙησ. 2 το παρατυπον δ0γ.) 

--- ἕωρακει ΑΒΝΟ.τε]. | -κεν ΌΕΗ. 

45. µετα Ἰησου] µετα Ίησουν 3. οι 

Ἱεσυπῃ ἆ, 
---- εξωσεν] εξεωσεν 8. 15. 

41. ἀἴερας 118 61. | 42. νῖοείπαας απέ Ἠοβ[ῖας 
Απιι | 43. οππ. ""ε απίε ἱταπβίρτατη «πο. | 44. 
οστι απίε ραἰτίοις 6. ἁπιιὶι | ἀϊδροβυϊς 15 
ἀει5 Ίοηαθῦς 6ἱ. 

πο) 



ΑΒΝΟΡΕ, 
18. 81, 61. 

Ἡ. 
46. νο μα ᾿Τα- 

αν θα, 1 μα (11):5. 
Σαρ. 17:24. 

ο ρα, 66 :1 8ο. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- / α - ο) . « - ΣΑΝ δ 46 Ὡ 

τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν ᾿Δαυεί ὃς εὗρεν 
- - . / « - » 

χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἠτήσατο εὑρεῖν ''σκήνωμια 
4τ σ Χ χι ες / / λεν 

τῷ θεῷ. Ἰακώβ. Σολομῶν δὲ Ἰοϊἰκοδόμησεν αὐτῷ 
Ἀἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος έ ἐν χειροποιήτοις ! κατοι- 

οὉ οὔρορός μοι θρόνος, 
ποῖον οἶκον οἰκοδο-- 

οἶκον. 
κεί, καθὼς ὁ προφήτης λέγει, ; 
ᾧ δὲ γή ὑποπόθδιον τῶν ποδῶν μου" 
μήσετέ μοι; λέγει κύριος, ἡ τίς τόπος τῆς κατωπαύσεώς 
μου: Ὀοὐχὶ ἡ «χείρ μου ἐποίησεν πασξα πάντα; 

Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι Γκαρδίαις" καὶ 
τοῖς ὡσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίφ. ἀντιπίπτετε, 
ὧς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς Ὁ' τίνα τῶν προφητών 
οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς 
προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ 
νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς ' ἐγένεσθε' Ὁ οἵτινες 
ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ 
ἐφυλάξατε. 5 Ακούοντες δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς 
καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. 
55 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς 
τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα ἐκ 
δεξιῶν τοῦ θεοῦ, ὃὁ καὶ εἶπεν, Ιδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρα- 
νοὺς ἆ διηνοιγµένους, καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ 

ΥΠ. 46. 

α. {ποιο Ῥαΐγαπι Ποβίτογαπη, 
πδαιιο ἵπ ἀἴερας Ώανιᾶ, "δ ααϊ 
Ἰπγοπῖε σγαῖαπι απίο ἆοππι οἱ 
ῬοίΠί { Ἰπγοηῖτοι αΏογπασπ]απα 
ἆεο Ίασεοῦ. 37 Βα]οπποπ βπίθπι 
αοζΙβοαν1ς 111 ἀοπιαπα. "5 8θᾷ 
ποπ αχορ]σας ἵπ ππαπα{ας[Β 
Παθίίαι, εἶοπί Ῥτορπεία ἀῑσῖε, 
ὁ Οαε]απι παϊμΙ εοᾶῖς οξί, ἔεγτα, 
αιίοπα εοαθε]απα Ῥεά μπα πιεο- 
ΣΤΗ. Θπαπὶ ἆοππάη αοζ]ῇσοα- 
Ῥ1Π5. παμῖὸ ἀῑσΙί ἀοπαῖπας, από 
απῖδ Ίοσιβ. το(ι]εοπί5 πηεΒθ 
οδιὈ 50 Νοππε πΙαπΗ5 πηρα {εοῖέ 
Ἠαος οπιπῖα 

51 ιτ οοτνῖος εἱ Ιποίτοππι- 
οἵδί οοτάῖθας εί απ] θΒ, ΥΟΒ 
ΒΟΠΗΡΟΣΥ βρ]γ]θαῖ 68ΠΟΓΟ τος ϐ1ς- 
5, εἶσπί Ῥραΐτος γαριτῖ οἳ νο». 
ὀ"0ποτη ῬτορβείαγΙΠη ΠΟΠ 5ΗΠΐ 

5 Ρειεοομ Ῥαΐες γεσι ὮἘί 
οσσἰἀσγαπέ οο5 απῖ Ῥγαοηαπίέία- 
Ῥαπί 4ᾳ αἀγοπία 1πδ, ομἴπθ 
νο Ἠπππο Ῥγοδίίογος οἱ Ποπηῖ- 
εἶάαα Γεεῖς, δὺ απὶ ποσορῖςιῖς 
Ίεροπι ἵπ ἀΠεροβίΠΙοποεπι 8ησθ- 
Ίογατῃ δε ποπ ουδίοβϊείῖς, 
58 Αιάϊοπίος απἴοπῃ Ἠαθο ἀῑςεο- 
οαραπία οοτάίθιας εαῖς οἱ βἰτῖ- 
ἀοθαπί ἀεπίρας ἵπ οππῃ. 55 απ 
απίοπη ορςεοί Ῥίοπας βρῖτῖτα 
Βαποίο, ΙΠίπθΠς 1Π οαε]απα ν]άΙε 
δ]οσίαπα ἀεῖ εί ΤοδπΏ βἰαη{επῃ 
ἀακίγῖς ἀοἳ, 56 οἱ αἴξ, Έσος γ]άθο 
086108 αροτίο5 οὗ Παπ Ποπα]π]ς 

45. ἡμων] ὑμων Ὁ. 

--ἡμερων] α4ά. τουτων και 18. 

46. εὗρεν] ηὗρεν Ἑ. 
----ητησατο] οσα. Ν(αἆ Απ. σο].) οοῦγ.5 

--- εὗρειν] Ροδῦ σκήηνωµα Ὦ. 
--- τρ θε ΑΝΕΟΒ. 19. δἱΙ. 6Ι. Υα]ς. 

Ῥγτν.Ρει.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΗ6ῦ. Αππῃ. 
«Βιπ. |. τῳ οικῳ ΒΝ"ΡΗ. 

47. Σολομων ΒΡΕ. 18. 81. 61. Ἡ. | 

Σαλομων δ. | Σαλωμων ΔΟΤ. 

--- οικοδοµησεν ΒΤ). | ᾗ φκοδ. 5. ΑΒ” 
ΝΟΤΗ, τε]. 

--- αυτῳ] ἑαυτῳ 0Η. 

48. αλλ’ ουχ ὁ ὑψ.] ὁ δε ὑψ. ουκ Ὦ. 
--- χειροποιητοις] Ἱ αάά. ναοις 5. 18. 

81. Ἡ. Αιπι. (νίά. αν. 4.) |. οπ, 

ΑΡΝΟΡΒ. 61. Υπ]ς. Ἀγιτ.Ῥεί,δεΠς1, 

Μεπιρῃ. Τµοευ. ἄριι. 

---κατοικει] αΠίΟ εν χειροπ. ὮὉ. 

--- καθως] ὡς Ὁ. | αᾷ. και Ε}. (αἀ4. ο. 

ΤΙΒΠ. 160.) 

49. μοι] µου 3. (νιὰ. ΣΣ.) ΙΙ αἆα. 

εστιν Ὁ. (Υ 116.) 

--- ἡ δε ΑΝΟΡΒΕ. τε]. 

Ἂγπι, |. και ἡ Ῥ. Βγχ.ρε. Μεπιρῃ. 

Τ]ιοῦ. 91. (ν]ᾶ. ΤΧΧ.) 

030 

γπ]ς. Βγτ.Ησ]. 

49. οικον] οτι. Ἡ. 

---- οικοδομησετε] -σατε Ἑ. 

--- κυριος] δἱ5 Ε3. 

---τις] ποιος Ὦ. 

-- βπ. αάά. εστιν ὮὉ. 13. 

50, ταυτα απῖε παντα Ὦδ. 19. 61. Ἡ. 
γαρ. Ἀγτσ.Ῥ5ί.δ.Ηε]. Οτίᾳ. Π. 6385, | 
Ρο»5ύ ΑΟΡΒ. 81. (ν1ᾷ. ΤΙΣ.) 

δΙ. καρδιαις «ΑΝΟΡ. παρ. Ἀγτ.Πο. 
2Ρ{1. (ταις κ. ὃν.) | καρδιας Ὦ. (εἱο Β11η. 

ἵπ σο]].) | τμ” Έκαρδια ς. Ὦ. 18. 91. 
61. Η. πι. Ῥγτ.ρεί. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

Άππι, ΟγίΦ. Ιπι. Π. 1065, ΠΠ. 8480, Γι. 

ο. Με]. 1954. Γιο. 908. || αά. ὑμων 
ὃν, ἈγτιῬοι, ΤΠοΡ, 

--- ὡς] καθως Ὦ. 

-- ὑμων και ὑμεις Πμιοῖ. 908. | και ὑμων 

3, (οτι. και ὑμεις εἰ Ὀ”. Οτίᾳ. Ιπί. 
1) 

59, εδιωξαν] αἀά. ὡς Ῥάαγ. |. οπι. Οτίᾳ. 
1.996, 1. 19859, 4645, Ίν. 96084. 

--- οἳ πατερες ὑμων Ο21ᾳ. 1. Π1.δἱς ἵν. Οτίᾳ. 
απί. Ἱν. 6985. Εδ, ἵπ Ἐς. 98613, Το. 
3908. |. εκεινοι Ὦ3. ΟΥίᾳ. ἴπι, Πῖ. 

--τους προκαταγγειλαντας Οτίφ. 1. 1. 
ἵν.|αυτους τους προκαταγγελλοντας Ὦ. 

69.της ΟΥἱᾳ. 1. ΠΠ. ἵν. |. οπι, 3. 
--- ἔγενεσθε ΑΒΝΟΡΕ. 18. 6. 

990, | 1 γεγενησθε 5. 5Ι. Η. 
585, ελαβετε] -βε δΙ. 

--- εφυλαξατε Εβδ. Ἐσ]. Ἐν. 91. 

λαξεσθε Α. 
54. ακουοντες δε ταυτα] ακουσαντες δε 

αυτου Ὦ. (οπι. ταυτα Ν3. 601Γ.5) 
--- αυτων] Ῥταετῃ. ὑμων 513. 
--- και εβρυχον] αάά. τε Ὦγ. 

-- οδοντας] αᾷ. αυτων Ἡ. Βγτ.Γί, 

«Ἠῆι. ῃ. Οοπίνα, {ιοί/. 909. 

65. ὑπαρ. δε] α4ᾷ. Στε--- 19. (Στε[φανος] 
αἱ γίᾷ,) πι. Μεπαρη. 

-πληρης] αἀά. πιστεως και ἓΝ. Ἀγτ.ΕΑύ. 
--Τησουν] αάά. τον κυριον Ὦ. 

--- ἑστωτα] Ῥοδί τουθεου Ὦ. 
--τουθεου] αυτου Ο. (15. Ἡ.].) 

56. διηνοιγµενους ΑΒΝΟ. 61. (-νυγ- Β3.) 

Ι 4 ανεωγμ. 5. ὮὉ Ῥ. 198. 51. Η. | 
Ίνεωγμ. 3. 

Ογῖᾳ. 1, 

[ εφυ- 

49. Εοἀες Οἶ. | 51. ἄατα Οἱ. (ἳ πι.) | Ιποῖτ- 
οὐπηοϊςῖς ΟΙ. | τοβαοῖῖς Ἱ. | Τα οἱ Ο0. | 59. οπο. 
νοβ ἅπι.Ἡ | 58. ἀἱβροξίζ]οποθ Οἵ. | 55. Ιπεπάεῃβ 
{π οασ]αα 67. | 56. ΠΒ]. Ἠοπη. βἰαηίοια αἀθσῖθ ο. 



ΥΠΙ. 5. 

να]ς. δυττ. Ρ.Η. 
ἹΜοπιρμ. Τ16). 
Απά. 41011, 

Ρ Τα, 99194. 

τΠΙ. 
6’ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

9 / Δ [ο / 
δεξιῶν ἑ ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. ΄ κράξαντες δε φωνῇ µεγά- 
λῃ συνέσχον τ τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν 
ἐπ᾽ αὐτόν. ᾖὃ καὶ ἐκβαλόντες ἔζω τῆς πόλεως ἐλιθο- 

4 Μι αν. - 
βόλουν. καὶ οἱ µάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν 

ν ν / / / / 59 ν 
παρὰ τοὺς πόὀδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, καὶ 

/ Ν [ή / 

ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, 
- ν ο τὰ πὴ Ν Ν 

Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά νο 9 θεὶς δὲ τὰ 
β Νν / 

γόνατα, ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ., ΡΚύριε, μὴ στήσῃης 
. Ν) 

αὐτοῖς ἵ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν.' καὶ τοῦτο εἰπὼν 
. ο) ᾿ / 

ἐκοιμήθη. ἳ ̓ Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει 
) -- ” - 

αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν ἐκέινῃ τῇ ἡμέρα διωγμὸς μέγας 
δαν ο Ν 3 / λ ια / ΄ απλά 
ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν την ἐν Ἱεροσολύμοις" πάντες Ἰ δὲ 

’ Δ Ν / - ι) 

διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ιουδαίας καὶ Σαμα- 
ν - 7 / ᾽ νΝ 

ρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων. " συνεκὀµισαν δὲ τον 
Στέφανον ἄνδρες ευλαβεῖ» καὶ | ἐποιήσαν' κοπετὸν 

µέγαν ἐπ αὐτῷ. "Σαὔλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν, έκκλη- 

Ἀ ἀοχιτῖς βἰαπίοπι ἀοῖ, ο Ἐκ- 
οἸαπππηίσοθ απ{οπΙ γουρ τηαςΏΒ 
οοπΗπιοΓα Πέ α1γο5 8115 οἱ ἵπῃι- 
Ῥομαπα Γεσστιπί παπα] ο ἵπ 
ουσ, 58 ος οἰοίοπίος απ οχίτα, 
οἴγ[ιαίοπα Ἱαρίάαθαπς, Έτ {οβιοβ 
ἀοροραοναπί νοβπησηία 8118 86- 
615 Ῥοὰο αἀπ]οςοσπί5 ααῖ 
γοσαδαίας Ῥαπ]ας, ος Ἱαριάα- 
Ῥαπί Ῥιερμαπιπα Ιπγοσαπίθπα 
οἱ ἀῑσσπίοπα, Ώοπίπο Τον, 518- 
εἴρο ερίτιαπα Ἰπθατη,  δὐ Ῥοβ]εῖς 
απίοπα ϱεπῖνας οἸαπανίί γοσο 
ππασῃα, 4ἴοξῃβ, Ώοπηίηθ, πο βί- 
σιαβ 15 Ίου Ῥοσσαίαπη.  Βὲ 
οσα ος ἀῑκίβεοί, ομάουπαϊν1έ, 
Ῥππ]18 απίοπα θυαύ οοπΠπδεη(ΊοΠβ 
ποοϊ αἴτδ. ! ἨἘαοία οδί απίοπι 
1 Ί]]α ἀἱο ρογδεσπίο Ππασηα ἵπ. 
οορ]εδία παρ οταί ἨΗΙεοβο]γ- 
τηῖς, 6ἱ ΟΙΏΠ65 ἀἱερογδί καπί ρος 
ΤΟΦΙΟΠΟΒ Τπάπεας οἱ Βαπιατίας 
Ῥγαοίου προςίο]οΒ. 3 Οπταγοταπέ 
απίοπι Ῥιορπαπαπα υἱγὶ ΕΠπιογαίϊ 
οἱ [εσσγαηί Ῥ]αποξατη ππασΏ πα 
ΒΗΡ6Υ Ἰ]απ.  ὃ Βαπ]πς γειο 
ἀονασίαβμαί οσο]οδίαπι, Ῥο6ς ἆο- 
ΠΙΟΒ ΙΠίΥΑΠΕ, οὗ ἴΓαηθῃης ν]γο / 

σίαν͵ 
ν Ν 

κατα τους οἴκους εἰσπορευόμενος, 
- 3 / 

ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 
4. ε ΔΝ 3 / . » / 

8” Οἱ μὲν οὖν διασπταρεντεν «διῆλθον εὐαγγελιζό- 
Φίλιππος δε κατελθων εἰς πολιν 

αὐτοῖς τὸν χριστὀν. 

ΔΝ / 

µενοι τον λογον. 

Σαμαρείας τῆς 
λος ιβ. 

εκηρυσσεν 

σύρων σε αο πππ]Ίετος (γαάσῦαί ἵη οιιδίο- 
ἀϊαπι. 

α]ρίμας απ ἀἴδρογεί εταπί 
Ῥοπίταπηρίοραπί εγαπσο]ζαπίοβ 
γουρτπα ἀοὶ. 5 Ῥπίρρας απέοπα 
4οδοσπά σης ἵπ οἰγτίπίοπα Θατηα- 
πας ργασαἰσαραί 115 Οµγ]βίαπι 

56. εκ δεξιων απίς ἑστωτα ΒΝ.1). 61. Ἡ. 

Απι Ίτεπ. εἀᾶ. εἰ εοᾷᾶ. 198 (15. π.].) | 

Ῥοδε ΑΝΤΟΕ. 51. γα]σ.ΟΙ.πι. ἈγτΓ. 

Ἔει.δΗε]. ἩΜεπιρῃ. Ατπι. νἷ. Υογ. 55. 

(οπι, γοεν. ΤΠαῦ. αἱ Αδ]ι.Ποπι, “Ρος 

εοτῖρας Ιποπτίαπη”---Ἠαῦει ι. Ρἰαι1.) 

5τ. φωνην µεγαλῃ εἰς 61. 

--- συνεσχον}] -χαν Ὦ. 

68. εκβαλοντες] εκβαλλοντες 81. || αἀά. 

αυτον ΑΔ. 18. Βγτγ.Ρεί.δεΠς].Τ | οπι. 
2αιοί/. 909. 

--- ἐλιθοβολουν] αάά. αυτον Ὦ. γι. 

Ἔει,δ.Ηο]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. ἱ1. | οιη. 
1ου]. 

--- αυτων ΑΝΟΡΕ, 198.6Ι. | ἑαυτων Ἑ. 

γπ]ς. |. οτη. 81. Η. 

---νεανιου] αἀά. τινος Ὁ. | αᾶ. του 

15. 

59. Ίησου] οτι. ΤΠεΡ. |. αἀά. χριστεΟ. 
60. δε] οπι. Ὦ”. 
--φωνῃ µεγαλῃ ΑΒΝΕΟΡ'Ἐ. τα]. | 

φωνην µεγαλην Ὦ3. | φωνην µεγαλη 

ο. { οια. 3, (αάά.ξ) . αάά. λεγων 
Ῥ. 

--- κυριε] αάᾶ. ἆοδα Θγτ.Ηο] ης. 

---στησης ΑΒΝΕΏ"Β. τε]. Ερ. Τίεππ. εἰ 

2ο. (αρ. Έως. Π.Ε. ν. 9. Ρ. 911.) 

ΟΥτίᾳ. 1. 9350, Ρείγ. Αἶεα. Ἐουτῃ. ἵν. 34. 

}. στησεις Ὦ3. | στησας Ο. 

60. ταυτην απίο την ἁμαρτιαν ΔΡΟΒὈ. 

Ὑπ]σ. πι, Ίγεπ. (3ηργ. 205. Ροείγ. Αἶει. 

| ᾗ ροδύ ς. ΝΕ. 18. 91. 61. Ἡ. Ερ. 

Ττεππ. εί {νιφα. ΟΡίᾳ. Ἱ. 

1. µεγας] µεγαν Α | αἀά. και θλειψεις Ὦ. | 

οπ1. Σια. ἵπ Ῥ5, 9808, (πιασηα αβΗ]σί1ο εἰ 

1πασηα ρογεεοπίίο Τμοῦ.) 

--- εν] οπι. 951. 

--- Ἱεροσολυμοις Έις. ἵπ Ῥε. 
λυµοις ΕΝ. 

---παντες δε ΒΟΡΒ. 91. 61. Η. Ἀνν. Πε]. 

Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. Εδ. ἵπ Ἐν. | Ιπαντες 

τες. Δ. | παντες ΧΝ. 19. | και παν- 

τες Νε. Υαἱσ. Ἀγτ. εί, 41. [Ατηι.] 

---της] οπι. 3. 

-- Ππ.] α.ά. οἱ εµειναν εν Ἱερουσαλημ 

3, Τε. 

9. συνεκοµισαν δε] συνκοµισαντες 3}. 
1 συνεκοµισαν τε Τ"Ε:4Γ. ἆ. 

--- εποι]σαν ΑΒΝΟΓὈ. 15. 61. 

σαντο σ. Ὦ. 91. Ἡ. 

--μεγαν] µεγα Ἡ. 

--- αυτῳ] αυτον 19. Η3{α1. 

ο ὼ 

ΓΕ ἱληµσο- 

. ἆ εποιη- 

8. Σαυλος δε] ὁ δε Σαυλος Ὦ. 

---ελυμαινετο] ελυµηνατο Ὦγ. 

---την εκκλησιαν] αάά. ἀαῖ Ἀγτ.βεί, 

---τους οικους] εσο]εσίας Θγγ.Πς]. 

---ανδρας] ασια, τους 93. (ο0Γ,) 

---παρεδιδου] παραδιδους Ὦ3. 

---Φφυλακην] ΡΙπσΠΙ. σφαγην και 13. 

4. διασπαρεντες Ές. ἵπ Ῥ8, 9804, | δια- 

σπερεντες Ο. 

---διηλθον] ηλθον 3. (εουγ.5) | 

ευαγγελιζοµενοι 159. | 

1. 

---λογον] αάά. του θεου Ὦ. Ὑα]ς.ΟΙ. 

Απιι Ἀγγ.Εδί, 311. |. οπ. τα]. Εμία. 
Ἔς. 1η Ὦς. 

5. δε] τε 613. 

---κατελθων] καθελθων Ὦ3. Ἠγείδί, (καλ- 
ελθων3Ά 507.) 

--πολιν] Ῥϊαοπι. την ΔΒΝ. οἱ. 
ΟΡΒΕ. 15. 61. Ηείο. 

--- Καισαριας 3. (6οἱς.Ε) 

Ροδέ 

Απίο ζις. ἵῃ 

{ οπι, 

50, ομάοντηϊν1ξ πι ἀοπηῖπο 61. 
2. 84Ρ6Σ επι 60. | 5. Βαα]ας απίθπα Οἱ. 

521 



ΑΒΝ6ΟΡΕ. 
18. 91. 61. 

Ἠ[Π.] 
αν - Δ 2 μμ. 

τα σΊημεια α εποιει 

[ό 9 

ο] Ν / 5 

λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν µέγαν 

δ1 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ο / / σον ; ειν - 

δπροσεῖχον Ἰ δὲ’ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομεένοις υπο του Φι- 
/ . / 3 Δ Ν / 

λίππου ὁμοθυμαδόν, ἐν τῷ ἀκούειν αὐτους καὶ βλέπειν 
“ Δ - / 

Τηπολλοὶ γὰρ τῶν ἐχοντων 
’ - ο) / / .) / 

πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα Γφωνῇ µεγάλῃ΄ ! ἐξήρχον- 
/ Ν ” ιδ 

το.” πολλοὶ δὲ παραλελυµένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθη- 
8 1 / Δ ν ΙΕ ων / ” / 

σαν᾿ ἐγένετο δε πολλή χαρα εντῃ πολει εκείνη. 
/ “ο .. - ε] -ν / 

Ὁ ἀνὴρ δέ τι ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν ἐν τῇ πολει 
/ / Ἀ / ον Ἡ, 

μαγεύων καὶ Ἰἐξιστάνων τὸ έθνος τῆς Ἔαμαρείας, 
9 - / 

 ᾧ προσεῖχον πάντες 
ολ - ὁἃὁ / / : ος ή » «ε 

ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες, Οὗτος εστιν η 
- σσ ο ᾳ 14 α 

ἐδύναμις τοῦ θεοῦ ἡ  Καλουμένη µεγάλη. ΄' προσειχον 
Δ . - υ ώς ο) / - : Ε ν΄ 

δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρὀνῳ ταῖς µαγείαις ἐξεστακέ- 
3 / 19 9 Δ αν ὧν / ε 

ναι αὐτούς' Ἱ' ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίπῳ εὖ- 
/ 1 ΔΝ ν / ο) θ ο Ν . 

αγγελιζοµένῳ ᾿ περὶ τῆς βασιλείας του 6εου καὶ του 
.ν - / / ὃν 

ὀνόματος ! Ἰησοῦ χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ 
- κ ΔΝ 3 / 

γυναῖκες. 19 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ 
Ν 5 - ον / - 

βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε 
- κ σημεῖα καὶ δυνάμεις µεγάλας γινοµένας ἐξίστατο. 

14 5 / Δ δε « / 3 / ο 
ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολυύμοις αποστολοι Οτι 

η ε , Ν τὸ - εδ Ὃν. 
δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν 

Ν 5 ον. ον / νε. / / 5 ο 
πρὸς αὐτοὺς | Πέτρον καὶ ' Ἰωάνην: οἵτινες κατα- 

΄ / - σ / - 

βάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα 

ΥΠΙ. 6. 

6 ΤπιοπάεΡαπΕ απίοπ ἑπτΏαε 18 
ᾳππο α- ῬμίΗρρο ἀῑεεῦαπίας, 
ππαπ]παίζος. αάἰεηίος ος νί- 
ἀοπίος είσπα απαε /αοἱεραῦ : 
Τ πι]1 οπῖπι θοτΗπη απὶ Ώαβο- 
Ῥαπῖ ερίς Ἰπππππᾶος, εἶα- 
πηαηίθ5 γοςο ππασπα οχἰοραπί, 
ππ]ά απίοπι Ῥατα]γεῖοί οαἳ 
οἰαιιάί οπταί εαπί. Ὁ Ἐαοίαπι 
οδί οἵσο ππασπηπη σαπάἵπτη Ίη 
Ί]α οἰνίίαία. "αγ απίετη ᾳπἱά σπα 
ποπηῖπθ ΒΙπΙΟΠ, απὶ απίε Γαθγα 
ἵπ οἰν]ωπίο πιασιΒ, 5εποεπς 
5εηίεπαι Φ4ΤΠ1Ί86, ἀϊσθῃπς 9856 
5ο αίαποπ πΙασΠπ, ὗ ο α1β- 
οπ]ίαῦαπΕ ΟΠΊΠΕ5 αᾱ- ΠΙΙΠΙΠΙΟ 
πδαπο αἲ πιακηαπι ἀἰσεπίας, 
Ἠ]ίο οβὲ νῖτίας ἀ4εῖ ᾳπαςθ γουβίς 
πηβσπα: ὶ αἀιοπάσραπί ππίοπα 
ομπα Ῥγορίογ απο πηπ]{ο {οπ]- 
Ῥογ6 πιασ]οῖς ας ἀαππεπίαςεθῦ 
ο05.. 1 Οαπῃ ογσο ογοάἸάἰβεοπέ 
Ἐ]μηρρο εναπσεΙσαπᾶ ἆς τοσπο 
ἀαὶ εἴ ποπιῖπο Ίεσα ΟΠπκῖ, 
Ῥαρισαβαπιας υἰπῖ ας πΙπ]εγος. 
ι Ἔμπο ΒΙπΙΟΠ οἳ 1ρ596 ογθεα1α1ῖ, 
οἳ οππι Ὀαριζαϊίας οεεεί, αᾱ- 
Ἠετοβαέ ῬΙΙΠρρο; γίάεηε οἵαπι 
εἶσπα οἱ ν]τίαῖες πιαχῖπιας Πεγί 
είαρεης απηϊγαθα ασ. 1 Οαπι 
ππίσπη απ]ςκοηί αροσιοῇ απ 
ογαπί ἨΙεγοξο]γπιῖς ᾳπῖα τεςθ- 
Ρίέ Βαπιατία νοχριτη ἀεῖ, τηῖςθ- 
τηηῖξ αἲ 1ος Ῥοίγατη οἱ ΤοαἩ- 
ποπ. 5 Ωπί οππι γεπ]βεεπέ, 
οταγογαπῖΏ χο 1ρ8ῖς τό αοοῖρο- 

6. προσειχον δε οἳ οχλοι] ὧς δε ηκουον 

παν οἱ οχλοι προσειχον 3. 
--προσειχον κ.τ.λ.] οἳ οππι απαϊγοπε 

ΒΟΥΠΙΟΠΟΤΩ. ο] Ποιηῖπες απῖ 11ο οιαπέ 

Ὀγτ. Ρε. 

-δε ΑΔΒΝΟΡ3. 6Ι. Υπο. Ἀγτ.Ης]. 
Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. ΙΕ. | ττε σ. Έα. 
199. 91. Η. Ἀγτ.Ει, ΓΔυπι.] 

--του] οπω, 1)”. 

--- Φιλιππου] Παυλου ΑΧ. 

--- ὁμοθυμαδον] 3 ενιξοντο Ὦ3 ἓ Ὦ και 
ενιζοντο» {--οντο" Ἠίτεταε οχαδαε Ἰ8- 

ἴοηέ,) 

--- αυτους] αυτου 3 αἱ γιά, 

---ἁ] οτη. ΑΛ. 

7. πολλοι ΑΒΝΟΡΣΕ,. 61. ὙΥμ]σ. Ἁγιτ. 

Ῥει,δ.Ηο]. ΤΠεῦ. | { πολλων 5. 189. 
81. Ἡ. Μεπιρῃ. Αππι, [411.] απο 

(παρα” ὃ 567.) πολλοις Ὦ3. 
---Φωνῇ απίο µεγαλῃ ΔΒΝΟΡΕ, 15. 91. 

61. Η. Υπ]ς. |. Σ}ροείς. 
---εξηρχοντο ΑΒΝΟΡΕ;. 18. 61. Αιπι | 

Ἰ εξηρχετο 5. 81. Η. 

-- δε] αάά. και 1. 19. 

-- και χωλ.] οπ1, και Ὦ. 51. 

---- εθεραπευθησαν] -οντο Ὁ. 19. 
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Β. εγενετο δε πολλη χαρα ΑΒΝΟ. 61. 
Απιι Μοπιρη. | Ἡ και εγεν. χαρα 
µεγαλη 5. Ἑ. 19. 51. Ἡ. (Υα1ς. 61.) 

Ὀγτ.Πε]. Αυπι. ΗΝ. | χαρα τε μεγαλη 

εγενετο Ώα. Ἀγτ.ρου. [ΤΠεΡ.] 

9. προυπηρχεν] 

(Υα]ϱ.) 

--και Ίγεπ. 99. | οπι. ΏΣγ. 
--- εξιστανων] ΑΒΝΟ. 61. | Ἰ εξιστων 

ς,. ΤΕ. 19. 81. Ἡ. (3 εξειστανεν 139) 

(εξε---Ἐ Ῥαΐοί,) 

--το] οτη. Ὦ. 
10, προσειχον] -χαν ὃν. 

--παντες] οπι, 91. Ἡ. Ιγεπ. 99. 

-- καλουµενη ΑΒΝΟΡΕ. 195. 61. γαρ. 

Ὦγχ.Ησ]. ΜοπιρΗ. Αππι. Γ.481).] Ίγεπ. 

99. (Ογίᾳ. 1. 6588. ἵν. 994) | Ἀοπι.ς. 
91. ΗΤ.. Θυτ.Ῥεί. ΤΠοΡ. 

11. ἵκανῳ χρονῳ] -νον -νον 15. 

--μαγιαις ΑΒΝΟΡΙΗ. 19. Ἡ. 

--- εζεστακεναι ΒΝΏ. 135. 61. Τ,. | εξιστα- 

κεναι ΑΞΟΠ, 91567. Ἡ. | εζἔιστακει- 

γαι ΑἨ. 

προυπαρχων Ὀ6α. 

19. του Φιλιππου ευαγγελιζοµενου 3. 

(6ουγ.Ε) 

--- περι] Τ ῬΙποίη. τα 5. 1598. 81. ἨΤ,. | 

οπι. ΑΡΒΝΟΡΕ, 61. πας. Θγττ.Ρεῦ,δς 

Ἠο]. Μοπιρ]. Τπευ. Αιπι. 411. 

19. θεου] κυριου ὲΡ. (οοῦ. 2) 

- Τησου χριστου] Ἰ Ῥτασπι. του 5. | οπι. 

ΑΡΒΝΟΡΗΕ, 81. 61. ΗΤ,. / του χριστου 

18είο, 

--τε] οπι, Α. (Μεπιρῃ, ΤΗοῦ.) 

19. ην] αὐά. και Ὦ3. 

--τε] τα Ἑ. 

---σηµεια και δυναμεις µεγαλας ΑΒΝΟΡ. 
19. 81. 61. Υα]σ. Ἐγν.Εδί. Μεπιρῃ. 
ΤΠεῦ. Αππι. [Γ211.] | δυναμ. και 

σήµεια µεγαλα Ὦ. Θγτ.Ηςε].Ἐ { δυν. κ. 
σημ. (οπι. μεγαλα) ΗΠΤ,. Θγτ.Πε].έαί. 

--γινοµενας ΑΒΝΓ. 18. 81. 61. | γινο- 

µενα ΕΗΙ.. |. οπι. Ο. 

--- εξιστατο ΑΡΔΞΟ’ΓΕΒ. τε]. | εξισταντο 
ΝΤΟΡΝ. 

14. οἱ Ἠιις. ἵπ Ῥε. 9805. |. οπι. 91. 
--- Ἱεροσολυμοις Ἐς. ἵπ Ῥς. | Ίλημ Ῥ. 

--.θεου] χριστου ὃ9Ν. (601. Ε) 

--απεστειλαν Ἔιδ. ἵπ Ἐ5. | εξαπεσ... 
λαν 18. 

Β. σαιάϊατα Ἱπαρπατα 6ἳ, | 9.86 655 60. | 11. 
πηπαίις 6Ἱ. | 15. οπα νεχο Οἱ. | ἀεῑ ἵπ ποταῖπθ 
στ. { 14. ααοᾶ τεοερίςεεῖ Οἱ. | αἆ 905 6. 



ΥΠ. 25. 

Τα]ς. Βνττ. Ῥ. Ἡ. 
Ἱποιπρ]ᾗ. Τ]1οῦ. 
Άν. 401. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

16 4 ᾿ / / Ν 5 » 3 Ν  Ὁν 3 

οὐδέπω ’ γὰρ ἦν ἐπ οὐδενὶ αὐτῶν έπιπε- 
/ / Ν / ο ν ” 

πτωκός, µόνον δὲ βεβαπτισμµένοι ὑπῆρχον εἰς το ὄνομα 
- ) - ον / / δν) - » 

τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. "τότε ἶ ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ 
. / ν » / -- 4 Σ1δὰ / δὲ « , 

αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. ''"ἴδων δεό δί- 
τν του / - - - 3 / 

µων ὅτι διὰ τῆς. ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων 
δίδοται τὸ πιει [τὸ ἅγιον προσήνεγκεν αὐτοῖν 
χρήματα "λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, 
ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθώ τὰς «χείρας. λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 
όν Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Το ἀργύριόν σου σὺν 
σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμι- 

Ν , - 1 . Ν 
σας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. οὐκ ἔστιν σοι μερὶς 

Σολ ο) » ς ὰ / / 

οὖδε κλῆρος ἐν τῷ λογφ τούτῳ" ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ 
- 5 - 

ἔστιν εὐθεῖα Ἰ ἔναντι τοῦ θεοῦ. κος οὖν 
Ν ω / 

ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ ἆ κυρίου, 
/ . / 

εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου. 
9 Δ λ / / ε 
εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρώ 

3/ Φ4ι Ν Ν΄ τς / Φι / 
σε ὄντα" ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Ἀεήθητε 
ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ 
ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. 

/ ’ ΔΝ 

5 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράµενοι καὶ λαλήσαντες τὸν 
/ - / 4 9 / / ο κ" Ἵ / /“ 

λογον τοῦ κυρίου "ὑπέστρεφον εἰς ἲ Ἱεροσολυμα, 
/ / - -- 4 2 / “ 

πολλάς τε κώµας τῶν Σαμαρειτών }ἵ εὐηγγελίζοντο 

α 

αγιον. γθη{ βΡΙΤΙΓΗΠΗ 5άΠΟΓΗΠΗ 1 1ὅῃος- 
ἁ πα θΗἴπα π Πο Φ Παπά Ἠ]]ογάὰ 
γεπεγαί, δεᾷ Ῥαριϊκαἳ απίαπι 

Σ. οταπΏ 1π ΠΟΠΙΠο ἀοπαϊπῖ Ίσδα, 
'Ἱ Ῥιπο Ἱπιροποῦαπί ΠΙΚΠΙΙ8 
Βρος 11105, οὐ αοσϊρ]εῦαπί δρ]- 
παπα βαποίαπα, Ἠ Όπι γ]ὰἶς- 
πού απίζοπι ΒΙΠΟΠ απία. ρου 
ΙΠροδίθοΠοπα ΠΠΗΠΙ5 αροδίο]ο- 
τα ἀατοίατ βρἰτίία5δ Βαποίι5, 
ορίι]ς οἱ ροσιπίαπα 1 4σσῃΒ, 
Ὥπαιο οἳ πα] μῖ Ίππο Ῥοίοβίαίοπι, 
αἱ οπἱσππ(θ ΙΠρΟΡΙΟΤΟ ΤηΔΠ5 
ποοἰρίας. ρίγα ΒαΠΟΓΗΤΗ, 
3 Ῥοΐγιιδ απίοιη ἀῑκΙ6 απ οαπη, 
Ῥοουπία, (πα ἴ6οΠα Βἰς 1π Ῥει- 
ἀἴπίοποια, αποπίαπη ἀοππαιῃ ἀοἱ 
οχἰκϊπιαδ Ῥεσοιπία Ροββϊά οτί, 
31 Νο οδί 01 ραῦ5 πο(Ιθ ΒΟΥ8 
1Π ΒΟΙΠΊΟΠΟ Ἠος: 60Σ ΘΠΊΠ ΕΠΙ 
ποπ. οδὺ θα οΟΓΗΙΠ ἆσο, 
3" Ῥαοπίιοπαα Ἱίπαπο αρο αὖ 
Ἠπο ποφημῖα πα, ο τοσα ἆθιπι 
8ἱ Γοτίο τοπ ἑαύας 401 Ίασς σο- 
Ρἰιαο οοταῖς ας Ὁ Ἱπ 1ε]]ο 
οπῖπι αππα]ἑπάἶπίς εἰ οὐ]ῖσα- 
Ποπο Ἰπ]απἰζα[]5 ν]άθο {6 ε-ρο, 
3 Ἡοαβροπάεπς αιινεπι ΒΙΠΙΟΠ 
αἰκῖξ, Ριοσαιη]ηϊ νο Ῥτο πιο αά 
ἀοπιίπσα, αί πΙ]] νοπ]αέ 5αρος 
πιο ΠογαΠα 4ο ἀῑκίδείς, 

35 Έ1 11 απἰάσπι τοἙ]βσαι! οἱ 
ου γοχῦαπα ἀοπιίπί τοῖς- 
Ῥαπί ΠἨίογοδο]γπια, εἰ πια] 
τοςίοπίρα5 ῬαπιαγΙαπΟσαπη. 

14. αυτους Εκ. ἵη Ῥ8. | αυτον Ὦ. 

-- Πετρον] Τ Ῥταεπι. τον 5. 91. Η1Τ.. | 
οπ. ΑΒΝΟΡΕ, 

19. εαν Εἰς. ΔΒΝΟΒ. 18. 61. Ι,, 

54. 5. Ὁ. 81. Ἡ. 
-- επιθω] πάά. καγω Ὦ. 51. 

| αν 

19. 61. Ες. ἵπ Ἐ5. 

94, κυριον αρ. πι 

Μεπιρη. ΤΗ6υ. Ατπι. 

μία. Ιδεπιᾶ, Άγττ.Ἑ»0.δ Ης|.ικῦ. 

Βγτ.Ηο]αηρ. 
. θεον Ὦ. 18. 

15. προσηυξ. Ες. ἵπ Ἐ5. | προσευξ. Β. 

16, 17. οπι. ΥοΥ. 18. 

---ουδεπω ΑΒΝΟΡΕ. 61. 

91. ΠΤ., 

--επ'] επι ὮΧ. | εν Ἐ. (« ΕΝ εν, δοᾷ 
1ρεο ” τοςταϊς επ” ΤΕ.) 

--- ουδενι] ουδενα Ὦ3. 

--βεβαπτ.] εβαπτ. ΝἨ. (οοιγ.5) 

--- του κυριου Τησου] του χριστου Ίησου 

| ᾷουπω ς. 

ἨΤ.. |. αἀά. χριστου Ὦ. Υπὶς. εοᾶ, 

(αρ. [νο]. 

17. επετιθεαν ΑΝΏΣ 61. Εις. ἵπ Ὦ5. 

9805, Ἱ επετιθοσαν ἙῬ. | επετιθεισαν 

. Ἡ. επετθουν 5. 8. 51. ΠΤΙ. 

[19.] 
18, ιδὃων ΑΒΝΟΡΕ. 195. 61. (ΠΤ, Ἱπ 

Ἰπάϊσο αἆ επππππαπα ρασίπαπ.) |. 

θεασαµενος 5. 51. Η1.. 

-το ἅγιον ΔΟΓΡΕ. τε]. Ὑπ]σ. Βγτ.Γεὔ, 
δ.Ηο]. ΜοππρΗα. Αὖπις πλ. |. οπι. Ρδ9. 

Τ1ου. 
---προσηνεγκεν] -καν Ὦ3. 
19, αὖ Ιπίδ.] Ῥγασπα, παρακαλων και ὮὉ. 

--λαμβανει Ὦ. 19. 51. Ἡ. 

--- αυτον] αυτοις δν. (οοῦτ.») 
90. το οἳ σου] οια. Ὦ3. | Οοπίτα, Ίγεπ. 

99, Τεγί. 4ε Ειρα. 19. Ορ). 937. 

-- του] οπι. Η3Ἠ. 

91. µεριο] µερος Τὸ. 

--γαρ Ίγεπ.99. |. οτι. 3. 
--- εναντι ΑΡΒΝΙ). [ εναντιον Ο. 15. 61. 

| Σ ενωπιον σ. Ἑ. 81. Ἠ1.. 
92. κυριου ΑΒΝΟΡΕ. 19. 61. Βγγ.Ηε]. 

Μεαρῃ. ΤΠΕΡ. Αππ | Τθεου 5. δΙ. 

ΗΙ,. να]ᾳ. ΒΥ}.Ε8ῦ. Ίγεπ. 99. 

-- αφηθησεται 3. 

--- σοι] σου 3. 
95. εις γαρ χολην πικριας και συν δεσμον] 

ην (Σΐο οἳ 90Υ.) γαρ πικριας χολῃ και 

συνδεσμῳ Ὦ3. Ίτεπ. 99. | εις γαρ 

πικριαν χολης και συνδεσµον Ἠ”. 

--- ὁρω] θεωρω 10. 

94. ὁ] οτι. ΒΗ. 
--- ειπεν] αά4. προς αυτους Ὦ. 3011. 

--- Δεηθ.] Ῥταεπα. παρακαλω Ὦ. ΒΥΥ.Ης1.3 

-- ὑπερ] περι 3. 

(προς τον θεον απία περ εµου 19.) 
--- επ] οτι. 00). 
-- εμε] µοι Ὦ.|πάά. τουτων των κακων Τ). 

-- ὧν] όν Ὦ3Ἠ. | ὡς Τ,, 

-- ειρηκατε] αάά. µοι Ὦ. | αἀά. κακων 

Ἠ. |. αάά. Ῥοξίσα ὁς πολλα κλαιων ου 

διελυµπανεν 3. Ῥγτ. Πο] πι. 

95. διαµαρτυραμµενοι ΑΒΓ. τε]. | διαµαρ- 

τυροµενοι δΙ.. 

- κυριου Ὑμἱς. Ἀγτ.Πο]. ΤΠεβ, | θεου 
Α. Ποπιίἆ. Θγτ.Εδυ. ΜεπιρΗ. Αιπι. 

-- ὑπεστρεφον ΑΒΝΡΒ. 61. Υπἱρ. | 1 ὑπε- 
στρεψαν 5. 08. 155. δΙ. Π1.. Ἀντν. 

Ῥει. δεΗοΙ. Μεπιρ], Πιερ. Ασπι, 491. 

-- Ἱεροσολυμα ΔΒΝΟΡΕΒ. 19. 61. Υμ]ς. 

[ Ἰ Ἱερουσαλημ σ- 51. ΗΙ.. 

--ιτε] δε Τ). Μεππρη. Τμ6ῦ. 

---- ευηγγελιζοντο ΑΒΝΟΡΕΑγ. 6. Υα]ς. 

Ἁγτ.Πε]. ΤΠεΡ. Ατπιι | Ἱ -σαντο 5. 
195. 9δΙ. ἨΠ. ο. Ἀγτ.βδί. Μεπιρῃ. 

39/1. 

16. ποπᾶ ατα Οἵ, | 90. αἲ θιαπι ἀῑχΙε πι." | 21. 
Β6ΥΠΙΟΠΟ ἰδίο 6ἵ. | 25, Πεγοβο]στηστη 6ἳ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΕΚΟ()Σ. 1’ “ὃ ἄγγελος δὲ κυρίου, ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, 
18. 91.61.- 

Ἠ]. 

4 Ζορῃ. ο:4- 

28, ἦν δὲ 

1. 

τΈρα. 5817, 86. 

᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίων ἐ ἐπὶ τὴν ὁδὸν 

την, καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζαν. . αὕτη 

ἐστὶν ἔρημον. “ καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη' καὶ Ιἰδοὺ 

ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστην Κανδάκης 'βασι- 

λίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν, ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, 

[ὃς] ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ, ἳ ἦν 

τε ὑποστρέφων καὶ καθήµενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, 

[καὶ ] ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἡσαϊαν. "' εἶπεν 

δὲ τὸ πνεῦµα τῷ Φιλίσπφ' Πρόσελθε καὶ κολλή- 

θητι τῷ ἅρματι τούτῳ. Ὀπροσδραμὼν. δὲ ὁ ὁ Φίλιππος 

ἤκουσεν. αὐτοῦ ἀναγινώσκοντον ο) Ἡσαῖαν τὸν προφή- 

την», καὶ εἶπεν, ᾿Δρά γε γινώσκει͵ ἂ αμα ο δ 

δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίµην, ἐ ἐὰν µή τις ἶ ὁδηγήσει 

με; Παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι 

σὺν αὐτῷ. "ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνω- 

σκεν ἦν αὕτη, "Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχβη, καὶ ὡς 

ἀμνὸς ἐναντίο τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ 

ὀροίγει τὸ στόμα ο ὃ ἐν τῇ τωπερώσει Γῇ κρί- 

σις αὐτοῦ ἠρθη τὴν ̓ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 

ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γής ἡ ζωὴ αὐτοῦ. ὃἳ ἀποκριθεὶς 
δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ 

τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ, ἢ περὶ 

ΥΠΠ. 20. 

εγαπρε]ϊκαῦαπέ, 3 Αποοϊις 
απἴεπι ἀοπιϊπί Ἰοοπίας εδί αἆ 
Ῥμήάρραπι. ἀἶεσπε, Άπηςσο οί 
ναζα οοπίτα ππεπΙππαπι αἲ 
γΊαπη 4παο ἀθεοεπαί αὐ ΗΙοτιι- 
βα]οπι ἵπ αζαπ: Ὠαου ο 
ἀοξετία. ᾗἳ Ἐν βαρος αὈΠέ: 
ο οεσο νὶν Ααἴλίορ» εππιο μις 
Ῥοΐεπε Οαπάασϊςτεσίπαο Αοἰβί- 
οραπα, απὶ ογαῦ 51ροΓ ΟΠΙΠΕΒΡ 
Ραπα8 οἵις, γοποναῦ α4ογατο ἴη 
Ἠιογαρα]επη, ὃ ος τογεγύαραίατ 
Βο46ΗΠ5. 8προς. ΟΥΡΑ ΘΗΠΧ 
Ίοσεηβᾳιθ Ῥτορ]είαπι Ἠραίαπη, 
3 Ὀικίϊ απίεπι βρ]τίέις ῬμιΗρρο, 
Αοοεάε εἴ αἀϊππσε {ε αἆ ο1- 
ΣΠ ΙβίΙΠΗ. ὃδ ΑάσπιΓθης αἲι- 
οτι ῬμΠρρις αιαϊνίς Ίλαπι 
Ἰοσοηίεπα Ἡβαῖαπα Ρτορ]οίαπη, οὔ 
ἀῑκιί, Ῥμίασπο Ιπίο]]εσίς αᾳπαο 
ορ]. 51 Οπἱ αἲἲ, Εί αποπιοάο 
Ῥοββπη, αἳ ποπ. αααῖς οδίεΠ- 
ἀ ον πι]ή. Ἡορανίίηιο ΕΠΙ- 
Ἡρραπα πὸ αβοοπἀετοί οὐ 5οἀογεύ 
8ο,  ἳ” Ίουι5 αίοπι 5οτῖρ- 
{πγας ϱπεπι Ἰεσεραί οταί Ἠῖς, 
"απιαπαπα ονῖς αἆ οσοἱδίοπεπι 
4 ποΓΗς. οδί, εὖ 5ἱοιῦ αβπΙΙΒ οΟΓάΠΗ. 
{οπάσπίο 5ο 5ΊΠθ γοσο, 8ἱο ΠΟΠ 
αρεγαῖξ οἳ παπι. ὃὃ Τη Παπη]- 
Πϊαίο ἹπάΙοίαπα οἶις αρ]αίαπα 
ορ. οπεγαβοποπι Π15 απῖς 
οπανγαβῖτ αποπίατα {ο]]είατ α 
εινα ντα οἵας. ὃν Παεδροπάσης 
απιζοπι οππασ]ας Ῥπρρο ἀῑκίε, 
Ο,κοσΓο ἴ6, ἆ46 απο Ῥγορβοία 
Ίου ἀῑσῖι  ἆᾳ 56, απ ἆθ αἱῖο 

96. αναστηθι και] αναστας Ὦ. 

--πορευου ΔΒΝΕ. τε]. | πορευθητιΟἨ. 

Ι. αὐά. και 19. 

--- κατα] προς Ἱὸ. 

--- επι] εις Ἡ. | οπι. 6Ι. 

--καταβαιν.] Ῥνασπι. καλουµενην ὃν". 
(οους,5) 

--- εστιν οπι. 61. 

27. και αΌ Ππί(.] οπι. 51. 

---βασιλισσης] Τ Ῥίποπι, της σσ. 155. 51. 

ἨΤ.. (βασιλικης 51507.) | οπι. ΑΒΝΟ 

ΤΕ. 61. |. αἀά. τινος 3. 

--- αυτης] αυτου Τ)3. 

-- ὡς 2ὐ ΒΝΕΟ ΓΣ, (19.) 51. 61. ΠΠ. 

ΒΥχ.Ησ]. Ανπι, (ὡς 19.) | οι. ΑΝΥΟΥ 
3, Υπ]ς.Τμου. “οι Ἀγν.βει, μ. 
«ο. ΜεπιρΙ. 

--- προσκυνήησων] -σαι Ἐ". Υπ]ρ. ε. 

--- εις οπι. ΤΝ. | εν 11. 

28. τε ΑΝΤΡΕ(Γ. τε]. Ὑμ]ς. (Βγν.Ῥαι.) 
(Απ) Δι. |. δε ΒΟ. ε Ἁγν.Πςε]. 
ΜοιπρΗ. ΤμεΡ. 

--- και καθ.] οπι. και 3. 

Μοπιρῃ. 

σ24 

γαρ. 

98. επι] ὑπο 9]. 

---του] οπι. Ο. 
-- αυτου] οπι. 13. 

--και ανεγ. ΒὺΝΟΕ. δ1. 61. ἨΠ1.. 8γιτ. 
Ῥεε.δεΗσ]. Μεπιρῃ. «ἆρ1. |. οπι. και 

Ν"ΡὈ. 19. Υαἱς. Τπου. Αυπι. || ανεγ. τε 

Δ. α]ς. 

--- ανέγινωσκεν] αναγινωσκων Ὦ. 

--τον προφ. απίο Ἡσαιαν ΔΒΝΕΡΕ. 18. 

61. ἨΠ,. Απι Εις. Βψιτ.βδί.δεΗς]. 

Μεπιρῃ. Αν. |. Ροδύ ο. 51. Υαὶς. Οἱ. 

ΒΥ}.ΡΑῖ. ΤΠοΡ. «041. 1γεπ. 196. (Ίσαιαν 

Ῥ.) 
90. δε] τε θ]. 

-- Ἡσαιαν απίο τον προφ. ΑΒΝΟ. 15. 
Ὑπ]ρ. 3Υτ.ΕΕί, ΤΠου. ιπ. |  λροεύ 

5. Ὦ. 81. 61. ΗΤ,, Βγχ.Ησ]. Μεπιρῃ. 

Δυπι. 

81. γαρ]. οπι. 1). Θγχ,Ῥδί, Μεπιρ]ι. Τμοῦ. 

Ατπ, 0941. 

-- αν] ΟΠι. ΑΛ. 
--- ὁδηγησει (83)ΝΟΒ. 19. (ὁδαγησει Β3 

Πεμ Μαι.) | Ἠ -σῃ σ. ΑΒ”.5Ι1. 61. 

Η1.. Υπ]. 

81. με] απίο ὁδηγ. Ο. 
---τε] δε Ὦ. Μοπιρη. ΤΠ68. 

85, κειροντος Ἑ.΄ 139. 61. Ονίᾳ. Ἱν. 165, 

(:ΧΧ. γαι) |. -ραντο ΑΝΟΒ. 81. 

1, ΧΧ. 4ἱεα.) 
--- οὕτως] οὗτος 19. 51 ο οοτ.ὶ ΠΠ. 
88. ταπεινωσει] Ἱ αἀά. αυτου 5. 0. 18. 

81. 61. ΗΤ. Ἁγιτ.Ῥε0.δΗσε]. ΜεππρΗ. 
ΤΙεὺ. Αππι. 281. | οπ. ΔΒΝ. Υαἱρ. 

1τεπ. 960. 

-γενεαν] Ἡ Ῥίαοπι. δε. Ὦ. τε]. Το, 
(ντι Ῥει) Μεππρα. Ατπι. (4911.) 1γοπ. 

οχᾱ. 196. | οι. ΑΡΝΟ. Υαἱρ. ΒΥΣ,Ησ]. 

Τ]οῦ, τοπ. ο ᾱ. απίῦ, 

84. τουτο] οπι. ὮΝ. (πιαςς.1 ή) 
--ἕαυτου] αυτου Η. 

--- ἑτερου] Ροδί τινος Ἑ. 

95. ὁ] οτι. ἘΗ εἷο. (1. 18.) 

--- ευήγγ.] Ρταστη, και δν. (εοΥΥ.5) 

86. τι] το 8Ι. (Μεπρη. Έμεῦ. τί 

γιά.) 

28. Τβαίατα Ῥτορλείαπα 6Ἰ. | 50. επι Ἱερεῃ- 
{ατα Οὐ. | 55. απαπι Ἱερεραῦ Οὔ. | 95. ϱεποταῖῦ. 
εἶας 60. | ἀς τεγτα Οὐ. | 94. ἀῑοΙε Ἠου 6ἵ. 



ΓΧ. 4. 

Τα]ς. 8Υτχ. Ῥ. Ἡ. 
ΠΠεπιρ]ᾗ, ΤΠΘΡ. 

Άππα, 2011. 

κ ο 

5]οαρ. 55:6, 5οᾳ. 
[.εαρ. 56:10, 56ᾳ. 

2, ὄντας τῆς 
ὁδοῦ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἑτέρου τινός Ἡ ” ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος Τὸ στόμα 
αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἆ ἀπὸ τῆς γραφῆν ταύτης εὐηγ- 
γελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. δὡς δὲ ἐπορεύοντο 
κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦ- 
χος, Ιδοὺ ὕδωρ: τίκωλύει µε βαπτισθῆναι; Ὁ]. ὃν καὶ 
ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι 
εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβά- 

πτισεν αὐτόν. "' ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκτοῦ ὕδατος, πνεῦμα 
κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν 
οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος' ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὧὡδὸν αὐτοῦ 
χαίρων. "' Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Αζωτον, καὶ διερ- 
χόµενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλ- 
θεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 

9, .- δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου 
εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ, 

"ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰν. εἰς Δαμασκὺν πρὸς 
τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρη τῆς ὁδοῦ ὄντας 
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεµένους. ἀγάγῃ εἰς 
Ἱερουσαλήμ. ᾖ3 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν 
ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, Σἐξαίφνης τε’ 
περιήστραψεν' φῶς ΙΤ ἐκ” τοῦ οὐρανοῦ' καὶ πεσὼν 
ἐπὶ τὴν γῆν ᾖκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαοὺλ 

: αὐτὸν 

(πο. 3 Λροτίοπβ απίοπι 
Ἠ ή ρρας ο8 ΒΠΗΗ οἱ Ἰποϊρίεβ 
«ὐ εοπρίητα ἰδία οναπρο]χανίε 
Π Ἱοραπα,  ὃὃ Ἡν ἆππι Ίτοπί 
ρου γίαπι, γοποναπί αἆ ΎππΠ- 
ἆαπι αα παπα, οἱ αἲν οΠΙσΗΙΒ, 
Έσου αθια:. αιίά Ῥτοβίροί πιο 
Ῥαρισανις  ὃδ Εν Ππββῖε είαχο 
ο τΓΗΤΗ, οἱ ἀοβοσπάθγαπέ Ι{6Γ- 

απο ἴπ ααπαπι, ἙῬλήίρρις οἱ 
οπΠΙΟΗΙΝ, οὗ Ῥαρσαν]ς οµτῃ. 
ὃν Ὅσπα απίοπη αδορπά]βεοπί ἆ9 
Άοπα, βρίπίαις ἀοπαϊηϊ ταρα]ό 
Ῥμή]ρραπην οἱ απιρΙΠΙδ ΠΟΠ 
γ1Φ16 οαπῃ ο ΠΠσΓ18: 1ραί οπΊπα 
Ρου γίαπα παπα ϱΠάςηΒ, 9 Ῥμι- 
Ἡρρας απίοπι Ιπγεπίις οδ ἵπ 
Αποιο, αἱ ΡοτιγαπΠδῖεης οναπϱε- 
Ἠζαῦαῦ οἴνια ῦας οαποίς 4ο- 
πθο γοπ]γθί 08 88ΗΓΘΕΠΗ. 

1 Βαπ]ας απίοπι απ [ιο αδρι- 
ΥΑἨ5 ΠΙΙΠΗΓΗΠΙ 6ἱ οαθς1ς ἵπ 418- 
αραίο5 ἀοπῖπί αοσθβδῖί αά 
Ῥπϊποίροια βασστάοίαπι 3 εὔ 
Ῥους αὖ οο ορϊείπ]ας αἆ Ίλα- 
ΠΊάΡΟΜΙΙ αἆ ΒΥΠΗΡΟΡΗΕΒ, πί οἳ 
ᾳποςδ Ἱπγοπ]δοί Πηῖας γίας, 
ΥΙΤΟΒ ο ΠΠΠΙΙΘΓΘΕ, ΥΙΠΟΙΟΒ Ῥογ- 
ἀποετει ἵπ ἨΠετηδα]οπι. ὃ Βέ 
οσα Ίου Γποσγοί, οοπιρ]ς τις 
αἀρτορίπαπατοῦ Ώαπαδσο, οί 
εαὐ]ίο οἴγοιπη[α]θ]ς οππα Ἰακ 4ο 
σαεἷο, 3 ο οπάσης Ἰῃπ ΤΘΙΓΑΠΙ 
αποάϊνΙε γοσοπι ἀῑσοπίοπι α1δῖ, 
Ῥαπ]ο Βαπ]ο, αι] πιο Ῥετες- 

97. Τειπε δε ὁ Φιλιππος, Ει πιστευεις εξ θεου Άππι. ΟΠ. ἆχριστον Το. (Ρει.)ΒΠσ]. (91.). |. ρος Β08, | 

} όλης της καρδιας εξεστιν. αποκριθεις 

} δε ειπε, ἨΠιστευω τον υἷον του θεου 
Τειναι τον Ίήσουν χριστον σ. (Ώ.) 

γΥπ]ς. Οἱ, Το, (πι) Βγτ.Ης].Ἡ (Αιπι.) 
δεί τεδροπάεης εραἆο αἰί, Οχοᾶο ΕΙΙπατη 

ὨὭεϊὶ 6. ΟΠπΙβίαπῃ «οδιιπ πι. ὁ 

εὐνοῦχος πεισθεὶς καὶ παραυτίκα ἀξιῶν 

βαπτισθῆναι ἔλεγε, Πιστεύω τὸν υἱὸν 

τοῦ θεοῦ εἶναι ᾿Ιησοῦν χριστόν. Ίγεπ. 
ἴπ σαι. ή Οτοᾷο βΠαπα Ὀεῖ ε5εο κ] οδαπι”» 

1γεπ. Ίπί. 196. “Ἐσοο αᾳπα, απ]ά δεί 
αποά πιο Ιπιρεα1ί Ραρίίσατι Γαπο ἀῑκῖν 

Ἐμήηρρις, 81 ογεζῖς οκ {οίο οοχάθ ἴπιο 

1οει” ϐ6ηρτ. 918. 
δε 19. οπι. ἁπι.ἍἙ] αἀά. αυτῳ Ἐ. Δππι. 

ὁ Φιλιππος] οπι, Απ. 

ει] εαν Ὦ. 
καρδιας] αἀᾷ. σου Ἑ. Το. Ατπι. 
εξεστιν] σωθησει Ἑ. 

αποκρ. δε] αάά. ὁ ευνουχος Δυπι. 

τον υἱον του θεου ειναι τον Ίησουν 

χριστον] εις τον χριστον τον υἱον 

του θεου Ἑ, ὅτι Τησ. χρ. υἷος του 

Ιλοηιίᾶ. 
ποπ Παδεπί ΑΒΝΟ. 198ἱο.51. 61. Η.. 

ΑπιιἩ Για, ΒΥΙτ.Ρ εί. δΗο].ίαι. Μοπιρῃ. 

Ἴμευ. ἄθιι. οπι. οἱ 197 οὐ Ῥ]αγ]πη], 

88. αμϕοτεραι] Ῥοδῦ ὑδωρ Ἑ. Ἀγτ.Ης]. 
Μεππρῃ. (Ἠ, 19.) 

99. ανεβησαν] ανεβη Ο’. (1. 19.) 

--- εκ] απο Ἐ7. 

--- πνευμα] αγγελος ΑΧ. |. αἀά. ἁγιον 

επεπεσεν επιτον ευνουχον’ αγγελος δε 

ΑΙ, ΘΥτ.Ηο].Ἐ Ατπιι 

--την ὁδον] Ροδί αυτου Β. (1. 19.) 

40. ευρεθη] πυρ. Ε. (1. 19.) 
--- Αξωτον 91567. 

--- ευήγγελιζετο] Ροδὲ τας πολεις πασας 

Α. (λιετοἈ, οοτσ.ῖ, Ἠ/οἰάε, ποτ (οι0ρεγ.) 
1. ετι] οσα. ὃν Ἠ (14.5) ΤΠΕΡ, | ὅτι Ῥ" 181. Μήαἱ 
---ενπνεων ΑΝΕΗ. 

3. επιστολας] απίο παρ) αυτου ἓδ. (Βγτ. 
Ἠσ].) 

---εαν] αν ΝΤ. 

--- ευρῃ} -ρει 18. 61. 
-- οντας] απίο της ὅδου ΑΝ, 61. Όντγ. 

οπι. 19. Υαἱς. ΜοπιρΗ. ΤΗοΡ. 

9. αγαγῃ] -γει 15. Π1.. 

--- δεδεγµενους 5150). 

8. εν δε το Ὦ. 61. ΗΤ/1,. (οπι. εν δε 61 

80.9) 

--- εξαιῴνης τε ΑΒΝΟ. 61. | Τ και εξαιφ. 

ς. Ἐ. 18. δΙ. ΗΠ. (εξεφ. Β:ΝΟΒ. 

19.) 
--- αυτον περιηστρ. φως Ίου οτᾷῖπο 

ΡΝΟ. 8]. 61. |. αυτον φως περιηστ. Α. 

Ι. { περιηστ. αυτον φως 5. Ὦ. 19. Η1.. 
Ὑπ]ο. Ὀγτν, Ρεί,δεΗε]. Ανπι (11. | 

(περιεστραψεν Εϊα. ΑΧ πὲ νά. Οἱ. 

περιηστ. δἱ.9. Δ3ΡΝΕ. 155. 51. 61. Η. 
περιστραψεν 03) 

--εκ ΑΡΝΟ. 61. Τ,, | Ταπος. Ἑ. 155. 

81. Η. 
4. Σαουλ Ὀῖδ. Οτἰᾳ. ἵν. 145, 9988, | 

Σαουλε δἱ 3. Ίγεπ. 905. ΠΠ, 574. 

5τ. Ὠϊκϊε (ααΐοπι 0.) ΡΜρριβ, Βἱ οτοᾶῖς οκ 
{οῦο σοτᾶε, ἱσει: οὐ τοδροπάεΠς αἲξ, Ογοᾷο Ὠοί 
ΒΠαπι (ΒΙ. ἀοὶ 6ἷ) εβϱο ἆθδαπα ΟΠτίβίαπη πο. 
πι. Ὑχ. 6ἱ. | 99. 1ραξ ααέθπη 61. 

1. Βρίταυ 8 Οὐ. | 3. ἵπ Ώαππαεσυπα 6. Απιὰ 

δοῦ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

.ομ 

σοι ο 

μηδένα δὲ θεωροῦντες. 
τῆς γῆς, ἀνεφγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ Σοὐδὲν' 

Σαούλ, τί με διώκεις : 
δέ!, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις" 

ο σηθι καὶ εἴσελθε πο τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί 

Γ οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες 

αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεού ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῇς, 
ὃ ἠγέρθη δὲ ! πθλος ἀπὸ 

τι σε δεῖ ποιεῖν. 

Ἶ 

5 / 5 ’ « 
ι εἶπεν δέ, Τίς εἰ, κύριε; ὁ 

ιο Αρ 

! ᾽Αλλὰ Ίσβιι5 Πε 

1Χ. δ. 

ΣΟαἳ ἀῑκῖς, Ωπ1ς 65, 
Ἡι 1ο, Ἐσο 8απ 

ία. Ῥογεοππογίδ. 
5 Μ6ᾷ 8πτρο εἰ Ἱπστείετο οἰγ]- 
ἰαίΐοιη, οἳ ἀῑσοίατ ΠΡΙ αίά ἴο 
οροτίοίς {ασσιςο. Ἰ ΥΠ απίεοπι 
ΠΠ απ εοπιιαραπίέα ο 609 
βίαθαπέ εεαρο[ασοί, απ]εηίος 
απ]άστα νοσσπα, ποπΙποπη αιιίθΠΙ 
νὶάθηίες,  ὃ Φαιτοκίς αίοπι 
Ῥαμ]μς ἆο ἴσττα, αΡροτίδηπθ 
οσι]5 ΠΠ] ν]άσραί: αἲ πιαπ8 

απθγῖς 2 
ἀοπιῖηο 2 

ἔβλεπεν' χειραγωγοῦντεν δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς απίοπα Ἰ]απα ἰγαλμοπίαος ΙΠΙΓΟ- 

Δαμασκόν. 

ἐγώ, κύριε. 

19. οπι. ἐν 
ματι 

.” 
ορα- 

ς / / 
ὁράματι | 

.. αὐτῷ χείρας, 

δὲ ! Ανανίας, Κύριε, ἠκουσα΄ ἀπὸ πολλών περὶ τοῦ 
τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν” 

ον 3/ 2 / Δ - 
καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν αμῖ 

ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ 
ε / 

ἐν Ἱερουσαλημ' 

Ὁ καὶ ἣν ἡμέρας τρεῖς μὴ 
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 
Δαμασκφ ὀνόματι ᾿Ανανίας, καὶ εἶπεν 
ἐν ὁράματι ὁ κύριος, 

ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, 
πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουµένην εὐθεῖαν, καὶ 
ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ιούδα Σαῦλον ο ο. Ταρσέα" 

ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 
Ἑ Αμομίαν ὀνόματι 

"καὶ εἶδεν 

ὕπως ἀναβλέψῃ. 

1 

14 

βΒλέπων, καὶ 

᾽Αγαστὰς 

{ ἄνδρα 
5 / Ν 

εἰσελθόντα καὶ ἐπι- 
ο / 
ἀπεκρίθη 

ἀπχοναπί Ὦαπιαδοαπι. Ὁ Εὲ 
οταῖ πίοις ἀῑεῦας ποπ νΙάσῃς, 
οἳ ποπ ππαπάποαν{έ ποιο ΕἱΡ15. 

.Ἡ, δέ τις μαθητὴς ἐν ιο Ένα αππίοπι α]άαπι ἀδοίρα- 
ν 1) Ία5 Ώαπιασςοί ποππῖπο Αηπαπίας, 

προ ἄὐτΟΣ οἳ αἰκίι απ Ἠλιπα πι γἶσα ἀοπιῖ- 
᾿Ανανία. ὁ δὲ εἶπεν, Ίδου πας, Απποηία. Αἲ Πο αἴί, 

Ἔεεο ορο, ἀοπηῖπο, | Βί ἀοπι]- 
ης αἆ 1]]απι, Ῥατροπς γαάο ἴπ 
νίουπη απ γοσαίατ τασία5, εί 
ᾳπασγο ἵπ ἀοπιο Τπάας Βα]απι 
ποπήπο Τμαγδοηδεπ: 6008 
οπΊπι οταί, | οἳ νι νίτατα 
Αππαπίαπι ποπιπο ΙΠίχοθΙή- 
σπα αἵ Ἱπροποπίαπι δυί πια ΙΒ 
τὸ νίδαπα τοοῖρ]α 6. 19 Ἠοεροι- 
ᾱἱς απίοπι Απποηιας, Ἰοπιίπο, 
αιάϊνί α πι]ς ἆς γίτο Ίος, 
απαπία τηα]α 5αποιῖς θῖς {οσς- 
Πε 1π Ἠιεταραίεπι, ο Πο 
Ἠαῦεί Ῥοϊορίαίοπα α Ῥηϊποϊρίδιις 
εαοοτάοίαπι αἱήσαπάΙ ΟΙΠΠΟ5 

Ἱπνοσαπί ΠΟΠΙΟΠ (πι. 

[ν 

- ΄ Ν . / ον 

ἀρχιερέων δῆσαι πάντας του ἐπικαλουμένους το 

4. διωκεις] πἀᾷ. σκληρον σοι προς κεντρα 

λακτιζιν Ἐ. ΑπιιἈΝ. Ἁγιν.Ῥευ.δς Η ο]. 
(Βυτ.ΗΠο]-πισ. «ποπ ϱδι Ίος Ἰοσο 1π 

ἄνασσο; 5εά αδί οεπανγαί ἆο 5ο Ῥαπ]ας.) 

(νά. «αρ. πχν]. 14.)/ οπι. γεν. Ονίᾳ. ἵν. 

δ. τις ει] πἀᾶ. συ Ο. | οπι. Π11. δΤά 
--- κυριε] οπι. Βγτ. εί. 

-- ὁ δε] Ἡ αἀά. κυριος ειπεν 5. 195. δΙ. 

ἨΤ,, Ἀγττ.Εε{.δ.Ησ]. Τ]μευ. (νά. κκ. 

10. παν. 10.) | αἆά. κυριος προς αυτον | 

Ῥ. |. αάά. ειπεν ὃν. 6130. Μεπιρῃ. 
Άιπι. 408. { οπι. ΑΡ0. 613. Υι]ς. 

--Τησους] αάά. ὁ ἈΝαζωραιος ΑΟΕ: 

Ιδεπιία. Ἀγτν. Ῥι.δεΗς]. Μεπιρ], εᾱ. 

ΕΙ. ΠΗτ], 9Τ4. (νιᾶ. αχ. 8.) | οπι. 

8. 15. 51. 61. ΠΤ.. Υπ]ς. Ῥγτ.Ηο].έκι. 

ΜεπιρΗ, ΜΕ. ΤΠεΡ. Ανπι. ΟΣ1ᾳ. ἵν. 145, 
 αἀά. Οµτῖδας Ίτεπ. 908. 

---, δ. διωκεις] Τ αἀά. σκληρον σοι προς 

Ἐκεντρα λακτιζειν. 6. τρεµων τε και 

Ἰ θαμβων ειπε, Κυριε τι µε θελεις 

Ἰ ποιησαι; και ὁ κυριος προς αυτον 5». 

8] ππαῃ. τοο, επ ὑπιργεφκίφ. (5 0οᾶϊσορ 

τασσῖ, απαπίαπα βοἴτηιι5 πα ]11” ατίος.) 

γα]ς. ΟΙ. Γιά, Ῥγτ.ΗΠο].Ἐ Αππι. Όνο, 
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(5αᾷ, ἵπ ο. ΜΒ. ππ]]ο) (311.). νῖᾶ. 

πχγν]. 14. οἱ αχ. 10. | οπι. ΑΒΝΟΣ, 

19. 513. 61. Η1.. Απιι Το, γιτ.Ε5ἱ.δε 
Ἠε]. αι. Μοπιρι. μου. Ανπ. Ζοῇ. 

(οι ΜΒ5, οπιΠο».) 

6. αλλα ΔΡΝΟΡΒ. 15. (51.) 61. ΗΤ.. Απι. 
ΤΙ. Ἁγτοτ. σι, δεΗΠο]. Μεπιρῃ. Ἔμου. 

Άγιη, Ζοἡ. (αλλ’ 91.) | Ἠοπι. ς. Υι]ς. 

Οἱ. 3διῃ. 

--- εισελθε] εισιθι Ἑ. 
--ὁ τι ΑΒΝΟ. 61. 

---σε] Ρο δει Εν. 

7. ενεοι ΑΡΒΝ(Ἠ. 19.91. 61. Π. Βστ.Ης]. 

πῃσ. (ταεσα. | Ἡ εννεοι 5. 1. | (απίο 
Ἠαῦοαί ειστησαν 61.) 

--- μεν] δε 61. (πιοκ οπι. δε.) 
---φωνης] αάά. 5οὰ ποῃ 

μου. 

---θεωρουντες] ορωντες Ν".θεορουντες ἂδς. 
8. Σαυλος] Τ Ῥιαστη. ὁ ας. 19. 51. Η1.. 

(ὁ Ταυλος 19.) | οπι. ΑΒΝΟΒ. 61. 

---ανεφγµενων Β. 155.51. ΠΤ.. | ηνοιγµε- 

νων Δ.| ηνεωγμενων ΔΟΕ. 61. |ηνυγμ. 
δν. 

-- δε] τε ΗΠΙ.. 

{ Ῥοπι. ὁ 5. Ἡ. τα]. 

π{ε]]Ισεραπί 

Β. ουδεν Α3ΞΒΝ. Υπ]σ. ο. Ῥγτγ.Ε5ὐ.δεΗσ]. 

Τ]ιεῬ. | ἆ ουδεα 5. ΑΖΟΡΓ. τε]. 
Μεπιρῃ, αἲ νά. [.2001..] 

9. ουδε] και ουκ Ο. 

10. εν ὁραματι απίε ὁ κυριος ΔΒΒΟΕ.. 

γπ]σ. δι. { { Ῥοςί ς». 18. 81. 61. ΗΙ.. 
Ἀγον.(Έ5ι.)δ.Ηε]. ἈΤεπιρῃα. Του. Αιπι. 

--- κυριε] κυριος 91567. 
11. αναστας ΑΝ(Ε. τε]. | αναστα Β. 
8γι.Ῥαυ.δΗε]. Μεπιρι. Τ]ιοῦ. «1. 

--ῥυμην] εἀά. της πολεως 15. 
--Ῥαρεσα 51867. Ταρσεαν 6139507. 

19. ανδρα] Ἰ Ῥταεπι. εν ὁραματι 5. Ἡ. 

19. δΙ. ἨΗΙ.. Ἀγττ.Εδυ,δΗσ]. Απ. | 
αἀᾶ. Β0. ὅυα. Βεά. | οπι. ΑΝ. 61. 
Ὑπ]ς. Μοπαρα. ΤΠευ. δι. 

--Ανανιαν απῖοε ονοµατι ΑΒΝΟΕ. 61. 

61. Τυ]ρ. | { Ρροδί 5. 15. ΗΙ,. Βσιτ. 

Ῥ»,.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΑΤΠΙ. (οπι. ονοµατι 

Τη60. -ηι)) 

4. ΏηΠ. αξᾶ. -ἄπσατα 101 εδε οοπέγα Είπα α]ατα. 
οπ]οϊίχατο «πι. | 5. Βπ. αἆά. ἄπταπτα εδ Ερὶ 
οοπίτα εΙππ]απαη οσα]οίτατο. 6, Εξ ΙΤΟΠΙΘΠΒ 
Ἀο ΒΙΠΡΕΩΡ ἀῑκ]ξ, Ώοτηίπε, ααῖᾶ ππε νὶς [ασθγο 
τς ἀοπαῖπας αἆ 6απα 6. (οπι. Ῥοβίθα, '«βος”’) 
6. 1Ρὶ ἀἴσοέας Οἵ. | οροτίεαξ Οἵ, [ 9. εγαξ Ποἱ Οἵ- 
11. αἲ Έλαπι Οἵ, {Βαχρθ εὖ ναᾶο 60. | 18. Γθοθτ]ε 
βαποῦίς ἑμ]ς Οἷ. 



ΙΧ. 2» 

ταῖς. 5υττ. Ρ.Η. 
ΠΠεπιρἩ. Τ1168. 

Άσπα, 3811. 

3” / 

ὀνομά σου. 

τε Ἰσραήλ. 

ας . » . 

οτι κερος ἐκλογῆς | 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 / / 

εστιν µοι 

Δ - / / 

ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός µου παθεῖν. 
τν ̓Απῆλθεν δὲ 

πνεύματος ἁγίου. 
ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν” 
καὶ ἀναστὰς Ἰβαστίσθ, | 
σχυσεν. ἐγένετο δὲ ! μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν 

Ὅ καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἷὸος τοῦ 

Ὢ ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, 
Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς 
ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τούτο: καὶ ὧδε εἰς τοῦτο 
ἐληλύθει ἵνα δεδεµένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρ- 

3 Σαὔλος δὲ 
συνέχυνεν τοὺς 

19. ἐνισχύθη. 

ἡμέρας τινά 
ἐκήρυσσεν 

θεοῦ. 

χιερεῖς. 

. 

Στὸν Ἰησοῦν,' 

ὃ εἶπεν ῇ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, 
οὗτος, τοῦ βαστάσαι 

τὸ ὄνομά µου ἐνώπιον ἐθνῶν τε’ καὶ βασιλέων, υἱῶν 
6 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν 

᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν 
οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖραν εἶπεν, Σαοὺλ 
ἀδελφέ, ὁ κύριος. ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς 

σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ΤΠ ἤρχου, ὕπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς 
5 ο ο. Σἀπέπεσαν” 

λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε], 

καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνί- 

μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ 
Ν - 

Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦνταν 

! αὐτοῦ 

15 Ῥ]κ]ε απίοπι πἆ οι ἀοπηῖ- 
ημς, Ὑαάο, αποπίατη γας οἶος- 
Ποπ]5 οδυ πμ Ἰδίαο, αἱ Ῥοτίος 
ἨΟΙΠΟΠ ππθαπη σογαπα ϱοπρας 
οἱ τορίοας οἱἳ ΕΠ Τρταμο]: 
Ἰδορο οπῖπι οδοπάαπα 11 απαη- 
ἴα οροτίοαί οαπι Ῥτο ποπιπο 
ππεο ρα. | Ἐι αθῆξ ΑΛηπΠε- 
πίας Γοι Ἱ Ιπίτοϊν1ε ἴπ ἆοππαπη, ο 
ΊΠΡΟΠΟΠΕ οἵ πΙαΠΙΒ ἀῑκίι, βαπ]α 
{ατοτ, ἀοππῖπιις πηϊςῖ πιο Τερα5, 
απϊ αρρατυῖς Οδ Ἰπ νία ους 
νοπίορας, αἳ γ]άσας εἰ Ἱπαρ]οπτί8 
ερϊτῖζα 6αποτο,. 5 Τὲ σοπ{εςεῖπα 
εροϊάεταπέ αἲ οοι]ῖς εἶπς ἵτη- 
παπα βᾳπα1πας, εἰ γΊδιπα 1606- 
Ρῖέ, οἱ 5Η1ροΠ5 Ῥαρβσαίας ο, 
Ἡ ος οππ αοοορὶςδει οἴδαπι, 
οοπ{οτίαίας5 650. ἘΕπίς απίοπι 
οππα ἀῑκοίρα]ς α αἱ εταπί Ώα- 
πιακοῖ Ῥοχ ἀῑες απο». 3 Εί 
οοπΙππο ἵπ εγπασοσῖς Ῥγαςά- 
οπῦαῖ. Ταδαπι αποπίατη Πῖο οί 
β]υς ἀάὶ. 3 Βιπροραπέ απέοτη 
οίηπος αιά απάἰοραπίέ, εἴ ἀῑσε- 
Ῥαπί, Ἀοππε Ἰ]ο εξί αἱ οκ- 
ρασπαθαῦ ἵπ Ἠϊεγαξα]επι 605 
απὶ ἱπνοσαπὲ ποπιεη Ιδιπά 2 αεί 
Ίπο αἆ Ίου νεπῖξ τί γίηςίο8 
Ί]ος ἀποστεί αἲἆ Ῥτϊπεῖρες 5α- 
οστάοίαπι Ἡ Βαα]ας απίοπα 
πηπ]ίο τπασῖς οοπνα]εδοεὺκί ος 
εοη{απάευπξ Ταἆαςος αι Παβῖ- 
(αῦαπί ἸὩαπιαξοί, αἀβτπιαπβ 

» «αποπίαπι Ἠο ον ΟἨΠΓΙςΙΒ. 
ά 

Δαμασκφ, συµβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. 

19. χειρας Δ(Β)ΝΟΓ(Ε:) 61.Υαἱ5. Μοπιρῃ. 
(τας χ. ΒΝ:Ε.) | ἆ χειρα ς.. 135. 9]. 

ἨΠ1,, Ἀνττ.Β5ι.δ.Ηο]. ΤΠοΡ. 

--- αναβλεψῃ] -ψει 15. Τ.. 
19. δε] αἆᾷ. αυτῳ δΙ. Αππιι ΜΑΣ. 
-- Ανανιας] ΤΡΙΑΕΠΙ. ὁ 5. | οτι. ΔΒΝΟΒ. 

19. 51. 61. ἨΙ,. | αἀά. και ειπεν Ἡ. 

(Τ1οΡ.) Αι. 
--ηκουσα ΑΒΝΟΕ. 61. | Ἱ ακηκοα τ- 

19. 51. ΗΙ.. 

--- εποιησεν Ῥοξί τοις ἅγιοις σου ΒΝ(Ε.. 

91. 61(οπι. σου) Υα]ς. | Ροδὲ Ἱερου- 

σαλημ Α. | ᾗ απίε τοις ἁγ. σου σ. 

19. ΗΙ,. Ἀνττ.Ε5ι.δ.Ησ]. Μεππρῃ. ΤΜεΡ. 

Άπγπι, ΑΠ. 

16. εστιν Ἀπίε µοι ΑΒΝΟ. 81. 61. Υαἱς. 
Θγιτ.Ρεἱ.δεΗε]. |  Ροξὲ ς-. Ὦ. 15. Η1.. 
Μοεππρη. Τμεῦ. Δππι, Ίγεπ. 205. Οτἷᾳ. 

Γπι. Ἱ. 14195. Γ211.] 
--- οὗτος Ίγεπ. Οτἰᾳ. Ππῖ. Ἱ. | οπι. 18. 
---εθνων] ΡΙβοπι.των Β05. | οπι.ΔΝΟ 

σοσγ.1,. τε]. 

---τε(ροδί εθνων) ΑΒΝΟΡ. 18. 61. | 
ποιῃ. 5. 8Ι. ΗΙ,. νν. Ίτεη. 

--- υἷων τε] οἵπ. τε δΙ. 

16. αυτῳ] αυτον 1.. 

17. δε] τε Α. (Υ1ρ. “οἰ.) 

--- επ αυτον] Ῥοδί τας χειρας Ο. Μεπιρῃ. 

(Τπεῦ.) 311. 
--Σαουλ] Σαυλε Ὦ. 

--Ίησους] οπι. 81. Ἠ1,. ΤπεΡ. 29ἱ8. 

--{ᾗ ἠρχου] οπι. δἱ3. (α ἆ.3) 
18. απεπεσαν ΑΒΝΟΒ. 19. 61. Ἡ. | 

1 -σον 5. δΙ. 1. 

--- αυτου ΔΠίο απο των οφθ. ΔΒ. δΙ. | 
{ Ροδί ς». ΝΟΕ. τε]. Υπαἱς. 

--ὡς ΑΒΝ3Σ. 61.Ι { ὡσει 5. Ν.0Β. τε].] 

(οπι. ΜΤεπιρη. 39401.) 

---ανεβλ. τε] ανεβλ. δε ΝΟ’. Μεπιρῃ. 
(Οὔ1.1.) |. Τ αἀά. παραχρηµα 5. ΟΠ. 

18. Τ,. Ἀγτ.Ηε]. Τμευ. Αππι. ΜΒ. ἄ9ίῃ. 

Γοπι. ΑΒΝΟ3. 81. 61. Ἡ. Υπ]. 

Ῥει. Μεπιρῃ. ΑΠ]. ο. 

19, ενισχυσεν ΑΝΟΒ. 185. 51. 61. ΠΙ.. 

| ενισχυθη Β Μαὶ Βει.Ο3. 

--εγεν. δε] Ἱ απάᾷ. ὁ Σαυλος -. 81. ΗΤ.. 
Γοπι. ΑΒΝΟΒ. 18. 61. ας. Ῥνττ. 

Ῥει.δ.Ἠσ]. Μεπιρῃ. ΤΠευ.  Ατπι. 
81. 

--των] αάά. οντων 51. ΗΓ. 

ΒΥΓ. 

90. εκηρυσσεν Ίγεπ. ἄπαθορ 1Τ 

ρυξε αυτοις Ἑ. 

--τον Ίησουν ΑΒΝΟΒ. 19. 61. Υαἱρ. πε, 

Ἀντγ.Ρε{.δεΗε]. Μεπιρῃ. Τµεῦ. Ανπη. 

εἷᾱ. δι. Ίγεπ.αν. 197. (ΠΏοπήπαπι 

Ἰεεαπι πι. ΤΠΕΡ.) | τον χριστον 5. 

81. ΠΤ,. Αγπι, ΜΑΝ. 

---ὁ υἷος του θεου] Ομεῖίας ΒΗας Ὠεῖ 

γϊνϊ πι.] ποξας Ολτίκέα β]ας Ὠοι Τμεὺ. 
[ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ χριστός Ίτεπ. 197. 

91. εξισταντο] -τος Β3 Μαι. 

-- εν] εις Αὶ. 
---ὡδε] αά. ἠθεν καὶ εἰε 18. 

--εληλυθει ΑΡΝΟ. | -θεν Ἐάγ. 51. 61. 

ἨΤ.. (-θη 15.) 

---αγαγγ}] -γει 1». 

92. ενεξωναμουτο] αάᾶ. τῳ (εν τῳ Ἐ.) 

λογφ ΟΡ. 

--- συνεχυνεν] ΑΡ" Μαἰ. 91.61. τε].|συνε- 

χυννεν Β" ΜαϊΝο. | 
εσυνεχυνε 15. 

---τους 10. ΑΒΕΕ). τε]. | οπι. Βδ5. 

-- συνβιβαζ.] αἀά.και λεγων Ἑ.. 

7. |. εκη- 

συνεχεεν Ἑ. | 

1Τ. οπι. 6 50 Απιι ΤΕ. | ἆοδας τηϊβίέτας πι. | 
19. ααιιοῦ ΟΙ. 

σ2τ 



ΑΏκος . ὃ 
18, 81. 61. 
α1.[Ε.Ι] 

ΕΙ 95 Οου. 11:35, 
56ᾳ. 

6 Ρο 

φ5.. Τείχους καθῆκαν΄ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΔΩΝ, 

ἑὼς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί συνεβουλεύσαντο 

 ἐγνώσθη δὲ τῷ Ῥαύλφ 
: δὲ κωὶ. τὰς 

Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν: 
ε η Ν πα εν / 

ἦ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν.ὁ παρετήρουντο 
πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ὅπων αὐτὸν ἀνέλωσιν' 

ης λαβόντες δὲ { οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" νυκτὸς ! διὰ τοῦ 
αὐτὸν. χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.Ἡ 

“παραγενόµενος δὲ | εἰς ἹἹερουσαλὴμ Γἐπείραζεν. κολ- 

λᾶσθαι τοῖς μαθηταῖν" καὶ πάντες απ ημο αὐτόν, 

μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής. ” ” Βαρνάβας δὲ 
ἐπιλαβόμενον αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, 
καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ. ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον, 
καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκφ ἐπαῤ- 
ῥησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι | Ἰησοῦ. ὃ καὶ ἦν μετ' 
αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος Σεἰς’ Ἱε- 
ρουσαλήμ» : παῤῥησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
κυρίου {, Ὁ ἐλάλει τε ώς συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλλη- 

νιστάς' οἱ δὲ ἐ ἐπεχείρουν | ἀνελεῖν αὐτὸν. ὃν ἐπιγνόντες 
δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ 

ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Γαρσόν. 
10. 514 Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς 

Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην, 
οἰκοδομουμένη καὶ πορευοµένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, 
καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύ- 

1Χ. 28. 

30 Οππα Ἱππρ]εγοπίας απίοπι ἀῑος 
πι], οοπβαπα {εσεγαπί Τι- 
ἀααί τα οι Ιπιογβορτοπί: 
3 ποίαε απίοπα {[αοίπο διπῦ 
Βαπ]ο Ιηβιάϊαο οοσαπι. Ο18- 
τοάἹεραπί απίοπ οἳ Ῥοτίαςδ ἀἱθ 
Άο ποσίθ, αἱ οππα ΙπίοτβοργθηΏ: 
35 αοοϊρ]εηίος απίοπα ἀἰδοῖρα 
εἶπς ποσία ροχ παπα ἀπιίδε- 
γαπὲ θαπα βιπηπα]θοηίος Ἱἵπ 
εροτία. 3 Οαπι απίοπη νεπ]ςδοῦ 
Ίπ Ἠιεναδα]ετη, ἰοπιίαθαί Ἱππ- 
5ετο 5ο ἀἰδοιρα]ῖδ: εἰ ΟΠΠΠ6Β 
Μἠπιοῦαπὲ απ, Ποπ ογθάεπίθΒ 
απία, οββοί ἀἰεαίρα]ας, 3 Ῥηγ- 
παῦαβ βππἰοπΙ α4ρτεΠμδΠΒΙΠ 1]- 
ΊἸαπι ἀπκίς εᾱ αβοβίοΙο, οὔ 
πατταγ]ς 15 ᾳποπιοάο Ίπ νία 
γ]ά]ςδοῦ ἀοπαίπατη, δἱ απῖα ]ο- 
οπές οδί αἱ, 6ἳ αποπιοάο Ὦα- 
πηῃδοο Πάποία]ίος αροτοί Ἰπ 
ποπιπο Ίδρι, 3 ΕΙ ογαῦ οιιπΙ 
Π]1ς Ἱπίταης οἱ εχίθης ΙΠ Ηίετιι- 
5α]επῃ δἱ Πάποϊαίον Ύσεης ἵπ 
ποπιπο ἀοπιπῖ: 3 Ἰοᾳαεραίις 
αποφπθ οὐ αἁἱδριίαδαί οππι 
τασῖς: ΠΠ απίοπι απαθγοθαπό 
οοσ]άσγα 1]απι. 3 Θμιοᾷ οι 
οοσπον]βεοπί {Γ8ίΤ68, ἀθάιπκο- 
χαπῖ 6Η Οπ6δαΥΘΗΠΩ οὗ ἁἰπι]- 
βεγαπί ΤΠασδαπῃ. 

3! Ἐσο]εδία απἰάσπη Ῥ6υ (οίαπι 
Ἱπάαεαπι ο (αΠ]ασατα οἱ Ῥα- 
πιατίατα Ἠαυοβαῦ Ἓασοπι, εν 
αοαἰβοαῦαξασ απιῦπ]απς ἵπ {- 
πιοτο ἀοπαΙπῖ, οὐ οοπβο]αΒοπθ 
καπο  βρίπία5 τερ]εραίαν. 

95. ἡμεραι] Ῥγαεπι. αἱ Ἡ. 

---οἳ ] οτι. 19. 51. 
94. Σαυλῳ] Παυλφῳ Ἡ. 
--παρετηρουντο ΑΡΝΟΒ, 61. Ε.. Οτίς. 

Π, 994. | { -ρουν 5. 185. 91. ΠΠ. 
---δεκαι ΑΒΝΟΓ. 61. Εν. Υπ]ο. Ονίφᾳ. Π. 

 δετΤ. (ντ Ν.Τ.) Βγγ.ΗΠο]. Μεπιρῃ. 

Τπευ. | Τ τες. Ἡ. Ἀγτ.ρει. η. 

(Ύαρ Αππι.) 

---τε (Ροδῖ ἡμερ.)] οπι. Α. ας. Ογίᾳ. 
Π, 

--- ανελωσιν] απίο αυτον δε. | Οοπίτα, 

Ονἰᾳ. Π. | ὅπως πιασωσιν αυτον ἧμερας 

και νυκτος ΑΔ. 

950. οἱ µαθ. αυτου ΑΒ Ρατί. Βε]μ.Μαἰνο. 

613.Ε5. Απι. Ί οἱ. Ώευιία. Ογίφ.Π. 9943. (οἱ 

µαθ. αυτον ΒΒ:ἱγ.) | αυτον οἱ µαθ. 

5... 18. Η1,. γαρ. Οἱ. Ἀγττ,Ρι.δΗε]. 

ΜοπιρΗ. Τμ6ῦ. Αγπι. ΤΠ ἄπαοσο οπῖπι 

ποπ εδί αἀάἴνατη ο] ας, 5οᾷ ἑαπέαπη πιοςο 

αἱδοίρι[ί”. Ῥεία ἵπ Ἠαρ. | οἱ µαθ. 

αυτον 81. θ1(οουγ.!) | ἀἰκεῖρα] 5Η. 

---καθηκαν Ρο8ὲ δια του τειχος ΑΡΒΝΟΕ. 

51. 61. Ἐ5. γπ]ς. Αιπι, ΟΡίᾳ. Π, | 1 απία 
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σ.(19.)ΗΤ.. Ἁγιτ.(Ῥει.)δεΗςε].(Μεπιρῃ.) 

Τπεῦ. 
95. καθηκαν αυτον ΑΒΝΟ. 15. 61. Ἐν. 

γπ]ς. Θγτγ,Ῥ5ι.δεΗς]. Μεπιρῃ, Τμεῦ. 

ην, Ονίᾳ. Π. | Ἔοπη. αυτον σ. Β. 81. ΗΤ.. 

---σπυριδι ΟΥγἱΦ.Π. | σφυριδι 8Ο. 

96. παραγεν. δε] } α4ά. ὁ Σαυλος σ-. 185ΐο. 

81. ΗΤ.. Θγτ.ΗΠο]. Αππι | ὁ Παυλος Ἡ. 

έωα.Βεᾶ. |. οπ. ΑΡΝΟ. 61. Υι]ρ. 
Ἀγν,Ῥ5ύ. Μεπιρῃ. Τπ6ῦ. δη. 

--- εις Ἱερ ΑΡΕΒΙΥ.Βατι.Μαἰ 4190. 
θ1.ἱο. γιτ. Ῥεῦ,δεΗε]. Αιπι. | εν Ἱερ. 
ΒΒεᾖ.Ε. 19.81. Ἠ1.. 

---επειραζεν ΔΡΝΟ. 61. Υαἱς. | 1 επει- 
ρατο ς. Ὦ. 15. 51. ΗΙ.. 

97. τους] αυτους 613. 

---και πως] οτη. και ἃ Χ. (α. 4.3) 

--Ίήσου Β0. 81. | Ττου” Τησου ς.. ΝΕ. 
19. 61. Ἠ1.. | κυριου Δ. 

38. και εκπορευοµενος]| οπι. 51. ἨΙ, 

(εκπορ. και εισπορ. 61.) | οπι, εισπορ. 
και Τμοῦ. 

--εις Ἱερ. ΑΒΝΟΕ. 15. 81. 61. Τ, | Τεν 

Ἱερ. 5. Ἡ. ΒΥΣΣ. 51.8, Πε]. Ανπι. 0υ1. 

98. παρρησ.] Τ ΡΙποπι. και στ. Ἑ. 81. ΠΤ.. 

γπ]ς. Βγιν.Ρεῦ.δΗσ]. Μεπιρῃ. | οπι 
ΑΡΒΝΟ. 19. 61. Γαία. Αυτη. δι. (αά. 

δε ΤΗΕΝ.) 
--του κυριου ΑΒΝ3ΞΕ. 61. Υαἱρ. Ὀγτ.Ηε]. 

Μεπιρμ. Τιεῦ. Αππιι «91. | Τησου 0. 

Ῥγγ.Ραί. | του κυριου ἵ Ἰήσου” -. δε. 
19. ΗΙ,. | κυριου Ίησου δΙ. 

99. συνεζητει] πάά. τε δν3. (οουγ.1) 

--- Ἑλληνιστας ΒΝΟΝΒ. 51. 61. ΗΙ.. Υπ]ς. 
Ἁγν.Ρει. ἀἰκετία. | οσα ἄοπβρς οἱ απ 
γασσῖς 2Ρίµ. (Υπ]ς. Ο1.) | Ἓλληνας 
Α. Ἀντ.Ηε]. Μεπιρῃ. αἱ γίᾶ. Αππιι | 
Ἑλληνσστας σίε 15. 

-- ανελειν ΔΠίθ αυτον ΑΡΝΟΒ. 51. 61. 

γπ]ς. | Ῥο5ί ς-. 15. Η1.. 

90. επιγνωντες 15. 61. ΗΠ1.. 

--- εξαπεστειλεν Ο. 

--αυτον 10.] οπι. 1, 

25. αίσπα ἱππρ]θτοπίατ ϐἹ. |. Εεσεταπί ἵτπ 
απάτη Ο0. ο τη Θ1Π1 ἀἰδοιρι]Ι ποοῖο 61. | 26. 5θ 
Ίπηροτο 6ἷ. { 27. ἵπ Ώαπιαςοο Οἱ. | ορετίε 61. | 
98. χα απίοπι πι. | 329. ᾳποααιο ἄεπίίριβ 
6ἳ. | οσοίάετε επι Οἱ, 



ΥΧ. 40. 

να]ρ. Βυττ. Ῥ.Η. 
ΠΜεπιρῃ. Τ1οῦ. 

Ασπι. 24Η. 

1Δ΄ ἐλύδδα." 

/ 
ΨΕΤΟ. 

ὃς ἦν παραλελυμµένος. 

Αἰνέα, ἰᾶταί σε 
στρῶσον, σεαυτφ. 
αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ΣΛύδδα” 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΔΩΝ. 

“"᾿Ἠγένετο δὲ Πέτρον διερχόµενον διὰ πάντων 
κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦνταν 

""εὕρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα 
Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείµενον ἐπὶ Γκραβάττου΄ 

Γκαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, 
ἀνάστηθι καὶ 
5 καὶ } εἶδαν 

- / 

Ἰησοῦς ! χριστός" 
καὶ εὐθέως ἀνέστη: 

ρωνᾶ» οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 

5 Ἐν Ἱόππη δέτις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, 

ἢ διερμηνευοµένη λέγεται Δορκάς" αὕτη ἦν πλήρη» 

Σ ἔργων ἀγαθῶν ' καὶ ἐλεημοσυνών ὧν ἐποίει" 

νετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν 
ἀποθανεῖν' λούσαντες δὲ ἵ ἔθηκαν αὐτὴν" 

ὃ ἐγγὺς δὲ οὔσης ! Λύδδας” 
ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο 

ἄνδρας πρὺς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Ἰ Μὴ ὀκνήσῃς 
ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν 

αὐτοῖς' ὃν παραγενόµενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερφον, 
καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι Ἱ 

διελθεῖν ἕως ἡμῶν. 

«Π. 

οσο 5 ε / 
αυτῶν οὖσα η Δορκᾶς. 
ες / ” νΝ/ 
ὁ Ί]ετρος καὶ 
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αἱ χῆραι 

:ὁὀ ὀνόματι 

Ν 

καὶ τὸν Σα- 

ἐν ὑπερῴφ. 
- στ/ ε 

τῃ Ἱοππῃ οἱ μαθηταὶ 

κλαίουσαι 

καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει µετ᾽ 
05 ν δω ; 
ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας 

λ / 7 9 
θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο 

35 Ἐποίαπη οδὲ απίοπι πέ Ῥοἱγιιβ 
ἆππα Ῥογίγαπεϊτοῦ ΠΙΝΕΓΒΟΒ, 
ἀονοπ]γεί πα εαποίος απ Ἰναδί- 
{αναπί Ἰωάάαςο,  Ἡ Τηνοπῖς 
Ἀπίσπι 1Ρὶ Ποπήποπα αποπάαπα 
ποπηίπο Αοποαπι αἲ απΠΙ5 00{Γ0 
Ἱποσπτοπα ἵπ. ταδαίίο, απ ογαῦ 
Ῥανα]γέίοις. 53 ὲ αἲι ΠΠ Ῥο- 
ἔχας, Αοποας, εαπαί {ο ἀοπαῖπιας 
Ίορας Ομεῖδίας: δαχρο οὐ βίειπα 

“ πο Ἐν οοπβππο εαπγοχίῇ, 
55 Ἐν ντάστατξ απ οπππος αι 
Μαβίιαραπί Τγάἆαο οἳ Βαχοπ8θ, 
απ οοπγοχδί βαπ{ αἆ ἀοπαϊπαπη. 
3ὸ Τη Τορρο ααέοπι [αῖς απαθάαπι 
ἀἰκοῖρα]α ποπιῖπο Ταδίία, 4παο 
Ἱπίοτρτείαία ἀῑσῖίατ ΈΌοτοα: 
Ἠαος ογαί Ῥ]οπα ορείρας Ῥοπίβ 
ος οἰεπιοξγπίς απαδ {αοἱεῦαί. 
5 Ἐποίαπα ασί απίεπα ἵπ ἀῑεραβ 
Ἠ]]ς αἱ Ἱπβτππαία ΠΙΟΤΟΥΘΙΗΓ: 
απαπα οππα Ἰαγ]δεοπί, Ῥοδογαπί 
εαπι ἵπ οεπασμ]ο. ὃὃ Οππι α- 
ἴίοπι Ῥτορο οβοεί Ἰωάᾶάα αὐ 
Ίορρο, ἀἰδοῖρι]1 αιιά[θηίος απία 
Ῥουγαβ οξεεί ἵπ 6α, παϊδεγαπό 
ἀποβ Υίτος αἆ θππ τοραπίθΒ, 
Νο Ρϊστίοτ]ς γοπῖτο πδαπο αἆ 
Ποβ. Ὁ ἩΏκειτρεης απἴθπη Τε- 
πας γοπῖέ οππι 1]: αἱ οπΙ 
αἀνοεπῖςσεί, ἀτικοτιπί παπα ἴπ 
οοπασυ]ππα, οἱ οἰγοαπιδίείογαηῦ 
Ἠ]απι ΟΠΊΠ6ς γίάυπθ Ποπίος εξ 
οξίοπάοπῖίος {ππίσα5 εξ γορίεβ 
α πας βιο]εραῦ ἨΠς Ώοτοα. 3 Ἐ- 
16ομῖ5 απἴοπι οπιπίρι5 {0:88 
Ῥείταξ Ῥοπεπ5 6επια οταγΊτ, εὔ 

γό- 

ν 
και 

80. Καισαρειαν] Ἱεροσολυμα Δ. | αἆά. 

δια νυκτος Ἐ.. Ἁγιν(Ρεί.)δ.ΗςΕΙ." Τε. 
---αυτον 30. ΒΝΟ. τε]. | οπ. ΔΕ. 

γα]ς. 

81. ἡ µεν ουν εκκλησια..ειχεν ειρ. οικο- 

δομουμενη και πορευοµενή..επληθυγετο 

ΑΡΝΟ. 19. 61. Υπ]ς. Ώγγ.Ῥες. Μεππρῃ. 

τά νιά. ΤΜεῦ. Αππι. 011. Πίοι. Αἶε.. 

(ΤΕ) 4 αἳ µεν ουν εκκλησιαι.. ειχον 

ειρ. οικοδοµουµεναι και πορευοµεναι.. 

επληθυνοντο σ. (Ε.) 81. ΗΤ,. Βντ.Ης]. 

| (εκκλ. πασαι.... 
πορευοµενοι Ε.) 

---του κυριου] Ὠοι Βγγ.Εεί. | οπ. του Α. 
19. 613(πις.1) 

85. καθελκειν 19. 

-Λυδδα ΑΒΝ. Μεπιρη. (13. Π.) | Λυδ- 
δαν ς.08.61.ΗΤ.. | Λυδαν 81. | Λυδτα 

Τμεῦ. | (ρταετη. εν 8 Ε. ο0Υτ.!) 

88. ευρεν] πυρεν Ἑ. 
--ονοµατι ΑΠΟ Αινεαν ΑΡΒΝΟΕ. 91. 61. 

γπ]σ. Ἀγτν,Ῥει.δΗσ]. Μεπιρῃ. ΤΙΕΡ. 

2811. |  Ῥορί σσ. ΗΤ, Αππη, | οπι. 18. 

--- οκτω] οκτων 61. 

οικοῦομουμενοι και 

88.κραβαττου Α(Ρ:ΜαῦδΕΟ. 61. | κραβ- 
βατου Β(3 Μαἰ.) | κραβακτου ΧἨ. | 
4 κραββατῳ σ. 18. | κραβαττῳ Ἡ. 

ἨΤ.. | κραβατῳ 91. 

84. σε] αάά. ὁ κυριος Α. Αππι. 2811. 

---Ίησους] οτι. Ἡ. 

---χριστος] οτι. «361. |. Τ Ῥχαοπι. ὁ ς. 

ΑΡ’Ε.. 81. 61. Π1.. | οπι. Β380. 18. 
---σεαυτῳ] -τον 1.. 
95. ειδαν ΑΡ(Ο.) | 

} ειδον ας. ΝΕ. τε]. 

---Λυδδα ΑΡΝ. 19. | { Λυδδαν σ. ΟΕ. 
61. ΠΤ,. | Λυδαν 813 (οοτγ.!) 

---τον Σ.] οιη.τον ἃ Σ. (αἆ.5) 

---Σαρωνα Εἰσ. ΒΟΒ. 81. | Σαρρωνα Α. 
(εοιτ.! Α.Α π. |.) 8. | Σαρωναν δἱ. 5. 61. 

}. Ασσαρωνα 19. Η1.. 

86. αν 10.] οπι.. ΒΒ{1η. απ νά. 5οὰ είτα 

ΑΙ. ἀῑκοτίο. 
--µαθητρια] νἰάτα πι. 

-- Ῥαβειθα Β0Ο. -βηθα 61. 

--- ην 90. Ῥοβί πληρης 8Ι. 

---εργων Πίο αγαθων ΒΟΕ. 19. δΙ. 

γα]ρ. πι, | 1 Ροεῦ ς. ΔΝ. 61. Π1.. 

ον. 

ειδα Ο. (2 ειδα) | 

37. δε] οπι. 61. 
--αποθανειν] αά. οσπι απίεπι εδδεί 

Ῥοίτας Τγἀᾶαε Βγτ.Ης].3 
-- αυτην ροβί εθηκαν ΑΔ”. 61. γὸσ. πι. 

| ἕαπίο ς. Ν.ΟΒ. 189.81. ΗΤ.. | οπη. Ὦ. 
--- ὑπερωφ] Ῥταεπι. τῳ ΑΟΡ. Ονίᾳ. ΠΠ. 

ο56ὺ, | οπι. ΒΝΝ. 19. 51. 61. Ἠ1.. 
88. Λυδδας Β3ΝΞΟ. 61. (1. 15.) | Λυδδα 

ΑΝς, | { Λυδδης 5. Β΄. 81. Η1.. 

--- οἳ] αάά. δε Ἡσίο. 

--- δυο ανδρας] οπι. ΗΤ.. 
--- οκνήσης..ἡμων ΑΒΝΟ3"Ἐ. θ15ἱςο, Ψπ]ς. 

πι. Μοππρη. ΤΠεῦ. | Σ οκνησαι.. αυτων 

σς. Οἱ υἱζ. 19. 81. Η1.. Θγττ.Ῥεί.δεΗςΙ. 

Άτπι, 41. 
89. Πετρος] Ῥτασπι. ὁ Ο. (µ, 159.) 
40. εἕω απίο παντας ΑΡΒΝΕ. το]. | Ῥομί 

0. 51. Υαἱρ. πι. Ἀγον. ειδε Ηε]. 

--και Πίο θεις ΑΒΝΟΕ. 61. Βγν.Ρεί. 
Μεπιρ. | Ἐοπι. ς;. 18. 51.1.. Ὑπα]ρ. πι. 
Ὀγτ.ΗεΙ. ΤΠεῦ, Ασπι. δι. 

34. Ἔπεα ΟΙ. | 35. νἱᾶ. Θατα 6Ἰ. | 36. Ώογοββ 
σι. | 38. αἲ Ζορρεπ 61. | 39. οβθεπᾶρηίος οἳ 6ὔ. | 
Ῥοχσαβ 61. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΒΝΟ[Ρ]Ε, 
18. 91. 61. 

π[Ε..] 

Πέτρον ἀνεκάθισεν. 

. 

ἐπὶ 

ἱκανὰς 

βυρσεῖ. 

πι. 

νήλιας, 
Ἰταλικῆς, 

Ν -ν 3/ - .ν 

παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιών | 
- - ὃς / τν . ας. ... τῷ λαῷ, καὶ δεοµενος τοῦ θεοῦ διὰ παντος 

» ε / . ς Ν Ἀ ν/ ο " 5, / . 

ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ περὶ ὥραν |! ἐνάτην ΄ τῆς 
/ Ν Ν ον 

εἰσελθοντα προς αὖτον καὶ 
4 ε λ ε { 3 ν Ν 

ὁ δε ἀτενίσας αὐτῷ καὶ 
/ / ο ΔΝ 

Τι ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ 
αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 

τοῦ θεοῦ. 

σ].γογ, 8ο. 

ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ 
/ ] - 

εἰπόντα αυτῷ, 

ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν, 

ἀνέβησαν εἰς 

1᾽Ανὴρ δέ τις ! 

ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβιθά, ἀνάστηθι. 

ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ ἰδοῦσα τὸν 
Ἡ δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστη- 

3 / « Ν Ν « / ΔΝ Ν ’ 

σεν αὐτῆήν' φωνήσας δὲ τους ἁγίους καὶ τας χήρας 
παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 
καθ᾽ ὅλης [τῆς] Ἱόππης καὶ 

τὸν κύριον. 
μεῖναι ἐν Ἱόππη παρά τινι 

Κορνήλιε. 

μνηµόσυνον | ἔμπροσθεν" 

Ὅγνωστὺν δὲ ἐγένετο 
1 ἐπίστευσαν πολλοὶ 

"ἐγένετο δὲ Γαὐπὸν ] ἡμέρας 
Σίµωνι 

3 / ια 

9 ἐν Καισαρείᾳ ᾿ὀνοματι Κορ- 
ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης 

9 ν ν ; ν Ν Ν 
εὐσεβης καὶ φοβούμενος τον θεον συν 

ἐλεημοσύνας πολλὰς 
δα 

1Χ. 41. 

σοηνογδα5 αἆ σογρας ἀῑκιέ, Τα- 
Ρα, 11σο. Αἲ ἴ]α αροεταῖε 
οσπ]ο8 ΒΙ10Β, 68 νΙδο Ῥοίτο Τθςθ- 
αἲι. 3 Όαπς απίθιη ΠΙΙ ππαπατη. 
ογοχῖέ θα1Π, δί 6ΠΠΙ νοςββεοξ 

εαποίος οἱ νίάπας, αἀρίσηανιέ 
θαπι νίναπη. 35 Νοίατη απίοπι 
ΓποατΏ οδί Ῥεχ ππίνογεαπα ΤΟΡ- 
Ῥεπ, οἳ οτοάογαπί πια] ἵπ 
ἀοπιίπο, Ὁὸ Ἑασοιιπη οδί απίεπα 
τί ἀἱοδ πια]έος πιοτατούαγ πι 
Ίορρε αραιά ᾳποπάατΏ ΒΙΠΙΟΠΘΙΗ 
σοΙατΙαΠῃ, 

νά 

1 γ]ν απίοπι απἰάαπα εταί ἴπ 
(ποξατοα Ἠοπιῖπο ΟογπεΠας, 
οοπ{επγίο οολοχς ᾳπαο «αίμα 
Τια]ΐσα, 3 το]σίοβα5 οἳ πιο 
ἀσππα ΠΠ οπιπῖ ἄοπιο 518, 
{αοἴθης ϱΙεπιοσγηας τηπ]ίας Ῥ]ε- 
Ρί εί ἀερτοσαῃς ἀθΙΤῃ ΒΕΠΠΡΕΥ: 
Αν]α1ε 1π γίδα πιαπ]{εδίαο, απαδὶ 
Άογα ποπα ἀῑσῖ, απρε]απι ἀοῖ 
πιγοειιπίοπη αἆ 56 εί ἀῑσσπίεπα 
αἰθῖ, Οοτποῇ. 3 Αί ἴ]]ο Ιπίποπ8 
Ίπ 6ΗΠΙ πποτο οοστορίς ἀῑχίΐ, 
Ωπ]ά αδί, ἀοπιπαοῦ Ὠϊκίέ αι- 
σπα 1, Οταίῖοπες ἔπαο οἱ 6]6- 
ΙΠΟΦ7Η86 {πας αποσπάοταπί ἴπ 

Πιοπιοτίαπι 1π οοπδρθοία ἀεῖ, 

εἶδεν 

40. αναστηθι] αἆα. ἵπ ποπιπο ἀοπαϊηί 
ποδί] ορια Ομεῖςα Θγτ.Ησ]. Τμευ. 
(Ατπι)) {1η ποπιῖπο οσα ΟμηςΗ 61/7. 
259. 

--- ηνοιξεν] ἨΡΙΑοΠΙ. 

(11ου) 
41. δε 19, Ὑπ]ρ. Βγτ.Ηε]. Μεπιρὶ, ΤΗοῦ, 

Διπι, / τε ΑΔ. πι. Ἀγτ.Ῥει, 1811. 

--Φωνησας δε Μειηρῃ. | και Φωνησας 
18. γα]ς. Ῥγττ.Ρε(.δ.Ηε]. Του. 

45. της ΔΝΟ ΓΕ, 159, 51. 61. | οπι. 03. 
| της Ίοππης] τῃ Ίοππῃ Π.. 

-- επιστ. ΔΠίΟ6 πολλοι ΑΒΝΟΒΕ. 51. 61. 

Ὑπ]σ. πι. Μεπιρῃ. Τμαυ. Αντι. 9Η]. | 
Ἡ Ροβί ς-. 195. Τ,. Άγτν. Ρε. δε Πε]. 

45, ἱκανας] τινας Ο. 

---αυτον] απίο ἡμ. ἱκαν. µειναι ΑΝ.Β. 

61. | } Ροεί µειναι 5. Ο. 18. 81. 1, | 
οΙη, 893. 

---εν Ἱοππφ] οπι. 1, 

1. τις] Ἱ πάά.ην σ. 8Ι. Ὑπ]α. Βγτγ.Ρεί. 
δΗς]. (Μοπιρη.) (Τ11οῦ.) Αππι. (Ρ11.) 
| οπι, ΑΒΝΟΡΒ. 19. 61. 1, 

---- ἑκατονταρχης] οπι. Τ,, 

--σπειρης ΑΝΟΡΒ. τε]. | -ρας Β. 

2. θεον] κυριον 61. 
--ποιων] Ἱ αἀᾶ. 

590 

παραχρηµα ὮἩἨ. 

τε Ἔ. 19.6, 81. Π, 

(8υχ,Ησ].) «Έιπ. Ρίαι. Τ. εξ [ποῖοπς 

1γεπ. 196. | οπι. ΑΒΝΟΒ. 61. γμ]ς. 
Ἁγγ.Ῥει. Μοπιρῃ. Τ16ῦ. Αυπι. 1. 

8. ειδεν] ωεδεν ΝΞ. (οπι. εν.) 

--ὧσει ΑΒΝΙΟΕ.. τε]. | ὡς δὲ Ἡ. 61. | οπι. 
Ἂγπι, ΤΠΕ, 

περι ΑΡΝΟΣ; 19. 61. Βγτγ.Ῥεί.δ.Ης]. 
ΜοπιρΗ. Ίγεπ. 196. | Ἔοπι, σς. 81. Τ, 
γιῖς. Τμεῦ. Αιπι. 201. 

---ενατην ΑΒΝΟΒ. 51. 61. | Τ εννατην 
ο 15. 

-- Κορνηλιε. ἡ ὁ δε ατενισας αυτῳ] οπι. 
Ίδε 

4. αἱ 5:.] οπι. Ο. 91. 61. 

εις μνημοσυνον] οἵα. 83. (α44.5) 

--- ἔμπροσθεν ΑΡΝ, 61. | { ενωπιον -. 

ΟΡ. τα], 

5. ανδρας αΠίθ εις Ίοππην ΛΒΝΟΒΗ. 51. 

61. ᾱ. πας. Άγις. Ῥεί.δ.Ηε]. ΆΓοπηρ]ι. 

ΤΠΕΡ. Ανπι «001. | { Ῥορί ςς. 15. Τ,, 
--Σιμ.τινα ΔΡΟ. 61. Υπ]ρ. Βγγ.Ης].πιᾳ. 

Μεπιρη. Αππι, | Ἐοπη. τινα «. ΝΕ. 13. 

5]. Ἡ. Ποπίᾶ. ᾱ. Ἀγτν,βει.δΗο].ἐνί. 

Τμορ. 39. Ίγεπ. 196. (ν]ᾶ. Ορίᾳ. 
8865) 

--- ὃς επικαλειται Ἠετρος ΑΒΝΟ. 61. ἆ- | 

ΤΟΝ επικαλουµενον Πετρον Τ. 19.81. 1, 

6. τινι] Ῥοσί Σιµωνι Ο. 51. Υα]ς. 

--- ὡς εστιν 61. δογ. | οπι. ἆ. 

--οικια] Ῥιασπι. ἡ Ο. 

---ΒΠ.] Τ αάά. οὗτος λαλησει σοι τι σε 

δει ποιεν ο. δ1πατρπαπ.τεο. Ὑπ]ς. 

ἰ. πι, (ν1ά. νου. 98. 1ς. 6. 8. χὶ. 14.)[ 

οπ. ΑΡΝΟ.4 /ιαί Ὦ. 19. 813. 61. Τ,. πι. 

Ἀγττ.Ρεί.δεΗσ]. ΤΠερ. Μεπιρῃ. ΜΕ. οί 
αρ. Ὠοεί. Απ [Ὦ άγ. πἶαι.] | αἀᾶ. 

Ἠϊο οππα γοπονῖς Ἰοᾳποίαχ ἔσσππῃ γογὺα, 

Ἰδία ἵπ απἶρας βαἰναθοτῖς ἵα οὐ 4οπις 

έπα ἰοία. Μοπιρῃ. ]]αΠΕ. 

7. ὁ 90} οπι. 51. 1. 

---αυτῳ ΑΡΝΟ.ἀ.Β. 61. Υπ]σ. Ἀγτ.βεῖ, 
Ἐπεῦ. Αππι. 11.| οτ, Μεπιρῃ. | { τῳ 
Κορνηλιῳ 5. 19. 81. Τι. Ἀγτ.Ης]. 

---οικετων] Τ Ἀάἀ. αυτον «-. 18. 5Ι. Τ,. 
α. Ὑα]ς. Ἀγνν.Ῥετ.δςΗο]. Μεπιρῃ. Τµου. 

«Έῆι. [οπι. ΑΒΝΟΕ. 61. Ατπι. 
8, και] οπι. ᾱ. 

-- ἅπαντα ΑπΠίθ αυτοις ΑΡΒΝΗΕ. 61. 

ΜεπιρΗ. Τμοῦ. | } Ρορί ς. 6. (18.) δι. 

1,. Βγοτ.Ε9{.δ.Ηε]. «ΜΗ. (παντα 19.) | 
ΓΥ'α]ς.] | 15 γίειπη, οἱ ᾱ. 

49. Ῥϊτηοποτη ααεπάαπι ϱ. 
8. 18 νία(ς ο. |. ἀῑεί ποπα Οἱ, | 4. Ἱπίαθηβ 

θπι Οἱ. | ααϊ ε5 4πιΧ. 



ποις 

να]ς. υγ. Ῥ. Ἡ. 
Ἰοπιρ], Τ1ος. 

Άτπι, 41. 
Υ]νογ. 99. 
[ εαρ. 11:14. 

5. [τινα] 

9. ὁδοπορ. αὐτῶν 

π][οαρ. 11:10, 86ᾳ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- 3 στ/ [ή 

δν καὶ νῦν πέμψον ᾿ ἄνδρας εἰς Ἱοππην 
πεμψαι Σίμωνά ᾿ τινα’ ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" Ὁ 
ξενίζεται παρά τινι . Σήμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία 

καὶ .μετά- 

οὗτος 

παρὰ θάλασσαν" ᾿. ὧν δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελον ὁ 
λαλών | αὐτῷ ́ φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν ᾿ καὶ στρα- 

8 τιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, ΄ καὶ 
α Ν 

ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖο ἀπέστειλεν αὐτοὺς 
ΔΝ / ο ΔΝ / / 

εἰς τὴν Ἱόππην. Ἀτῃ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων 
ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρον ἐ ἐπὶ 

ν 0 το δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. Ἰ. ἐγένετο 
Ν δὲ πρόσπεινος, καὶ ἤθελεν γεύσασθαι' παρασκευα- 
/ ΔΝ 4 . λα ΄ 5 / /“ κ) ο ον 2/ 

ζόντων δὲ ἶ αὐτῶν, ἐγένετο ἐπ αὐτὸν ἐκστασις, 
αἱ τ Ν - Ν » Ν » / Ν ο) 

καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεφγμένον καὶ καταβαϊῖνον 
Γσκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς ' 

5 Τίς παπο πηῖ{ίο γΊνοβ ἵπ ΤορΡροῃ 
εί ατουβεῖ ΒΙπποποτα φποπά ατα 
απὶ οοσποπαπαίαχ Ῥοιγας: ὃ μῖο 
Ποβρίίαίας αραιά  ΒΙΠΟΠΕΠΙ 
οποπό σπα. σογαίπτη, οπ]α5 ορῖ 
άοπιας Ἱαχία ππατο, ΤΕ οπι 
ἀἰδοσςεῖς5οί αΠσο]ι5 απϊ Ἰοφιο- 
Ῥαΐαν 111, νοσαν1έ ἆποβ ἆοπΠ1οβ- 
σον βιιο5 οἱ πα] ξοτη πποαοπ ίσια 
ἀοπιίπαπα οκ. Ἰίδ απῖ Π]Ι Ῥατο- 
Ῥαπίς "αι ἴῦαςδ οππ πασγαβδοῦ 
οπχπῖα, πε] 1]ος ἵπ Τορροεῃ, 
ὃῬορδιοτα. απίοτη ἀἱο Ίτος Π]15 
Γιοϊοπεῖνας ει αἀρτορίπαπαπί]- 
Ῥας οἰγ]α, αδοσπά1ς Ῥείτις ἵπ 
βπρογίογα αἱ οτατοί οἶτοα Ἠοχαπα. 
εοκίαπῃ, Ἰ96ί οππα οβαΓ]τοί, Υο- 
Ἰμ16 σρίατο, Ῥαταπήῦις απίοπη 
οἳἵς οροϊ1ς 5αρογ οπι πποπιῖς 
οκοθςες, εί νἰάΙς οπε]απα 
αροτίαπα ο ἀοξοσοπάςπβθ γαβ 
αποάάαπι γε]αί ἨΗπίοιπι πιας- 
παπα απαζίπος πΙ15 βαπηπαϊ το 
46 οασ]ο ἵπ ΠΕΙΤΑΠΙ, 11π απο 

καθιέµενον ἐ ο. τῆς γης" 
τετράπωδα '' καὶ 

6Ε. οὐρανοῦ. 
τε» Πεέτρε, θῦσον καὶ φαγε.ὶ 
ςὖ 

6Σ. καὶ" ἀκάθαρτον. 

τε 

ἑρπετὰ τῆς γῆς΄ καὶ ! 
ὃ καὶ ἐγένετο θα πρὸς αὐτόν, ὃ᾿ Αναστὰς 

ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν, 

Μηδαμῶς, κύριε ὅτι ατα ἔφαγον ' πᾶν κοινὸν 
ὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου 

14 

Ν δὲ φ Δ ε ν : α) / ή“ ν λ / 
προς αὐτον, Α ὁ α ἐκαθέρισεν συ µη κοίνου. 

ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ 

πετεινὰ τοῦ 

οταπί οπιπία απκδάταρεᾶῖα οὐ 
βοχροπίῖα ἴσιταο ες γο]αιῖ]ία 
σαοἩ. 19 Ὦς [ποια οδὲ γοκ αἆ 
ευη, Ῥηχςδε, Ῥεΐνο, οσοϊἀο οἱ 
πιαπάπσα. 3 ΑΙ απίοπι Ῥείας, 
Αυσίϊ, ἀοπαῖπα, ααἷα παπι αατη. 
ππαπζασαγ] ΟΠΙΠΟ ΟΟΠΙΠΙΠΠΕ οὐ 
Ἱπππππάσπη. 15 Ἐῃ νοκ Ἱτογαπα 
5οοµπάο πα 6ππῃ, Ωπαο ἆθαβ 
ῬατίβοανΙς ἴπ ΟΟΠΙΠΙΠΠΟ ηθ 

τ 

8. αυτους] αυτοις 81. 

9. εκεινων Ὦ60. 81. Υαἱς. | αυτων ΑΝΕ. 
19. 61. Τ.. α, 

-- ἑκτην] ενατην ἨΝὲ. | αάά. της ἧμερας 

ΑΔ. Το. Τεν. ἆς «Ἰε]απ. 10. | οσα. ΟΣἱᾳ. 

1, 91653, 9860. 

10. αυτων ΑΒΡΝΟ. ἆ Ται. Ἑ. 19. 61. 

Οτίᾳ. Ἱ. 3860. | εκεινων 5. 91. 1.. 
γι]ς. 

---ἐγενετο 950. ΑΒΝΟ. 61. Μεππρη. Ογίᾳ. 
Ἱ, 9866, { Τ επεπεσεν 5. Ὦ. 198ἱο. 91. Τ.. 
ᾱ. Υαἱςρ. Ἀγτγ.βοίῖ.δεΠε]. ΤΜες. Αυπι. 

2811. πε γτᾷ. | επεσεν Οἶοπι. 175. 
-- επ᾽ αυτον] Ρο5ῦ εκστασις Ο. Μοπιρῃ. 

Τμαρ. ΟΥγίᾳ. Ἱ. απιο Οἶοπ. | ο). 

61. 

11. ανεωγμ. Οἶσπ. 175. Ονίᾳ. 1. 986), | 
ηνεωγμ. Ἑ. 

-- και καταβ....της γης] και τι σκευος 
τεσσαρσιν αρχαις εκδεδεµενον επι της 
γης Οἶεπι, 115. 

---καταβαινον] Τ αἀά. επ᾽ αυτον ς. 5]. 
1.1 οπι, ΑΒΝΟ (εί 11 υἱά.) ᾱ. Ἐ.. 15. 61. 

γπα]ς. γττ.Ῥεῦ.δεΗς]. Μεπιρῃ, ΤΠεῦ. 
Άτπι, «ΑΙ, Οἶσπ. (ξαρτα) ΟΥίᾳ. Ἱ. 
Ογιᾳ. Ππί. Π. 2940, ΟΥίᾳ. 1. 9860. 11 
2503. 

11. µεγαλην] οτι. Ο- (23.) Οἶσα, αργα. 

(Ορ. 1.) «ρ]επάίἄάαπι ἆ. 
---τεσσαρσιν Οτἱᾳ.1. 9586). Η1, | τετρασιν 

ἨῬ. Ον. 1. 9165. (ε.) (εκ αααίίπος 

Ῥτϊποϊρηϊς Ησαίαπα γας αποάαπα Ππίειπι 

ερ]επαίά πι ᾳποᾶ ἀἰβογεραίαχ ἆο οαε]ο 

1η Πειταπι ᾱ.) 

-αρχαις] ἵ αἀά. δεδεµενον και 5. 
Οδ υἱα(19.) 81. 61. Τ.. (ἀ.) (Βντη,Ε5ί, 

Πε]. Ῥοβέ σκευος τι) (Τπευ.) | οπη. 

ΑΡΝΟΕ. Υπα]σ. Μεπαρῃα. Αππιι «401. 

Ουνῖᾳ. 1. 95165.(9493.) 9860. Π1. 9563. τεσσ. 

αρχ. δεδεµενον σκευος τι ὡς οθονην 

µεγαλ. καταβαινον και καθιεµ. 189. | 

επι της γης] οτι. Μειηρὴ. 

---καθιεµενον Οτίᾳ. Ἱ. | καθηµενον δΙ. 
Οτίσ. Ἱ. 

---της γης] την γην 61. 
19. οπη. νου. 91. 

--της γης Ῥοδὲ ἕρπετα ΔΒΝΟΒ, 18.19. 
61. Υαἱς. Ἀγτ.ρεί. (Μεπρμ.) Αππι. 

Οἶοα. 175. Ογίᾳ. 1. 386ὺ. (588ύ.) | 
} Ῥοβί τετραποδα «5. 51. 1, ἈγτΗε]. 
(Ροβί θηήρια ΟΥνί. 1. 2493:) | οπι. ἆ. 
Τπευ, Ονίᾳ. Ππι 1. 9940. 

-και ἑρπετα] κ. τα” ἑρπ. στ. 155. 51. 

1,. Οἶσπι. | οπι. τα ΑΒΝΟΒ. 61. Αππι, 

Ονίφᾳ.1. 9860. 9493, |. Τ Ῥταεπι. και τα 

θηρια σ. (2 03.) 18. 1. Ῥγε.Πς]. | αἀά. 
εαᾶσπι 91. ΟΥίφ. 1. 9495. (νἰᾶ. κ!, 6.) | 

και ἑρπ. της γης και τα θηρια Ἑ. | οπι. 

ΑΡΝΟ”.α. 61. Ὑπ]ς. Ῥγτ.μει. Μεπιρι. 

Τ168. Ανπι. επι. ΟΥἱᾳ. 1. 9865. (9880.) 

Ογίφ. Ιπί. Π. 
19. πετεινα] ΤῬταθπι. τα 5. 038. 189. 

8Ι. Τ,, επι. (τα πτηνα) | οπι. ΔΒΝΟ”, 

61. ΟΥνιᾳ. 1. 5860. (9880.) 

18. αυτον] αάά. εξ ουρανου Διπι. 
14. και ακαθ. ΑΒΝ. 189. α. Υαὶρ. στ. 

Ῥει.δ.Ηε]. Έμοῦ. Απ. Οἶσπ. 175. 

Ονίᾳ. 1. 9865. | 1η ακαθ. 5. ΟΡ ἄ}.Ε. 

81. 61. Ἱ. Μεπιρῃ. Ογίφ. Ἱ. 8885. 

(6154. Οµἱᾳ. ΠΠ. Ἡ, 9945, Ἱγ. 6695, 
[.891. ] (νιᾶ. κὶ. 8.) 

15. και φωνη ΟΥνίᾳ.1. 9865. Οτίᾳ. Ίπι. 1, 
9945, | φωνησας δε ὮΤ. 

--- εκαθερισεν ΑΟ. 18. 81. 61. 1, | 1 εκα- 
θαρ. 5. ΒΜαΙίνΡΕΕ". 

-- συ] σοι 1). 18. 

5. ποοθιςῖ πι. 6. | 6. ἄπ.] αἀά. Ἠϊο ἀῑσει 
Μπί αιῖᾶ ορογέραξ Γποσχο Οἱ, | 10. ααἴεπι 119 6ν. 
115. Ωαοὰ εις 61, 

σο1 



ΑΒΝΟΡΕ. 
18. 91. 61. 

ΠΜ]. 

17. Γκαὶ] ἰδοὺ 
ο. 

-τ- υπὸ 

ξἩ 
19. ἄνδρες [τρεῖς] 
-- ζητοῦντες 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ Σ εὐθὺς' ἀνελήμφθη 

τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει 

ὁ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, ' ἰδοὺ οἱ ἄνδρες 

οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες 

τὴν οἰκίαν ᾿ τοῦ. Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα" 

15 καὶ φΦωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλού- 
/ η ὦ / 19. - ν / 

µενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. Ιτοῦ- δὲ Πέτρου 

Σ διενθυμουµένου” περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν Ἰτὸ πνεῦ- 

µα αὐτῷ, Ἰδοὺ ὃ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσίν σε Ὁ' ἀλλὰ 

ἀναστὰς κατάβηθι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν 

διακρινόµενος, ἶ ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. ' κατα- 

βὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας ! εἶπεν, ἼἸδοὺ ἐγώ 

εἰμι ὃν ζητεῖτε" τίς ἡ αἰτία δι ἣν πάρεστε: Ὁ οἱ δὲ 

Σεἶπαν" Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ 

φοβούμενος τὸν θεὺν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ 

ἔθνους τῶν Ιουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου 

ἁγίου µεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ 

ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. Ὁ εἰσκαλεσάμενος οὖν 

αὐτοὺς ἐξένισεν, τῇ δὲ ἐπαύριον ᾿ ἀναστὰς, | ἐξῆλθεν 

σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ ! Ἱόππης 

Χ. 16. 

ἀἰκογῖς, 16 Που απίαπι Γασίαπα 
αδί ρε ἔοχ, ο βίαήπι τεσρρίατη 
κε νας 1π οασ]απῃ. 7 Βέ ἄππαι 
Ίπίγα 5ο Ἠοείταγεί Ῥεΐτας, απῖᾶ- 
ηαΤΗ 6β5οί γ]δίο απάτη γΙάΙεεοί, 
6οσο υὶτί απ πιςεῖ εταπί 
Οονπο]Πο Ιπαιήτοπίες ἀοπιαπι 
Βίπιοπϊς αἀςεογαπί αἁΙαπαατας 
18 ϱἱ οππῃ γοσαδεοπί, Ιπίριτορα- 
Ῥαπί 5 ἘΙπιοη απὶ οοσποπήπα- 
(ασ Ῥεϊΐτας 1ο Ἠαθογεῖι Πορρί- 
εππι, Ὁ Ῥεϊτο απἴεπι οοσ](απίο 
4ς νϊείοπο, ἀῑκίΙδ αρίτιας αἳ, 
Ἔσσο υπ ἴπο αιμασγαπί 16: 
30 «πχρο Ἱίααπο εί ἀξοεπάα, εξ 
γαᾶο οτι οἳς πμ] ἀπρίίνης, 
απῖα οσο πηῖςί 1195. 3 Ώεβεεῃ- 
ἀσπςδ απίοπ Ῥοϊγαδ αἆ ντο 
ἀῑκιι, Ἴσοο οσο Βία (ποπ 
αααθτήδ: 4παθ «α1δα 65 ΡΥοΡ- 
ον Ύπςπ νοπῖσής 3 Ωπῖ 
ἀἰκογαπί, Οοιπο]ς οοπίπτίο, 
ν΄ Ιπδίις οἳ Ππιοπς ἆοαπι εὔ 
{αδπιοπῖαπα Ἠαβοπς αἲ ππῖ- 
ΥοΓ58 δσοπίο Ἱπάαοογαπι, 16- 
ΒΡΟΠΣΗΠΙ αοοορῖί αὖ απσε]ο 
εαποίο, αΤοθξβδῖγο {6 1Π. ἀοπηπτῃ. 

βΠαΠΙ οἱ αιάῖτο γοτρα αἲς ἴο. 
33 Τπίχοᾶισεῃς Ιρῖύαγ οος τεοορῖέε 
ἨοβρίΠο: 5οηποπῖ απίεπῃ ἀῑθ 
5αΓσοπ5 Ῥτο[εσίας εσύ οππη οἵς, 
εἰ αιΙάαπα ον Παπίας α ΙορρεΠ. 

16. ευθυς ΑΡΒΝΟΕ (7. 61. Υα]ς. Ῥγτ.Ης]. 

ης. Μοπιρη. δι, | Ἔπαλιν 5. (Ῥ.) 

19. οἱ. Ἱ, 6. Ἐστ.Ηο]. κι. | Ῥοδί 

ανελημφθη Ὁ «Ρ.]οπι. ᾱ. Ῥγν.Ε5ί. ΤΕΕ. 

ππι, ΟΥίᾳ. Ιπί. Π. 2945. 

1Τ. εαυτῳ] αυτῳ Ἑ. | αάά. εγενετο Ὦ. 

--- ειη] ει Ὦ3. 

--- ιδου] Τ Ῥτασπι, και 5. 0ΡΒ. 18. 81. 

1. Γωα. Ἀγτ.ΗεΙ. 081. ῃ οπι. ΑΡΝ. 
61. Υαὶρ. Ῥγγ.Ῥεί. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Ασπι. 

-- οἱ 19.1 οπι. Ἐ). 
--- απο ΑΟΡ. 199. 81. Τ,. Άγτν.Ε5.δς Ησ]. 

{ ὑπο ΒΝΕ.. 61. 
--του 15.] οτα. Ὦ. 

-- διερωτησαντες] επερωτ. Ὦ. | Ῥταθπη. 

αρρτορίπαπαδξεπί εἰ ΘΥΥ.Ησ].πι. 

---του ἈπΠίΟ Σιμωνος ΑΡΝΟΤ. 61. | Ἔοπι. 
ς., Ἐ. 195. δΙ. 1. 

18. επυνθανοντο Α3Ι)ΗΒ.Τεί. | επυθοντο 

0. 
19, διενθυµουµενου ΑΒ(Δ)0ΡΒ. 18. δΙ. 

61. Τ,. (διενθυµενου ἂ.) |. Ἰ ενθυµουμ. 
σ.. | αά. οὐ Πασβιίατεῦ Ῥγτ.Ηο].Ἐ 

-- αυτῳ Τοδί το πνευμα ΑΝΟ. 8Ι. 61. 

γα]ρ. ΤΠεΡ. | { απίο ς. ΤΗ. 18. Τ.. 

21. (πι)  Ἀψιτ.Ῥδίς.δΗσ]. Άτπι, 

(πμ ΒΡΙΣ. 5αποίιΒ. πι.) (τον πν. Ο.)] 

οἱ], Ὦ. Μεπιρῃ, 

592 

19. ανδρες τρεις ΑΝΟΣ. 15. 61. γπ]ς. 

βγτν.Ῥεί.8Ἡσ]μησ. Μεπρῃ. Τμεῦ. 

29µ. |. οπι. τρεις Ὦ. 81. ΗΙ.. πι. 

Θντ.Ηε].ἰκέ. | ανδρ. δυο Ὦ. (νά. 1κ. 

98.) [ απϊάαπι Ατπη. 

--"ζητουσιν ΑΟΡΒ, 18. 8Ι. Ἠ1.. | ζη- 

τουντες ΒΝ. (61. -νταις.) 

90, αναστας] -στα Ὦ3. Ῥψττ.Ἑδε.δΗς]. 

Μοππρῃα. ΤΗοΡ. 

--- ὅτι ΑΒΝΟΡΒ. 61. Ἡ. Ασπι. ] Τ διοτι 
ο. δα οἳ. 

-- εγω] οπι. 61. 

91. καταβας δε] τοτε 

Θντ.Ε5ἱ, 
--- Τετρος] Ῥτασπι, ὁ ΏΕΙΤ. 
---τους ανδρας] αυτους Ο. Αππ | 

1 αὐά, τους απεσταλµενους απο του 

Κορνηλιου προς αυτον ο. (8Ι.) 

(Ἠ.) (απο] ὑπο 8Ι. | του] οπη. 
81. Ἡ. | προς αυτον] οπι. 51.) | 

οπ. ΑΒΝΟΡΕ, 195. 61. Ἡ. Ὑπ]ς. 

Ῥγττ. 90. δεΠο]. Μοπιρῃ. ΤΠερ. Ατπι, 

2301. 
--- ζητειτε] αάά, τι θελεται η Ὦ. (5γτ. 

Ἠς].) 

-- τις] τι 51507. 

-- ἡ αιτ.] οπι. ἡ Ὦ. 

99, ειπαν ΑΡΝΟΡΒ. 61. | ἵ ειπον ς. Ὁ. 

καταβας ὮΒ. 

135. 81. ἨΤ, | αάά. προς αυτον Ὦ. 

ΒΥγτ.Ε5Ι. 

99. ἑκατονταρχης] Ῥίᾶθτη. 
(Βντ.Ῥεί,) |. Ῥτασπι. ὁ 81. 

--- ὑπο] ὑφ' Ὁ. 

--- και ακ. ρἡμ. παρα σου] οπι. 81. 

38, εισκαλεσαµενος ουν αυτους εξενισεν] 

τοτε προσκαλεσαµενος αυτους εξενισεν 

Ἐ. | τοτε εισαγαγων ὁ Τετρος εξενισεν 
αυτους Ὦ. 

--αναστας ἨῬοξῦ επαυριν ΑΒΝΟΡΕΒ. 

19. δΙ. 61. παρ. Ἀνττ.Ρεῦ.δΗς]. 

Μεπιρμ. Τμεῦ. Αππι. «1. | ὂοπι, ς.. 
Ἠ1, 

--- εξηλθεν] Τ Ῥτασπι. ὁ Ἠετρος 5. 08. 

(15) 891. ΗΙ,. Βγτ.Ηο]. Ατπι. (οπι. ὁ 
19.) | οπι. ΑΒΝΕ. 61. Υαἱς. Ῥνν.Ρεῦ. 
ΜεπιρΙ. ΤΠΜεῦ. Δ0{1. [| αἀά. εις Καισα- 

ρειαν 19, 

- των απο] οπΙ. των Ὦ. 

-Ἱοππης] Ἱ Ῥχβοπη. της 5. | οπι. 

ΑΡΝΟΡΕ, 19.61. ΗΤ,. (των εν Ίοππῃ 
8Ι. Ατηι.) || Ίοππην 3. 

---- συνηλθον] -θαν ὮὉ. 

το Ῥ6οα. 

20. Ἱίααπο ἀαεβοεπᾶο (Ι. | 29. αοοθτείτο πι. 
σι. | 35. Ἰπιτοῦ. ευρο Οἱ, | οαπι 18 6ἷ. | αἲ 
Ζορρο 61. 



Χ. 92. 

Υα]ς. θΥι..Ρ.Ἡ. συνῆλθον αὐτῷ. 
ΠΜεπαρᾗ. ΤΠΕΡ. σ ή κ 
Απιδι. τὴν Μαισάρειαν 

94, εἰσῆλθαν 

ΠΡΑΞ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

εφ δὲ” ἐπαύριον Ί εἰσῆλθεν ” εἰς 
ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν 

αὐτούς, συγκαλεσάµενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ 

τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 
ϱῦ ε κ ο ορ ” ο. / 
ὧν δὲ έγένετο τοῦ 

σοπη]αἴἳ δαπί οµπῃ, 3 Α]ίοτα 
απίοπη ἀῑς ΠπιτοϊνΙι Οαοξατομτη, 
Οοσπε]αδ γοτο οχροσίαΡατ 1]]οΒ 
οοπγοσαΙ οορηα!]ς οαῖς οἱ 
ποσρβδατ απη]οῖς. 3 Ἐν Γαοίαπα 
οδί οππα Ἰπίτοῖδεος Ῥοΐτας, οἳ- 
γῖας οἵἳ Οογπεβας οἳ ρτουϊάσης 

εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος θᾶ Ῥοᾷο5 οἷις αογανῖτ. 3 Ῥο- 
πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 
4 3/ τα α- / 3 / : 

ἤγειρεν αὐτὸν λεγων, Ανάστηθι 
ἄνθρωπός εἰμι. 
καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 
αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ 
Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσέαι ἀλλοφύλφ' 

98, ἔδειξεν ὁ θεὺς μοὶ΄ 

ἄνθρωπον, "' διὸ καὶ ἀναντιῤῥήτως ἦλθον µεταπεµ- 
φθείς.. πυνθάνοµαι οὖν, τίνι λόγφ µετεπέμψασθέ με; 

καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, Σᾖνογ. Α, εεῃ. 
[ νου. 5. 

σοκ 

{τας γοτο ἸονανΙς οαπι ἀἴσσης, 
.ὃ δὲ Πέτρος Ῥπτρο: εἰ οσο 1ρ8ο Ίοππο 5ΗΠ1. 

Ν/ Ν 

Σκαὶ ἐγὼ αὐτὸς π Εν Ἰοφποης ουπα 11ο Ππιτανῖς, 
εί Ιπνοπῖς ππ]τος απ] 6ΟΠΥΟΠ6- 

Ἰ καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, τοπ ᾗ' ἀκίιφιο αἲ Ἠ]ος, Ύον 

ὁ θεὺς ἔδειξζεν µηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἀπὐιαίοπο 

μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἥμην | τὴν | ἐνάτην 

ευχόµενος ἐν τῷ οἴκῳ ο καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν 

µου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, ἡ ̓  καί φησι» Κορνήλιε, εἰσ- 

ἳ ἔφη τε πρὸς 

σος τετάρτη». ἡμέρας 

βο1ε]5 ᾳποπιοᾶο αβοπππαίαπα 5ἷε 
γίτο Ταᾷασο οοπῖαπσϊ απέ ασζθ- 
ἀετο αἆ αοπίσοπαπα: ϱἳ τη 
οδίοπά1ς ἆἀθιιδ ΠΕΠΙΙΠΟΠΙ 6ΟΠΙ- 
ΏΊΠΠΟΙΗ από Ἱπππππάαπα ἀῑσοτα 
Ἰοπηίποπας 3 Ῥτορί6γ ᾳπος εἶπο 

γοπῖ αΤΟΘΒΕΙΓΗ. 
Ίπίαιτορο «15ο, «παπι οὗ οαι- 
Β4Π1 ατγοθδεὶσᾳς πια ὕοΤΓΕε 
Οοσπο]ῖας αἲί, Α πιάΙας απαΓ- 
{αηα ἀῑς πδαιια 1π Ἠαπο Ποταπι 
ογαΏς5 ογατη Ἠοχα ποπα 1π 4οπιο 
πηθα, εί 60ος νΙτ δίδει απΠίς πιο 

ἕκαά- 

ον ο 1Π γοσίο οαπάϊᾶα εἰ αἲξ, 3 Οος- 
πο], εκαιιαῖία εδί οτα(ῖο ἵπα ο 
εΙεπιοδγπαο {86 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΟ- 
ταίαο δαπέ Ἰπ οοηβροσία ἀςῖ. 
3ΜΙΗΘ οεΓρο ἵπ Ίορμοι εξ 

ηκούσθη σου ἡ, προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 

Σ ] εαρ. 11:13. 

94. τῃ δε ΑΒΝΟΡΕ.. 61. Υπο. Βνν.Πς]. 
Μεππρῃ. ΤμεῬ. | Ἡ και τῃ 5. 138. 91. 

Ἠ1.. Ἀγτ.Ῥ5ιε. Αυπι. ι1. 

--- εισηλθεν ΒΕ. 61. Ὑμ]σ,. Ἀγν.Ηε].(αί. 
23811. {1 -θον ς. Α(Δ)(Ο0)Ε. τε]. Ἀντν. 

Ῥεί.δΗε]απᾳ. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Αὖπι, 

(-θαν ΝΟ.) (συνηλθον 81150.) 

---την Καισ.] οπι. την Ὦ. 8Ι. 

--- προσδοκων] προσδεχοµενος Ὦ. 
-- συγκαλ.] Ῥτασπι. και Ὦ. 

--- αυτου] οπῃ. 61. (αυτους Β3 αἱ.) 
--- φιλους] αάά. περιεµεινεν Ὦ. Ῥγτ.Ηςε]. 

πιφ. 
95. Υεγ. προσεγγιζοντος δε του Πετρου 

εις την Καισαριαν προδραµων εἷς των 
δουλων διασαφησεν 
αυτον’ ὁ δε Κορνηλιος εκπηδησας και 

συναντησας αυτῳ πεσων προς τους 
ποδας προσεκυνησεν αυτῳ Ὦ (-τον 

3.) Βγν.Ηε].πιρ. 
--- του εισελθ. ΑΒΝΟΕ. 19. 81. 61. 1. | 

Ἀοπῃ. του 5. Η. || (τον Πετρος Δ σἰσ.) 

96. ηγειρεν απίο αυτον ΑΡΝΟΡΕΒ. 19. 

81. 61. ας. Ατπι | { Ῥορ ς. 

ἨΠ.. 

--- αναστηθι] τι ποιεις Ὦ. Θντ.Ηε].πῃς. 
--και εγω αυτος ὮΝ. 61. | ᾗ καγω 

αυτος 5. Α. 81. ΗΙ.. εἰ ερο ἵρ5ο Υπὴς. 

παραγεγονεναι 

ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

ΥΥ. | και αυτος εγω Ὁ. | και Ύαρ εγω 

αυτος 19. | και γαρ 

Ῥ. 
96. ειμι] αἀά. ὡς και συ Ὦ3Β. Μεπιρῃ. 

2001. 

97. και συνοµιλων αυτῳ εισηλθεν και 

εγω ὮἙ. | καγω 

εὑρισκει] και εισελθων τε και εὗρεν 

Ῥα. 
---συνεληλυθοτας] -τα 61. 

928. ὑμεις] αάά. βελτιον Ὦ. | οπι, Ίγεπ. 
199. 

---επιστασθε] εφισ. 3. 

--- αθεµιτον] -μιστον 3. 
-- εστιν Ίτεπ. | οτι. 19. 

-- αλλοφυλῳ] Ῥτασπι. αγδρι Ώγ. 35. 

Ῥει. ΤΠεὺ. | οπι. Ίτεπ. 
--καμοι ΑΒΝΟΡΡΒ. | 

81. ΗΤ.. ] και µοι 61. 
--- ὁ θεος απίε εδειξεν Β0(Ὀ.) 18. 91. 61. 

ἨΤ.. Ἁγττ,Ῥεί,δΗσ]. Μεππρα. Τμευ. 

Άπγπι. (όοπο. σατίμ. Ἠουίμ. 11. 100. 

(ρ). 99.) Ίτεπ. (επεδειξεν Ὁ.) | Ροδί 

ΔΑΝΕ. ας. 3. Οτγἰ. πι. Ἱ. 

2205, 

99, αναντιρητως ΒΤ). 61. 

--- µεταπεμφθεις] αάά. ὑφ ὕμων ὮΒ. 
(-πεφθ. 0.) 

---τινι] αάά. τῳ Ἑ. 

ἆ και εµοι 5. 198. 

ῥγπέμψον οὖν εἰς 

80. τεταρτης] της τριτης ΤΝ. (α ἆῑς α]έετο 

Μεπιρῃ.) 

---ταυτης της] της αρτι 1). 

--ημην] Ἱ αάά. Ίήστευων και σ. 

Α(9Ρ)Ε. 19. 51. Π(Τ..) Ἀγνγ.Ρεε.δΗε]. 

Πας. Ίνηστευων την ενατην τε 3. 

(και την εν....οικω µου] οπη. Τ..) | οπι. 

ΑΞΡΝΟ. 61. πας. Μεπιρῃ. Ατπη. 

28:1. «ἴπ ἄπαεσο αεἲ ἵπ απραξάαπι 

Ἰμαμπῖς οοὐ]οῖυας Ἱξα 5οτῖρέαπι δε, Α. 

απατία ἀἱς πδαπθ αἆ Ἠαπο Ἠοχατη ογαπα 

Πε]απαης, οἳ ΟΓ4Ἠ5 ἃ βοχία Ίοτα πξᾳιο 

πα ποπαπῃ, ϱἳ ο0ςθ γΥΙΓ, εἰ οαείεια.”. 

Ῥεάα ἵπ Έτρ. 

---ενατην ΑΡΝΟΡ(Τ..) 81. 61. Ἡ.| {εννα- 
την 5. 155. | Ἱ αἀά. ὡραν ς.. 18. 5Ι. 

Ἡ. (Υπ]ς.) Ἀγτ.Ῥεῦ. Μεπιρῃ. Τ]εῦυ. 

Άτιῃ. 941. [οι], ΑΒΝΟΤ. 61. (προσ- 
ευχομενος απο ἕκτης ώρας ἕως ενατης 

Ἐ.) 

--- µου] εµου Ν. 
8]. σου] Ῥοςῦ ἡ προσευχη Ἑ. Υι]ρ. ἆἷ 

(αι, 19.) 

25. οὐτίις νοπῖξ οἱ 61. | 26, εἸενανίί (Ι. | 28. 
βοά παϊμῖ Οἱ. | 29. αοσετεῖθας Οἱ. | ασσθγδίδίς 
α. | 30. παᾶῖα5 απατία ἀῑο Οἵ. | αἆ Ώαμο Ἡοχαπα 
σα. 

σου 



ΑΒΝ(ΟΡΕ. 
19. (91) 61. 

Ἠ]. 

895, Ἠπ. αἆά. [ὸς 
παραγενοµένος 
λαλήσει σοι] 

98. ἐνώπιόν σου 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ἱόππην καὶ µετακάλεσαι͵ Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται 

Πέτρος: οὗτος ἕξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως 

παρὰ θάλασσαν '. Ὁ' ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρός σε, 

σύ τε καλώς ἐποίησας παραγενόµενον. νῦν οὖν 

πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. πάρετε ἀκοῦσαι 

πάντα τὰ προστεταγµένα σοι ὑπὸ τοῦ ' κυρίου.’ 

51) Αγοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, ᾿Επ᾽ ἆλη- 

θείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἐστιν προσωπολήμ- 

πτης ὁ θεός, Ὁ ἀλλ᾽ ἐν παντὶ έθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν 

καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. 

30 τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγ- 

γελιζόµενος εἰρήνην. διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ" οὗτός ἐστιν 

πάντων κύριο». ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα 
καθ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἵ ἀρξάμενος” ἀπὸ τῆς ΤΓαλι- 

λαίας, μετὰ, τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν | : Ἰωάνης” 58 Τη- 

σοῦν τὸν ἀπὸ ἹΝαζαρέθ, ὧν ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὺς 
πνεύµατι ἀγ ίῳ καὶ δυνάµει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ 
ἰώμενον: πάντας τοὺς καταδυναστευοµένου» ὗ "πο τοῦ δια- 

Χ. 99. 

ατορφεῖ ΒΙΠΙΟΠΟΙΏ απ οορποπηῖ- 
ππίας Ῥοΐπας: Ἠῖο Ποβρίαίας 
Ίπ ἄοππο Βιπποπίς οογίασΗ Ιππία, 
Ίη8γο. 35 Οομβοίτη Ισίέαγ τηῖδὶ 
αά τα, δὲ ἔπ Ῥεπο Γοοϊςῖ ναπίθι- 
ἀο.. Ναπο 6ΓβΟ ΟΙΠΠΟΣ ΠΟΡ ΤΠ. 
οοπθρεοίι ἴπο πάδυπηας απάἶτο 
οπηπία ᾳποσππι(πο ἠΡί ῬΓαθ- 
οερία 5αηί α. ἀοπιίπο. 

3) ΑΡρετῖεπς απίεπι 05 Ῥοΐτιβ 
αἰκῖε, Τα νογ]ταίο οοπρετῖ 4πο- 
ΠΙαΠη ποπ. ϱ5ὲ Ρ6ΙΒΟΠΗΓΗΙΗ 30: 
οερίοι ἀ4ειβ, 3 κρᾷ Ἱπ οπιΠῖ 
Βεπία απ ππεῦ ειπα ε{ ΟΡΕΓΗ- 
{αγ αςώδίαπι. ποοορίας οδί ΠΠ]. 
3ο Ὑογυιπι πηϊκίε 15 Τ5γβΙοΙ 
πάπαπίαης Ῥασοπω Ῥου Τ6δυπα 
Οµπίεμαπα:. Ἠϊο οδί οπιηΊαπα ἀο- 
πηίπας. ἵἹ Ὑος 5ος ᾳποᾶ Γ80- 
(απη οδὲ ναγριπα ρου ππίνεγβαπι 
Ἱπάασαπα, Πποῖρίοης ου α (8- 
Ἰ]αεα, Ῥορῦ Ναρρπιαπα αποά 
Ῥποάἰσαγίὲ Τοβαππος, δὲ Ἱεσαπι 
ἃ. Ναπατεί», Πποπηοᾶο ππχίς 
οσα ἆοας ερἰσίέα 5αποίο οἱ Υἱν- 
αΐς, αῖ Ροτιγαηδ]ν{ί Ροποβας]- 
οπζο οξ Ξ5ηΠππᾶο Γοπηπεδ] ο)- 
Ῥχοβκος Ἡ ἀἱπροιο, αποπίαηι 
ἀοις ογαέ οππι 1]ο: ὃν οἱ ΠΟΒ 

βόλου, ὅ ὅτι ὁ θεὺς ἦν μετ' αὐτοῦ" 

πάντων ὧν ἐποίησεν ἐν τε τῇ χώρα, τῶν Ιουδαίων καὶ 

! Ἱερουσαλήμ: ὃν ᾿ καὶ 99. Γἐν] Ἱερ. {ἀγεῖλαν 

καὶ ἡμεῖς ̓  μάρτυρες 
{αρίος απηα5 οπιπίπτη 4 πας {6ος 
Ίπ τοσίοπθ Ἱπάπεογαπα εἰ ΤΠ 
Ηογισα]επι: απαπι ο οσσίἀδ- 
χιπ βιβροπάσομίο5 Ἰπ Ἰππο. 

κρ εµάσαντες ἐπὶ 

99, Τοππην] αἀά. ανδρας Ἡ. Δππη. Ζο]. 

--- εν οικιᾳ Σιμωνου βυρσεως] παρα τινι 

Σιμωνι βυρσει Ο. (τη) 

-- Απ.] Τ αἀά. ὁς παραγενοµενος λαλησει 

σοι ς. ΟΡΗΒ. 18. 81. ΗΙ,. 6ο. Βεά: 

Βγιγ.Ρεζ.δεΗε]. Αππι.| αᾷ. Ἠϊο νεπίαης 

ἀἶσαί Εβῖ Αοππποπος ἵπ οαπῖρας εα]- 

ναρετῖς. ΤΠΕΡ. | οι. ΑΒΝ. 61. Υαἱς. 

Μοππρα. ἆΡί], 

38. προς σε] αάᾷ. παρακαλων ελθειν 

(αάἀ. σε") προς ἥμας Ὦ. Β.Π 1. 

--τε] γε ΑΔ. | δεΏ. Μεππρ]. ΤΠΕΝ. 

--- παραγενομενος] -ναμενος 61. | ΡΙαεπΙ. 

εν ταχει Τ. 

--- νυν ουν] νυν ιδου ὮἨ. (3 νυν ὃ” ου). 

ΔΒΝΟΡΣΗΕ. τε]. 
ΜοπαρΗ. Ασπηι 

Ὑπ]ς. 

-- ενωπιον του θεου 

0ο. Βεά, Ἀγτ.Ης]. 

Ζοᾖ.δΜΡΕ. | ενωπ. σου 3. 
Βγτ.Ρεῦ. ΤΗΕΡ. Αγπι, 79ο, δη. 

---παρεσμεν] οπι. 3. ΤΜεὺ. 

--- ακουσαι] «άά. βουλομενοι 3. | αἀᾶ. 

Ῥοδίεᾶ παρα σου Ὦ. 

--- παντα] οτη. Ὦ. | Ροεί σοι ΑΔ. 

-- ὑπο ὮΒδ". 199. 9Ι. 61. ἨΙ.. | απο 

ΑΝΕΟΡ. | παρα Ἑ. 
---του κυριυυ ΔΒΝΟΒ. Ὑμ]ς. Ἀγτ.Ης]. 

ΜοπρΗ. Απτπι | κυριου 18. 613. | 

ὅδ4. 

} του θεου -. Ὁ. 51. Ἠ1,, Ἀντ.βεί, 

Του. | θεου 613. 

84. το στοµα] Ἀπίο Τετρος ὮῬ. Απ 

Μοπιρῃ. «Ίὐ. |. αἲᾶ. αυτου ΑΝ:ΟΜ. 

γ]ρ. ΟΙ. Εωία. Ἀγτν. Ῥ9ῦ. δΗο]. Μοπρῃ. 

Τ{ιοῦ. Αππι. 1. { οι. ΒΝΤ. 19. 

51. 61. ἨΠ1,. Απι. {οἱ. Γιά. 
--- καταλαμβανομαι Οἶσπι. Ττ3. Ίτεπ. 190. 

| καταλαμβανοµενος Ὦ3. (οιδα «Ελ. 

Τ.Ε. 9863.) . 
8δ. αλλ᾽ Εις. Τ.Ε. 9865. | αλλα Α. 
--- εστιν] απίο αυτῳ 51. Οἶεπι. 7τ5. ΟΥγίᾳ. 

Ππι, ἵν. 4843. | ροςῦ Ίγοπ. 196. Ἔς. 

Ὦ.Η. | εσται Δ. 
896. τον] πάᾶ. γαρ Οωευίζ.Ὦ αγ. Τοἱ. πι. 

ΘΥτγ. ΡΕ1.δς Πο]. Τμερ. 

-- ὃν ΝΟ μὲ υἱά.Ὀ ἀΡ.Β. 51. ἨΙ. Ἁγτ. 
Ῥεί,δΗε]. (µ. 19.) { οπ. ΑΡΒὲ 

(ωυἰά.) 61. Ὑπ]ς. πι. Μεπιρι. ΤΠευ. 

Αππι, [001,1 

87. ὑμεις Ίγεπ. 196. ΠΠ. 10954, |. οπη. 
Β. 

--- γενομενον] γεναμ. Ἐ. | γεγονος Ο. 

--ῥημα] οπι. Ὦ. 

-- της] οπι. 3. 
---- αρξαµενος ΔΒΜαΙΝΟΡΕΒΗ.| 1 -μενον 

ς.. 155. 91. 61. Ι,. ]. αἀά. γαρ ΑΟ. 

ε. Υι]σ. Ίγεπ. 196. | οπι. ΒΝΟΓ. το]. 
γγ. ΠΠ. 10934. 

98, Ναζαρεθ ΕΙε.Β Λη. Μα ΝΟΡΕΒ. 81. 

Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. ΤΠεὺ. Ίτεπ. 196. Ἰ -ρετ 

δἱ. 8. Α. 18. 61. Η1.. 
- ὡς Ίγεπ. 196. Ηή. 10954. | 
Ῥγτγ,Ῥ5ι. δεΠ ο]. Ατπι. (ὃς εἰς 51.) 

--- αυτον] Ίγεπ. 196. οπι. Ὦ 3, Αππῃ. 

--πνευµατι] Ῥοδί ἁγιῳ Ὦ. | Οοπία, 
1Τοπ. ἨΠ], |. Ῥτασπι, εν Ἡ. 915607, ο. 

(είτα, 1γεπ.) 

--ὁς ΑΡΒΝΕΟΕ,. τε]. |. ὡς 3. 18. | 
οὗτος Ὦ. Το. Ῥγτ.Ῥεῖ, Τμευ. Ἴγεπ. 

Ξ--τωμενος Ογί.1.Τ903. | -νας Ὁ. 

ὑν Ὁ. 

--- καταδυναστευοµενους ΟΥΡ. 1. Τ855, 

7905, |. καταδυναστευθεντας Ὦ. 

--- διαβολου Ίγεπ. Οτίᾳ. 1. υῖδ. |. Σατανα 
Ῥα;. 

89. ἥμεις ΒΝΟΕ. τε]. Ίνεπ. 196.| ὑμεις ΑΏ 

6}. | 1 αἀά. εσµεν 5. 15. 81. Π1.. Υυἱρ. 
{ οπι. ΑΒΝΟΡΕ. 61. Ἁγιν.Ρεί. δΗς]. 

Άνπι, 9, Ίγεπ. (ΒΗ6γετ.) 

90. αοσογβῖ πι. Οἱ. | 38. οοπ{εβίτα Θτρο 
ο. |. 84. Ρείτας ο Σπάτα Οἱ. | αιῖα που εδ 
σι, 1 96. πας] ἄθαὸ Οἱ. | 98. αἲ οπι. πι. 
(αάα.1) | ρενιναηςΗς 6ἷ. |. οι. ΟΠΙΠΘΡ Απιι | 99. 
εί Ζοχαβα]θπῃ 4πσπα οσσἰάεταπῇ 6ἱ. (οπι. πα 
οι») 



Χ. 46. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ων τοῦτον ὁ θεὺς ἤγειρεν τῇ τρίτη ἡμέρα, καὶ 
Ἰ οὐ παντὶ τῷ λαφ, 

ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονηµένοις ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγοµεν καὶ συνεπίοµεν αὐτῷ 
μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν" 
γειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαφ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅ ὅτι 

ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς 
τούτῳ πάντες οἱ προφῆται 

μαρτυροῦσι», ἄφεσιν ἁμαρτιών λαβείῖν διὰ τοῦ ὀνό- 
. ῃ 

µατος αυτοῦ πάντα τὸν ή εἰς αὐτόν. 

λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσεν 
ν ω ΔΝ [ιό / Ν /΄ Ν 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τους ἀκούοντας τὸν 
40 ν / - α 

καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ Ἱ ὅσοι 

σα]ς. 5γτγ.Ῥ. Ἡ. Ίλου. 
ἹΠεπιρῃ. Τ1οῦ. ξύλου 
Αππ.ι.  έδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι 

495. ὅτι αὐτός Ἡ 
ἐστιν οὗτός” 

το. ζώντων καὶ νεκρών." 

τα. λόγον. 

Ἡ συνῆλθαν΄ 
40. τοῦ πνεύματος 

τοῦ ἁγίου. 

ἀπεκρίθη. "Πέτρος, 

ἅγιον ἔλαβον Ἱ ὡς καὶ ἡμεῖς; 

τῷ Πέτρῳ, ὅ ὅτι καὶ επι τὰ ἔθνη ς δωρεὰ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται" 
λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε 

Μή τι τὸ ὕδωρ' δύναται κωλῦσαί, 
Τις τοῦ μὴ πρππιαθημαι. τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ 

“Ἱπροσέταξεν ;δὲ” 
αὐτοὺς : ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι-. 
τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινά. 

“καὶ παρήγ- 

37 ἤκουον γὰρ αὐτῶν 

1ο Τηπο ἀἆσις φαςοἰαν]ί ἑοτίία 
ἀἱο οἱ ἀσάῖι οσα. πιαπΙΓοβΗΤῃ 
Ποτῖ, 3 ποἩ οπιπῖ Ῥορπ]ο 5οά 
(οδιῖθςδ ῬιποοτάἶπαΙςδ α- ἆοο, 
ποὺῖς απὶ πιαπάποανίππας οὲ 
Μα ρίπαα5 οσα. 1]]ο Ῥοδίαθπα το- 
ςαγγοχῖς α πποναῖς: 3 ος Ῥγας- 
οορῖο ποβῖς Ργασᾶίσατο Ῥορα]ο 
εί τοβ]Ησατὶ ααῖα Ίρεο οδί οἳ 
σοη5αία5 οδί α ἆοο Ἰπάεχ ν]- 
ΥΟΥΗΠΑ οἳ πποτίποσαπα, 9 ἨΠαῖο 
ΟΠΊΠΟ5 Ῥτορβοιπο {οδπποπίιπα 
Ῥον]ήροπί, τοπαςρίοποπι οπιπ]- 
πα. Ῥοσσαίογαπῃ αποσϊρετθ Ῥ6υ 
ΏΟΠΙΘΗ οἶαδ ΟΠΊΠΟΣ απ ογοᾶππί 

ουσ. 3 Αάμπο Ἰοᾳπεπίο 443 πῃ 
Ἔτι Ἰείτο γενρα Ἰαςς, οθοῖἀ1ς βρῖτ]- 

(18. Βαποίῦας5 8προς ΟΙΠΠΟΡ Ὕαπί 
απά]εραπί νοτραπι. 35 Βέ οὐ- 
βριογαπί οκ οἰτοππιοίδίοπο Π- 
ἀοῑος απῖ γοποταπέ οπτη Ῥείτο, 
απῖα εξ ἵπ παΜΙοΠος σταξία ρ]τῖ- 
{15 απο οβΊιδα ο5ί: 5 απα[ο-- 
Ῥαπίέ οπῖπι 1]]ο5 Ἰοᾳποπίος Ἰπ- 
σι]ς οἳ πιπασπϊῃβσαηίος ἆειπῃ. 
π Τπης τοδροπᾶ1ε Ῥοΐγας, Ναπῃ- 
απά απαπ. απ Ῥτομίροτα 

η Ῥοΐεςί πί ποι Ῥαρμσεπέατ υ 
απῖ ερ]τίαπα ΒΑΠΟΙΠΤΠ πεσθρο- 
ταηί εἶοιαέ οἳ ποςὸ 3 Ες τρείς 
608 ἵπ ποπιῖπο Ίο5α ΟἨτῖςί Ῥαρ- 
Εσατὶ.  Ῥαπο τοσανογαηί θαπα 
π{ ππαποτεί αΠαποῦ ἀῑεραβ. 

39. παντων Ίγε. 
---τε] οι]. 159. 

--- Ἱερουσαλημ] Τ ΡΙπεπι. εν σ. ΔΝΟΡΒ. 

{αυτου Ὦ. 

195. 5]. θ1ςίο. Ἠ1ι. Αππι «Ἐνμ. Ίγεπ. 

(εν Ἱεροσυλυμοις 19.) | οπ. ΒΟ. 
γπ]ς. 61. 

--- ὡν και ΑΒΝΟΡΕ. 81. 61. ἨΠ1,. Υπ]. 

Οἱ. (αι πι. Τοι. Ώεπιά.) Ἀντ.Ηε].ἰκῦ. 
Άγπι, (απεπι τε]εσεγαπί {αάασί οί Ἀγτ. 

Ἠε].πιφ.) | Ἔοπι. και ς. 155. Γι]ά.ΒΥΧ. 
Ῥε{. αἱ νά. Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. Ίγεπ. [-1000.] 

---ανειλαν ΑΒΝΟΡΕ. 15.61. | Τανειλον 

Ε ο. ΗΕ 

40. ηγειρεν] πα. εν ΝΟ. 81. |. οπι, 
ΑΒΝΕΡΕ, τε]. 

--τᾷ τριτµ ἡμερᾳ Ίτεπ. 196. | µετα την 

τριτην ἡμεραν Ὦ}. 

--- αυτον] αυτω Ὦ3ΚΙΡΙ. 
φαν. Ὦξ 50.) 

41. ἡμιν] απίο ὑπο του θεου Ο. 3γτν. 

(Ρε) δΗΕΙ. (1τεπ. 196). 

----- συνεῴαγομεν] α.ᾶ. αυτῳ 0. Βγτ.Ηε]. 

--- συνεπιοµεν αυτῳ] αάά. και συνεστρα- 

Φηµεν 3. Ἀγτ.Ης]. |] και συνανε- 

στραφηµεν Ὦ”. | οπι. Ίτεπ. 196. 
--- αυτο] οτι. Ὦ 13. 

-- νεκρων] αάᾶ. ἡμερας µ Ὦ. ΤΜΕΡ. | 

(αυτω µεν 

αζά. δύ ἡμερων τεσσαρακοντα Τ. (οσα. 

Ῥεα. (Βγν.Π 1.3) Αθ. |. οπη. Ἴτε. 

45. παρηγγειλεν] ενετειλατο Υ). 

--- οὗτος ΒΟΡΕ. 19. Τ,ΤΊ. | ἆ αυτος 5. 

ΑΝ. 5]. 61. Η1,5. Υπὶς. ἴτεπ. 

45. τουτῳ] τουτον ΗΠ.. 

44. επεπεσεν ΒΝΤ.. 51. 61. ἨΙ,, | επεσεν 

ΑΕ. 18. 
45. ὅσοι ΑΝΡ(7.Β. 19. 61. Ἠ1.. | οἱ Ἑ. 

γυ]ρ. Μοπρη. 

---συνηλθαν ὮΝ. | } -θον -. ΑΥΏ. τε]. 

--του αγιου πό ΑΝΕ. 19. 61. ΠΤ.. | 

του πνς του ἁγιου ΒΕΏ. Ψπα]δ. (οπῃ. του 

9 
46. γλωσσαιςκαι µεγαλυνοντων] δ....και 

µεγαλυνειν 3 2. Ῥταενατίοα!ς Ππαιῖς 

εἰ πιασπἰβοαπίος ᾱ. (3 π.].; γλωσσαις 

και μεγαλυνοντω"τν πππο Ἠαβεί.) 

-- τοτε απεκριθη] ειπεν δε Ὦ. Ἀγτ.ΓΣ0. 

(«ΡΗ1) 
--- Τετρος] Ἡ ΡΙΑΟΠΙ. ὁ ς. ΤΕ. 195. ΠΙ.. 

| οπι. ΑΒ. 6ἱ. 
47. δυναται κωλυσαι τις ΑΡΝ. 61. | 

δυναται τις κωλυσαι Ε. Ἀγτν. Ἐ δε. δεΗε]. 

Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. (Ἠ)3 οπ. κωλυσαι εἴ ϱ.) 

Ίκωλαι τις δυν. 3. |  κωλυσαι δυνα- 

ται τις 5. Ώ'. 18. ΗΤ,.. Αντ | απῖΒ 

Ροήροτο Ῥοΐορε Ψπα]σ. (341.) | µη 

τις το ὕδωρ κωλυσαι δυναται 1γεπ. 199. 

(οπι. µητι.) 

47. τουτους Ίτεπ. | αυτους ὮὉ. 

-ὡς ΑΒΝ. 19. 61. Ιγεπ. | ὥσπερ Ὁ. | 

καθωςς. ΕΗΙ.. 

48. προσεταξεν δε ΒΝΒ. 18. 61. Ὦγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. Τμοὺ. | τοτε προσεταξεν Ἑ. 

Θντ. εί. | ἆ προσεταξεν τε 5. ΑΗΙ.. 

γα]ς. Αππι. 11, 
---αυτους ΒΕΕ.. τα]. | αυτοις ΑΝ. 

--εν τῳ ονοµατι Τὸ χῦ βαπτισθηναι 

ΑΡΡΟΙ.Μαίδ. 61. Απιι Λιπῃ. εν τῳ ον. 
του χρ. βαπτ. ΒΒΙΙΥ. (του κὺ Τὺ χυ 613. 

Ανπ. ΝΜΡ5,) βαπτισθηναι εν τῳ 

ονοµατι Τὸ χῦ Ὦ. 19. Ὑπ]ς. 6Ι. γι. 

(Ῥει)ΔΠο], Μοπιρµ. Του. (ἀοπιῖπί 

Ἱορα Ομεϊσά Ἀγτ.Ῥ5ύ.) | 1 βαπτισθηναι 

εν τῳ ονοµατι του κυριου 5. (Φ)ΗΤ. | 

αάά. Τηῦ χρΌ Ὁ. 

--- Πρωτησαν] παρεκαλεσαν Ῥ. 

--- αυτον] αἀάἀ. προς αυτους Ῥ. 

-- επιµειναι] διαµειναι 3. 

43. οπι. οπαπῖατα «Οἱ. | 45. νοπεταπί 6ἵ. | 48. 
Ῥαρείσατί ἵπ. ποπήπο ἀοπηϊπί ἄπεσα Ομτίςίί 
σἵ. 1 πιαπενοηί -4π. | πρι 605 αἰἰαιιοῦ 60. 

σοῦ 



ΑΕΒΝ2ΡΕ, ΧΙ. 
19. 61. Ίς' 

8. εἰσῆλθες οἳ 
συνέφαγες 

2 |. σαΡρ. 19:09, 864. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΔΩΝ. 

/ Ν 

1Ἔκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ 
./ Ν Ν » / ο ν ο ή σος / 

ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο 
. ο Ύ Χλ/ 5 / 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. Ἔλξότε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς 
νο » Ν 

" Ἱερουσαλήμ” διεκρίνοντο προς αὖτον οἱ ἐκ περι- 
- 8 / α 4 δν πα ΔΝ 3/ δ » 

τομῆς.,  λέγοντες ὅτι ' Εἰσῆλθεν προς ἄνδρας ἄκρο- 
/ / ο δι 4 5 / 

βυστίαν ἔχοντας καὶ  συνέφαγεν  αὐτοῖν. ἀρξά- 
/ σα. - ’ 

µενος δὲ ! Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων, 
7 .τ/ 7 εκ 

δ1Εγὼ ἤμην ἐν πὀλει Ἱοππῃ προσευχοµενος, καὶ 
5 ο ν -/ ς 

εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαϊίνον σκεῦος τι ὣς 
- / ” - 

ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεµένην ἐκ τοῦ 
- ω / . Ἀ / 

οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ". "εἰ ἣν ἀτενίσας 
5 η ΄ - α ν Ν 

κατενόουν. καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τα 
ν Δ Δ - » ο 

θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινα τοῦ οὐρανοῦ. 
ο λγήὴ Ν/ Ἀ / 3 Δ 
ἤκουσα δὲ᾽ καὶ φωνῆς λεγούσης µοι, ΆΑναστας 

/ ο Ν ΄ 85 / - / 
Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. ' εἴπον δέ, Μηδαμῶς, κύριε: 
ο Τ Ν Ἀ ” / δέ: . ω) . ιν 

ὅτι ! κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς το 

να. 

1 Αιάϊογαπί απίοπι αροξ[οΙί 
οἱ Γπίτος ααὶ ογαπί ἵπ Ταᾷαεα 
αποπίαπα οἱ ϱοπίος τοοοροναπῇ 
γαγριπι ἀαῖ. 3 Οππά αδοθηΒῖβ- 
εοί απέοπι Ῥούγας {π Ἠ1θγορο]γ- 
πηαπη ἀἰεοσρίαναπί αἄνοιεις Ἱ]- 
Ίατη απὶ οιαΏ{ οκ οἰγοππισϊσίοπε, 
3 ᾳἰσρπίας, Ώπαχο Ιπίτοϊδϊ αά 
νῖον Ῥυποριθίη Ἰαδοπίες εὖ 
πιαπά σας οπή Η]ής 2 3 Ιπεῖ- 
Ῥίοπς απίοπι Ῥείτας ακροπεῦαῦ 
Ἠ]ς οταίπεπι «4ἴσσπβ, ὅ Ώδο 
εταπι Ίπ οἰν]ιπίο ΤορΡρεη 0Γ4Ἠ8, 
οὐ νἱάϊ ἵτι οχοθβειι πιοη{ῖς ν]δίο- 
ΠΘΠΗ, ἀοδοεπᾶσμβ γης απο ὕαπι 
νο]αέ Ππίσοιπι πηασπαπα οπαΐ- 
που ΙΠΙΠϊ5 βαπαπ] 1 ἆο οαο]ο, 
οὐ νοπίέ πβατιο αἆ πηο: ὃ 1η απο 
ΠΠίπ6Πς οοπβἰάσγαραπη, αἳ γΙάΙ 
απαάγαρεβῖα ἴονγαο οἱ Ῥοβίΐας 
εἰ τεριϊ]]α οὐ γο]αβ]ία οπο]. 
7 Απάϊνϊ απίοπι οἳ γοςσπι ᾱἷ- 
οοπίεπι πηϊμ], Ῥαχσο, Τοιχο ος- 
οἷᾷο οἱ πιαπάασα. ὃ Ὀϊκϊ απίθτη, 
Νεφπαφπαπ,  ἀοπήπο, απῖα 
οοπΙΠΙΆΠΘ από Ἰπππιπᾶ απ παπ]- 
παπα Ἰπίτος ἵπ ο πιειπι. 

/ 
9. ἐκ δευτέρου στοµα µου. 

φωνὴ 

10 

11. ἤμην. 

ν ὰ Ἡ / .. 

Φἀπεκρίθη δὲ! φωνη ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ 
3 . Ὀἳ « Ν 4 5 / ” Δ Ν β 

οὐρανοῦ, Α ὁ θες ἸΙἐκαθέρσεν συ μη κοἰνου. 
.ν Ν Ν δι Ν 

τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίο, καὶ 
ο Ν . / 

ἅπαντα εἰς τον οὐρανον. 

ἆ . / , / 
ἀνεσπάσθη πάλιν 

τι ΔΝ Δ 9 ω - 
καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς 

9/ αν ας Ν {ο ᾽ εἰ κ Πιν Ὦ 
ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν Ἡ Ἰἠμεν, ἄπε- 

9 Ἠοβροπά1{ αιιέεπα γοκ 5οεπηᾶο 
ἄο σασ]ο, Θιαο ἆοις πιαπθαν]έ 
ἔτι 6ΟΠΙΙΠΙΙΠΟ ηθ ἀἰκογῖς. ὸ Πος 
απίοπι {ποπ οδῦ ρα ἴ6σ, εὔ 
χοοορία 5ΗΠέ ΤΙΙΦΙΠΙ οπηπ]α Ίπ 
οπο]πτΏ, αἱ Ὦς οσσο οοη{οδπι 
ος νὶτὶ αἀθμίογαπί 1π ἆοπιο ἵπ 

1. ηκουσαν δε....Τουδαιαν] ακουστον δε 

εγενετο τοις αποστολοις και τοις αδελ- 
φοις οἱ (τοις3) εν τῃ Τουδαιᾳ Ὦ. Βγτ.Ε5ί. 

--- εδεξαντο] εδεξατο 13 (10310. 5οὰ Ῥρον 

ΟΥΓΟΤΕΠΗ {θείο Ἠ/εςίσοι{.) 

---Ππ.] αἀά. εἰ Ῥεποάϊοοραπί ἆεο 50. 

Ἠσ].Ἐ 

9. ΝΟΥ. ὁ µεν ουν Τετρος δια ἵκανου 
χρονου ηθελησαι (-σεν") πορευθηναι 

εις Ἱεροσολυμα! και προσφωνησαο τους 
αδελφους και επιστηριξας αυτους πολυν 

λογον ποιουµενος 

διδασκων αυτους, ὁς Και κατηντησεν 

αυτοις και απηγγιλεν αυτοις την χαριν’ 

του θὺ. οἳ δε εκ περιτοµης αδελφοι 
διεκρινοντο προς αυτον Ὦ. | αἲ ΙπΙέ. 
αάά. 1ρ5ο απἰάσεπα Ιρῖίατ Ῥοίτας Ῥογ 

ἴΘπΙΡΙΣ5 ποπ πιοβῖσαπα γο]οῦαί αὐίτα 

ΠΠογοβο]γτπαπα οἱ ]οᾳαῖ Παίρας; εἰ 

οππα. οοπβτπηαδβοί Ῥγο[οσίις οδί τοι” 
ἀοσπ]ΐ οο5 ΒΥτ. Πα], 

--- ὅτε δε ΑΒΝΕΒ. 61. Ὑπ]ρ. Μεπιρῃ. 

Τ]1οῦ. Ατπι. | { καιοτε 5. 194. ἨΙ,. 

Ῥγτν. Ῥεί.δΗσ]. δι]. 

--- Ἱερουσαλημ ΑΡΒΝ. 61. | } Ἱεροσολυμα 
σ;, (Ώ επρτα)Ε, 19. Η1.. 

σο6 

δια των χωρων 

9. διεκρινοντο] -ναντο 15. 

8. εισηλθ. απἲο προς ανδ. ακροβ. εχοντας 
ΑΡΝ). 61. Υι]ρ. Μεπιρῃ. Τ]ορ. Αττη. 
2801. | Ἱ Ροδ ς. Ἡ. 15. ΗΤ.. γα. 

ῬείδΠς]. 

--- εισηλθεν οἳ συνεφαγεν Ἑ. 18. 61. 1. 

Βγιγ.Ῥου. δε Ηο].ίαΐ. Αππι.Ζοµ. δε Μ5Ε, 

Γ ἆ εισηλθες 6ἱ συνεφαγες 5. ΑΝΕΡΕΗ. 

γπ]ο. Βντ,Πο].πις. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. ΑΟπι. 

Όκο, δη, 

--- αυτοις] Ῥτασπι. συν Ὦ 3. 

4, Πετρος] Ἡ Ῥνασπι. ὁ σ. ἨΤι | οπι. 
ΑΡΝΡΒ, 19. 61. 

-- αυτοις] αάά. τα Ὦ 4. 

- καθεξης] οσα. Τωαί. ΜοπαρΗ. (ποπ Π.) 
δ. πολει] Ροδί Ίοππῃ Ὀ. 

--- προσευχοµενος] οτη. 3". (α. 4.5) 

-εν 90.1] οπι. Ὦ 38. 

---καταβαινον] -νων «Δ. 61. | Ροβί 
σκευος τι 61. Μεπιρῃ. ΤΠοΡ. 

----τεσσαρσιν] τετρασιν Ὦ. 

---αχρι ΑΒΝ | Ταχρις 5. Ἐ.το], | ἕως Ὦ. 
6. τα 19. οἳ δ0.] οπι. 3, 
---τα 40.] οτη. Τ. 

-- και τα θηρια] οπι. Ῥγτ.ρδί. οἱ 1. 
αἱ υἱά. 

6. της γης] Ῥοβύ και τα θηρια και τα 

ἑρπετα Ἡ. 

7. ηκουσα δε και ΑΡΝΕ. 13. 61. Υ]ς. 

Μοπαρη. ἍἜμευ. |. Και ηκουσα Ὦ. 
υγ, μέ. «ἆΡίΠ. |. Ίηκουσα δε (1οπη. 

και) 5. Ἠ1,. Ἁγν. Πε]. Αππη. 

--Φφωνης λεγουσης] φωνην λεγουσαν 

ο. 

---αναστας] αναστα Ὁ ΧΡ. 

δ. ειπον] ειπα ὮὉ. 

--- κοινον] Τ βχαθτη, παν ο. ΠΙ,. Μεπιρῃ. 

πί νά. (νἷᾶ. κ. 14). | οτι. ΑΒΝΡΓΕΒ, 18. 

61. Υπ]ς. Ἀγνγ.Ῥει,δςΗςε]. ΤΠεΡ. Αππῃ, 
48. Οτίᾳ.1. 9493, 

9, απεμριθη δε.....του ουνου] Εγενετο 

(ααᾶ. δε”) φωνη εκ του ουνου προς µε 

Ῥ. 
-- απεκρ. δε] Τ αάά. µοι σσ. Ὦ. 15. ΠΠ, 

Ἀντν.Ε8{. ὅς Πο]. Ατπι. Ζοἡι.δ.ΜΡΡ. 1. 

{.οπι. ΑΒ), 61. ας. Μοπιρῃ. Τμοῦ. 
Δνπῃ. Όνο, 

9. απίοπη αβοοπά]ββοῦ Ῥεΐτις Τογοβο]. Οἷ. | 4. 
7οργε 61. | 6. ἵπ αποά 6ἷ. | 8. Ππετοῖνίε Οἵ. [ 9.π9 
οοπώπΏ πο 61. | 10. οπιπία ταγδαπαι Οἳ, { 11. ν τί 
ἴτος σοπ{οβὔίπῃ (. 



κη19. 

τας. 8υ1χ. Ῥ. Ἡ. 
ἹΜεπιρᾗ. ΤΠεΡ. 

Άγπῃ. 3Η. 
3 [οαρ. 10:59, 

δρ. ο / 
το πνευμα μοι 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ Εν / 
σταλµένοι ἀπο Καισαρείας πρὸς µε. 

θ ω] 5” ω δὲ 1δ / συνελθεῖν αὐτοῖς µηδεν ἵ διακρί- 
“.΄ 9 α εΝ ὢ β 

ναντα”. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι, 
/ 

9 ἀπήγ- 
Ν Γ / Γ Ν 5 ο / 

και εἰσήλθομεν εἰς τον οἶκον τοῦ ἀνδρός, 

γειλεν δὲ 

Πέτρον, 
υ[ οαρ. 1ο: 

5 εαΡρ. 1:56. ῥήματος Πτοῦ" 

ς / 

ματι αγίῳ. 

/ 

θεὀν; τὃ 

΄ Ν Ν - ε ας ϐ 

θήσηῃ συ καὶ πᾶς ὁ οἶκὸς σου. 
. ως Ν - Ἠ ο πε Β / 

με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεύμα το αγιον ἐπ αὗτους, 

ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῃ. 
κυρίου, ὧς ἔλεγεν, ' Ἰωάνης” 

/ 

ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύ- 
5 Ν / ΔΝ /. .ν 

{εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς 
ς Ν 9. / ασ μειν. Ν / 

ὁ θεος ὧς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον 
. - / Ν / / λ ο Ν 

[ησοῦν χριστον, ἐγὼ | τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν 
/ μ .ν ε / ον 

ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἠσύχασαν, καὶ 
/ ς Ν / “/ υ ον - 3), « 

ἕασαν' τὸν θεὸν λέγοντες, Αρα } καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ 

ἡμῖν πῶς ο, τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ 
αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα !, ᾽᾿Απόστειλον εἰς πώς 

πην ! καὶ µετάπεµψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον 
Σὺς λαλήσει ῥήματα πρὀς σε ἐν οἷς σω- 

150 ο 

Ν Ν / 4 . / 3/. / 

θεὺς τὴν µετάνοιαν | εἰς ζωήν ἔδωκεν. 
12 15 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς 

Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ 
α / 

19. Στεφάνου γενοµενης ἐπὶ 

εκ δευτερου] απο φωνη ΒΕ. γη. 

Ῥει. δΗεΙ. Αιπι. | Ῥο5 ΑΝ. 18. 61. 

ἨΠ, Ὑπ]σ. Μεπιρῃ. ΈΤμου. (311.) 
(οπι. Τ.) 

---ουρανου] 84. λεγουσα 15. 
--- ἐκαθερισεν Α. 19. 613. (Π)Ι.. (-θαιρ. 

Ἠ.) |. Ἰ εκαθαρισεν 5. ΒΝΡΕ. 613, 
10, δε] οπι. Η. 

-- ανεσπασθη Απίο παλιν ΑΒΝΕΟ. 19. 

οἱ. Υπ]ς. Βγτ.Ησ]. ΝζοπιρΗ. Αππι. 1, 

{4 Ροδί ς. ἘΠΤ,. (οπ, παλιν Βγτ. 
Ὢ5ι, Τ11εῬ.) 

1]. ηµεν ΑΒΝΡΑΥ. | Τημην ς. Ἐ. 155. 
61. ΗΤ.. Υαῇρ. θγτη,Ρεί,δεΠ ο]. Μεπιρῃ. | 

ΤΠεΝ. «Ῥι].(εταπύ. ἆ.) 
--- Καισαραιας Ὁ. 

-- με] εµε 3. (οοττ,ξ) 

19, ειπεν] -πον 61. 

--το πνευμα µοι ΑΡΝΡ. 61, Υπ]. 

Μεπιρῃ. Τμου. | Ἱ µοιτο πν. 5. Ἠ. 

195. Π1.. Ἀγττ,Εε{.δ Πο]. Αππι, 31. 

-- μηδεν διακρ.] οτη. Ὦ. ΒΥχ.Ης]. 
--- ἔιακριναντα ΔΕΒΝΕ. 19. 61. | -νοντα 

ΝΕ(ΒΡΙΥ.) | Ἡ διακριγοµενον 5.Η1.. 
-- δε α]έ.] οσα, Ὦ). Ατπη. 

-- οἱ ἐξ οἱ αδελφοι 61. 

εἶπεν δὲ 

λ ο / 

ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί 

ὃ ἐμνήσθην δὲ τοῦ 

ατα ΘΥΑΤΗ, πηϊβεϊ α- Οποξ5βΥ6Η, 
πάπια, 13 Π]κ]έ απίοπι ερ]τ]έΒ 
πημί αδ Ίνοπα οἵπα 15 πμ] 
Ἠοείίαπα. ΎοπογαΠέ ΑΠ{ΘΠΗ ΠΠο- 
οσα οἱ δεχ ΓΑίΥ6Ρ 18, οἱ Ἱπ- 
βγαβδὶ ΒΙΠΙΙΦ ἵπ ἆοππαπα ΥΠ, 
ασταν] Απίοπα ποθίς (πο- 
πἹιοάο γἰά]δδοί απρο]απι ΤΠ 
ἁοπιο 8113 ςἰαπέοτη οἱ ἀἰσοπίοπι 
ΒἱΡῖ, ΜΠιίο ἵπ Τορροπ δἱ αγοσρεῖ 
Ῥίπποποπι απὶ οοσποπηίπαξαγ 
Ῥείνας, Ἡ α1 Ἰοη πείς ΗΡΙ γευ- 
ρα ἵπ απἶρας ϱα]ντς οχἵς {απ οἱ 
Ἱπίγογεα, ἀοπης πα, 1 οσπι 
Ἀπίθπη οοθρίβδοπα Ἰοᾳπῖ, ἀσοῖατε 
ΒΡΙΤΙΓΠΒ 5αΠΟΡΙ5 8ΗΡΟΥ 605 δἶσιό 
αἱ ἵπ πο ἵπ ΙΠΙο. 18 Ἠεσος- 
ἀαίας 5απῃ αππίοπῃ γοτδ] ἀοπι]η], 
εἰσπί ἀΐῑσεραί, Τοἱαηπος απἰάσπι 
Ῥαριζανίς α.α, Υο5 απίοπι 
ῬαρισαὈιηϊπί εριηέα 5αποίο, 
ΙΤ 1 οἵπο δαπάοπι ϱταίαπη ἆθ- 
4ἷε 115 ἄαιις εἶσιί οἳ πο] απῖ 
ογοαἰάίπιας Ίπ ἀοπηίπαπα Το5π 
Οµπ!δίαπι, οσο απῖδ ογαιη απὶ 
Ῥοβ5οπι Ῥτο]Ιμογο ἄθιιπι 15 Η]5 
απά1ῖς (αοπογιπέ, ο ϱ]οτῖῇσα- 
γεταπέ ἄοιπα ἀῑεσπίος, Ἐγρο εί 
Ρεπίῖῦιις ἀοις Ῥασπήίοηίῖαπι αἆ 
γ{ίαπα ἀθά[8, 

Ν 

μεν 

ἔ ἐδό- 

1915 ΠΠ απἰάσπι απὶ ἀἱεροτεῖ 
{ποταπί α Πήρα]αίοπο αιιαο 
{αοία Γαεγαί 5αὺ Βίορηαπο Ῥεχ- 
απιρα]αγετιπό πἼδαιιο Ἑοοπίσθπα 

19. απηγγειλεν] ανηγγ. Β Β1]ψ. (οἶτα, 4. 

αἱ, 5]. Β61ι.) 

--- δε ΑΡΝΓ. 61. Υμ]ρ. Βγτ.Ηε]. Μεπιρῃ, 

. { τε ς. Β. 195. Π1,. στ.Ῥεί, Ατπῃ, 
401. { οπ. ΤΗ6Ρ. 

--τον 19.] οτι. Ὦ. 

--- ειποντα] Τ αάά. αυτῳ 5. Τ.. 15. ΗΤ.. 

γαῖς. Βγιγ,Ρεί,δΗΕΙ. ἼἜμερ. Αππι. 

(11) { οπι. ΔΒΝ. 61. Μεπιρῃ, 

--- αποστειλον] πεµψον Ὦ. 
--Ίοππην] Ἰ αἀᾶ. ανδρας 5. Ἡ. 18. 

ΤΠΤ,, Ἀγτ.Πα], | οπι. ΑΒΝΕ. 61. γαρ. | 
Ῥνγ.Ῥεί, Μοπιρ], Αυιη. 4501, 

14. λαλησει] -ση Δ. 

--- σωθησφ}] -σει Τὸ. 19. 

--- ὁ οτη, 6139507, 
16. λαλειν] αάά. αυτοις ὮὉ. 

--- επεπεσεν] επεσεν Ὦ. 

-- αυτους] αυτοις Ὦ Χ. 

-- ὥσπερ] ὡς Ὁ. 

16. εμνησθην] -σθημεν Δ. 

-του κύριου ΔΒΝΡΕ, 19. 61. 

του 5. Η1.. 

--- Τωαν.] ΡΥΒΕΙΙ. ὅτι δ. 

---πνευματι] πνα ὮΑ. 

17. εδωκεν] δεξωκεν ὃν. 

ον, 

Ι οπι, 

17. ὁ θεος] οπι. Ὀ. 

-- εγω] Ἡ αάά. δε 5. ἘΗΙ. Ἀγν.Πς]. 
Τμοῦ. | οπ, ΑΒΝΕ. 185. 61. Υπ]. 

Βγτ.Ῥείέ. Μεπιρῃ, Ατπι, «901. 

---τις] οπι. 61. 

--- θεον] αάά. του µη ὄουναι αυτοις πγα 

ἁγιον πιστευσασιν επ) αυτω Ὦ. (8γτ. 

Το]. 3) (π ἀοπαίπαπι ο εδαπι ΟΗτ]δίαπη. 

ΒΥΥ.Ης].Ἠ) 

18. εξοξασαν ΒΝΓ”. 61. Υμ]ς. Βγιτ.Ῥ5ί. 
ΔἨσ]. Μεπιρῃ. Τμεῦυ. «Δδί1. (εδοξαν 
3.) | 4 εδοξαζον 5. ΑΕ. 158. ἨΤ..Αιπι, 

--αρα ΛΒ(εἰο 4). 61. | αρα Τ γε”. 
ς.. Ἡ. 155. ἨΗΤ., ῬγτιΗε]πιρ. ἄταεσε. 

--την] οσα, ὮὉ. 
--- εις ζωην ἉπΠίο εδωκεν ΑΡΝΕΤ. 61. πι. 

Γιά. Το. Ι) επια. | Ἰ Ρορδίς. Ἐ. 15. 

ΠΠ, Βγτι,ΡΕί.δΗεΙ. Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. 

(Ατπι,) «1. Ρία{. (οτι. Ώοπη.) (ἀεαΙί 

ἄοις αἆ γίίαπι Ὑπ]ς. Ο/:) 

19, επι] απο του Ὦ. (οπη. του Ὦ.) 
--- Στεφανῳ Ἠδ, 61. ἨΤ, | Στεφανου 

ΑΡΝΕ, 18. 

18. αοσεχεῖ 6ἷ. | 16. οεοϊᾶ]1ῖ 61. | 18. Ῥαεπίτεη- 
εαπα ἀεάῖξ ἄειΒ πα νίίατα 6ἱ. { 19. Ἐλοσπίεεη 
οσα. 

σοτ 



ΑΒΝΤΤΕ. 
19.61. 
Ἡ].. 

99, Γοὔσης] 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Κύπρου καὶ ̓ Αντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον 

εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοι. Ὁ ἦ ἦσαν δέ ας ἐξ αὐτῶν 

ἄνδρες Κύπριοι καὶ Ευρηναῖοι, οἵτινες Σἐλθόντες εἰς 

᾿Αντιόχειαν, ἐλάλουν "καὶ πρὸς τοὺς ο) Ἕλληνας 

εὐαγγελιζόμενοι, τὸν κύριον Ἰησοῦν. καὶ ἦν χεὶρ 

κυρίου µετ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸν Ἡ [ ” πιστεύσας 

ἐπέστρεψεν ἐ ἐπὶ τὸν κύριον". “Σἠκούσθη δὲ ὁ λόγος, εἰς 

τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίαν τῆς ᾿οὔσης' ἐν Ἱερουσαλὴμ΄ 

περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ' ἕως Άντι 

οχείαν" Ὄὸς παραγενόµενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν”, 

τοῦ θεοῦ ἐχάρη. καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει 

τῆς καρδίαν προσµένειν τῷ κυρίφ' ὅτι ἦν ἀνὴρ 
ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ 

προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίφ. ον μα δὲ εἰς 
! 

ΧΙ.20. 

οἱ Ο7ΡΙππη οὗ Απιηιοσϊηπη, Πθ- 
τηϊπϊ Ἰοᾳποπίος γοτραπι ηῖςί 
βο]ς Ταᾷασἵς, ὉὉ Ἐναπέ απίοπι 
απζάαπι οκ οαἷς νά ΟΥρτ! οὐ 
Ογτεπαῖ, απ οππη ἀπίτοίδεεπέ 
Απιμίοσΐαπι, ]οᾳπουαπέατ εἴ αἆ 
ἄπασος αἀπαπβίαπίος ἀοπιίπαπα 
Ίσα, 3 Εέ εταῦ πΙΔΏΙ5 ἆο- 
πηϊηῖ ουπι οἷς: πππ]έας απἰᾶσπι 
ΏΙπιογας ογεάοπίίππι 6οΠΤΕΙΡΙ18 
οεἱ α ἀοπιίπαπα, 3 Ἐοτγεπίέ 
απίθπη Β6ΥΠΠΟ α αιιγος οοο]ρδίπο 
αππο οΥαἴ Ἠ]εχοβο]γπιῖς ΞΠΡΟΣ 
165, οἱ πκογαπε Ῥαγπαβαπ 
πσηπο Απιιοσίαπη:  απὶ οἳπῃ 

/ Ρειγεπὶςκεῦ εί νιάΙεεεί σταῖατι 
ἀαῖ, σανῖσις οδί, οὗ Ἠου αυαέας 
ΟΠΙΠΟ5 Ῥγοροβίζο 6οΓ415 Ῥ6υπ]ᾶ- 
πογο ἵῃ ἀοπ]ίπο, 3) απῖα εταί γΙ’ 
Ῥοπας οἱ ρ]επας βρἰπῖθα βαπΠο[ο 
οἱ Πᾷ6. Τὲ πἀροβίία οδὲ πτοα 
πιπ]έα ἀοπιῖπο. 3 Ῥτο[οσίας 
οδί απίοπι Έμαδαπα 6 4πβο- 
τογεί Ῥαπ]απα; 4ποπι οΠ1 ΊΠγ6- 
ηϊςςοί, Ῥοχα κ] Απιζιοσιατη: 

Ταρσὸν ' ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 
εἰς ᾽Αντιόχειαν. ἐγένετο δὲ ἆ 

ν/ 
αὖτο τς” καὶ 

ὃ καὶ εὑρὼν ' ἤγαγεν 

ἐνιαυτὸν εαπὲ Ίπ οοσ]οεία οἳ ἀοοπεγαπό 
1606 ΑΠΠΠΠΩ {οίππι οΟΠΥΕΥΡΕΙΙ 

ἑπχθαπα πηπ]ίαπη, Ίΐα αἱ σΟΡΠΟ- 

ὅλον, συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι͵ ὄχλον πηἰηαγοπέας ρήπηππη Απιηιοσϊας 

ἱκανόν, χρηµατίσαι τε | πρώτων 
4 μαθητὰς Χριστιανού». 

κατῆλθον ἀπὸ 

' ν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις 

ἀἰβοῖρα] ΟἨςίαπί, Τη Πῖ5 
ἐν Αν τιοχείᾳ τοὺς απίθπα ἀἴσριιβ βαρογγοπογαπέ αὉ 

Ἠιετορο]γπαϊς Ρτοροίαο Απιι- 

Ἱεροσολύμων προφῆται εἰ ᾿ Άντι- 

19. τον λογον] απίο λαλουντες Ὦ. 
--- μονον] µονοις Ὦ. Νας. 

--- Τουδαιοις] Τουδαιοι ἓ8. 

0, ελθοντευ ΑΒΜαΙΝΕΣ. 61. Ττ/ 

Βγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. ΤΙΜΟΡ. 911. | 1 εισελ- 
θοντες ασ. 155. Ἡ. Υπϊς. 3Υτ.Ε2Ι. 

Λππι, 
--- ελαλουν και ΑΡΧ”. 61. Υι]ς. |. Ἔοπι. 

και 5. ΤΝ, 135. ἨΙ,. Ἀγττ, ιδ Ης]. 

ΜοαπιρΗ. ΤΜ6Ρ. Αιπι. «31. 

-Ἕλληνας ΑΝΕΡΣ. Αππιι «001. μέ υἷα. 

(πλείστων τε καὶ ἄλλων ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας 

Ἑλλήνων. Έως. Ἠ.Ε. Ἡ. 8. (49.) | 1 
Ἓλληνιστας ς. ΒΡ'Τ), 18δΐο, 61. Π1.. 

1. ευαγγελιστας 8". ((παεσος Ψα]ς. 

Άποο. ΘΥΙΣ.Ρ5Ι,δεΗσο]. Μεπιρη.) 

--Τήσουν] αάᾷ. χριστον Ὦ. 2841. Γ]αἱ8, 

91. και ην] ην δε Ὦ 42, 

--- ὁ πιστ. ΑΒΝ. 61. | “οη. ὁ ς. ΤΕ. 

195, 1, Αγοτ,Ῥ5{.δεΗς]. 

--- κυριον] αάᾷ. Τησουν Τὸ. 
99, της ουσης ΒΝΒ. 19. 61. Ὑπὶρ. ΒΥ1. 

Ἠς]. | Ἀοπ. ουσης 5. ΑΡΗ; 872.Ρἱ. 

ἹΜοπιρῃ. Τ]οῬ. Αυπι. «4011. 

-- Ἱεροισαλημ ΔΗΝΡ. 61 (15 π. 1.) | 

{ ἆ Ἱεροσολυμοις 5. ΡΗ1:. Υ1ἱς. || αἀά, 
τα Ἐ6}, 
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92, Ῥαρναβαν] Ἱ α4ᾶ. διελθεν στ. ΜΒ. 

18. Π1,. Ἀγν.Ηε]. Τμεξ. | οπι, ΑΡΝ. 

61. Υα]ς. Θγτ.Ῥεε. Μοπιρ], Αππι. 01. 

(ροξί Αντ. ΒΡ11η.) 

-- ἑως] πα. της 3. 

95. ὑς] αἀά. και Ὦ αγ. 

--- χαριν τήν του ΑΒΝ, | “οπι. την ασ. 

ΕΒΕ, 18. 61. ΗΙ,. Ἀγττ.Ε5ί.δεΗε]. 

-προσμενειν] αάᾶ. εν Ῥ. ΜαπΡΙ. 

Τ1εῦ, 
94. ην ανηρ] ανηρ ην ἓ. 

--τῳ κυριῳ] οπη. Β3. 

90... ΑΥΤ. 26, ακουσας δε ὑτι Σαυλος εστιν 

ειςθαρσον (Ταρσον”) εξηλθεν αναζητων 

αυτον και ὡς (οπι.ἳ) συντυχων παρε- 

καλεσεν (π44. αυτον”) ελθειν εις Αν- 

τιοχειαν Τ). Ἀγτ.Ἡ 6] πιφ. 
-- εις Ταρσον] Ἱ αά. ὁ Ῥαρναβας σ. Ὦ, 

19. 61. Ἠ1,. Ῥγχ.Ησ]. (ρτασπι. γα]ς. 

ο. πι) |. οι. ΑΒΝ. πι Γι, 
Ὀγγ.Ῥεί. Μεπιρῃ. ΤΜ6ῦ. Αιπι. 

-- αναζητησαι] αναστησαι Β3. 

96. εὑρων] Ἱ αἀᾶ. αυτον στ. ΠΤ,. Βγτὴ, 

Ῥει.δΠςε].! Μοπιρῃ. ΤΠοῦ. Ατπι, 4011, 

(18 π.].) |. οι. ΑΒΝΤ. 61. 5 

-- ηγαγεν] Ἱ αάά. αυτον 5. ΕΗΙ. 

ΘΥΙΣ.ΣΕ{,δ.Ης]. Μοπιρῃ, ΤΠΕΡ. «πι, 

(18 π. 1) | οπ, ΑΒΝ, 61. Υπα]ς. 

ΤΠ, 
36. εγενετο δε αυτοις αἆ Ἀπ. τοτ.] 

οἵτινες παραγενοµενοι ἔνιαυτον ὅλον 
συνεχυθησαν οχλον ἱκανον. Και τοτε 

πρωτον εχρηµατισεν εν ΆΑντιοχειᾳ οἱ 
µαθηται χρειστιανοι Ὦ 3). | οοπ{]σ]ξ 
γετο ο αππαπα {οίαπι οοπηπιῖσοστο 

οοο]εδίατα οὐ παπι ῥτίππππι παποπραζί 

εαπί 1π Απίιοσμίαπι ἀῑςοῖρα]ος ΟΗτ]ς- 

Παπος ᾱ. | οἵτινες παραγ. ἓν. ὁλ. συνανα- 
χυθηναι τῇ εκκλησιᾳ, και διδαξαι οχλον 

ἵκανον, χρηµατισται πρωτως κ.τ.λ. 

13. ΒγτιΗο] πιο. (ο αι.) (οἱ αππαπι 

εούαπι οοπγογδα εαπὺ ()ῖ Οἱ) Ἱη 
Ἐεε]εβῖα Ὑπ]ς.) 

--- αυτοις ΑΒΝΕ. 19. 61. | αυτους ς. 

ἨΠ.,, 

--- και ενιαυτ. ΔΒΝ. 19. Άγτ.Ησ]. |. ὂοπι, 
και ο. Ἡ, 61. ΠΙ.. (Υα]ς.) Β72.ΡΕΙ, 
ΜοπιρἩ. Τμεῦ, Ατπι, 1Η, 

-- ὁλον] οπα. Ἡ, ΤΠεΝ. 
--εν τῇ εκκλ.] οτη. εν Ἠ1.. 

--πρωτως ΒΝ ΓΣ. Ίπρωτονς. ΔΤΓ3Ε.το]. 

19. Αποσμίατα Οἵ, | 91. πα] αβαιθ ἨΠΙΘΥΙ8 
6ἷ. 1329. πξα πε αἲ Αποσμίασι Οἵ. | 38. οπιηθς ἵπ. 
Ῥχοροβίζο ϐ. [325. απίεπα] ααᾶ. Βατπαβας Οἵ. 
πινς | ΤβΎβάπι Οἱ, πι ςκ | 28, βυέ 1ὶ 6ἳ, 

-«- 



ΧΙΙ. 6. 

Ῥα]ς. 8Υχ. Ῥ. Ἡ. ὀ ειαν" ας 
Ἰποπαρ. Τ]οῦ. κ. 

Ασιη. 13841. 

ἐπὶ Κλαυδίου ). ! 

κῑτ. απ’ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΙΙ ὁ . / / 

ἀναστὰς δὲ εἷν ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ΄Άγαβος, 
ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν πδηνε μέλ- 

λειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην, ! ἥτις | ἐγένετο 
90 «ο Ν - Ν ᾽ Α // 

τῶν δε μαθητών καθως Ιεὐπορεῖτό. 
τιδ. ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς 
κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς Ὁ' ὃ καὶ ἐποί- 

Ν ν 

ήσαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ 
Ν / Ν / 

χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαὐλου. 
1 ον - Ν Ν Ν . / ε ς 

19. ἡ Κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν Κκαιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώ- 

οσἶαπι: 356 5ΙΥΟΠ8 ΠΒ οχ 
ες ποπ]ῖπο Ασαβις εἰσπίβοαρας 
ρε ρίγα {απποπα. πηπσπαπαι 
Λαέπαπα ἵπ. ππίνουδο ονὗο ἔου- 
ΤΑΥΤΑ 1πο Γαοία οδί 510 Οἶαι- 
ἀἱο, 3 Ὠἱκαριῖ απο, ργοιις 
απῖ Παδοθας, Ῥτοροξιογαπί πι 
πηϊπϊξἑογταπα πίίοτο ΠαὈιαπ]- 
Ῥα5 πι Ταύπσοα (αίναςς ὑατιοά 
οἱ {οσογιηί, τη] οηίς8 εἰ βοη]- 
0165 ρος ππαπ5δ Ῥαππαβαο οὐ 
Βαπ]]. 

!Ῥοᾶ σπα απίοπΙ. Γ6ΠΠΡΟΥΟ πη]- 

δης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ 
“ἀνεῖλεν δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν 

ὅτι ἀρεστόν ἐστιν 
τοῖς Ιουδαίοι, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον, 
(ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων), 
εἰς φυλακήν, παραδοὺς. τέσσαρσιν τετραδίοι στρατι- 
ωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα 

5 ὁ ο. οὖν Πέτρου ἐτηρεῖτο 
ἐν τῇ φυλακῃ: προσευχὴ δὲ ἦν | ἐκτενῶς” γιωομένη ὑπὸ 

ὅτε δὲ 

τῆς ἐκκλησίας. 
/ / 

' µαχαίρῃ 
3. ’ /“ 

1 Τωαάνου 

ὃ, Γαἳ] ἡμέραι 

ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαφ. 

Εἰδὼν δὲ” 

να ἐκκλησίαν πρὸς τὸν θεὺν } Γπερὶ" αὐτοῦ. 

ήμελλεν” 

4 ἃ Ν / 3 
ον και πιασας έθετο 

ει Ἠοτοάςρ γοκ ππαπ5 τῇ πα Π]- 
σοτεί αιοξάαπι ἆοσ οοσ]ερία, 
ἈΟσοἶᾶ]1ί απίοπι Ιαοοριπα Γγαδ- 
τοπι Ἰομαππῖς σ]αά1ο.. 3 Υἱάεις 
απίεπι Ὑπῖα ρ]ασςγοῦ Πιάσοῖς, 
πάροξιῖξ πἀρτομεπάστο αἱ Ἐο- 
ααπα: οταπέ απίοπι ο α7γ- 
ΠΙΟΣ: ποπ ΠΠ π4ρίο- 
Ἰοπαῖςεαί, παϊςίς Ιπ οαΓοΘΤοΟΠΙ, 
ἐαάςπς5 (πα θίπος απαιογη]οπ]- 
Ῥι5. πα έαπι ομβίοᾶίτο 6απῃ, 
γο]θπ5 Ῥο5δύ Ῥαδεμα Ρτοάισετο 
ειπα ρορι]ο. 5 6 Ῥουχις απῖά- 
οτη εοτγαβα{Σ Τη 6ΔΓΟΘΓΟ: ΟΥ8- 
Πο απίοπι Ποραίῦ εἶπο Ιπίοτπιίς- 
5ἶοπο αΏ οσε]οσία αἆ ἄθειπι Ῥτο 
6ο. ὃ Οσα απίοπα ρτούποξτα5 
οσπι. ομξεί Ἠειοάςς, ἵπ 1ρδα 

ἑπροάγειν αὐτὸν ὁ Ἡρώδης, τῇ νυκτὶ ΕΩ 

38. εν Αντιοχειᾳ] εις Αντιοχειαν Δ. 

--- χρήστιανους 3. 61. 

27. ταυταις] αυταις Ὦ. 

38. αναστας δε] ην δε πολλη ἁγαλλιασις, 
συνεστραµµενων δε ἡμων εφη Ὦ. 

---εσημανεν ΑΝΙΟ, 19. 61. ἨΤ,. Βγνν.Ρ5{. 

ΔΗσο]. Μοπιρῃ. Τμοῦ. |. εσηµαινεν Ἑ. 
γμ]ς. | σήµενων ὮὉ. 

--μεγαλην ΑΒΝΕΗΣ 61. | Ἰ µεγαν ς. 
ΣΕΠΤ. (15 π. 1.) 

--ἦτις ΑΒΝΡΕ, 18. 61. | { ὅστις ς.. 

ἨΤ., |. } πάᾶ. και 5. ΒΗΙ,. γτ.ρεῖ. 
Γοπι. ΑΒΝΕ. 19. 61. Ὑπ]ς. Θγτ.Ηε]. 
Ἄεπιρῃ. ΤΠεΡ. Αππι, 11. 

--Κλανυδιου] Τ αἆά. Καισαρος 5. ΤΗΙ.. 

Βυτς,Εεί.δ.Ησ]. |. οτι. ΑΡΝΓ). 19. 61. 
Ὑπ]ς. Μεπιρῃ, Τπευ. Αιπι, 4211, 

99. των δε µαθ. καθως ευπορειτο τις 

(Εα5. Π.Ε. 1. 19. (61:) | οἱ δε µαθηται 

καθως ευπορουντο Ὦ. 
--- ευπορειτο ΔΗΒΝΕ. 19. Ἡ. Εις. Η.Ε. 1 

ΜΒ. [Τηυπορειτο 5.61... Έις.Η.Β. εᾱ. 
-- ὡρισαν Εις. Η.Ε. ] -σεν Δ. 
80. ὁ] οἳ Ἡ. (ο καιο 3. οπι. ὁ 95 83.) 
-- προς Εις. Ἡ.Ἐ. | οπι, Ὦ (Τ/41/. ἵπ 

ος.---Δεᾶ εἲ. Βη]ψ. Βἰο, Βε]. εἰ Ἰαῦοί 

Λαξ πία.α. σὰ.) ΝΤεπιρὴ, 

1. ὁ βασιλευς ππίο Ἡρωδηο ὃν. 61. Βγν, 
Ἠε]. Ειδ. Π.Ε. Ἡ. 9. (56.) Βιγίοι | 

Ῥοδέ ΑΒΡΕ, τε]. ιδ. ο. απἱάατα 
{ιοί 190. { αἆά. απῖ οορποπηϊπαίας 
ο Αριΐρρα Υσ,Ῥε. | Ἡρωδης] 

Άγριππας Τ1ες. (οί ἵπ εο(ς.) 

--τας χειρας Ἀπίο Ἡρ. ὁ βασιλ. Ὦ. | 
Οοπία, Εδ. Ἠ.Τ, Παιοίγ. 

--- εκκλήσιας]) αὖά. εν τῃ Ίουδαιᾳ Ὦ. 

Ὀστ.Ης].Ἐ | οπι. Επ. ΗἩ.Τ, Γιο. 

9. ανειλεν δε ις. Η.Ε. Π. 9. (56.) Γοίγ. 

196. |. και ανειλεν Ὦ. 9Υ2.Ε508. «4911, 

-- µαχαιρῃ ΑΒ" αἱ ΝΕ”. 18. 61. | Έ-ρᾳ 

ς. ΡΤ3ΕΗΙ,. Ονἱσ. Ἱ. 4210. ΠΠ. Τ191. 
8. ιδων δε ΑΒΝΕ.. 19. 61. Υπ]ς. Μεπιρῃ. 

Τμερ. |. ἆ και ιδων 5. ΡΗΙ.. Βσττ, 

Ῥει, ΗΕ]. ἆιλ. Πιοίγ. 195. [Α1πι.] 
- εστιν] οπι. δὲ3. (αάά.5) 

--- Τουδαιοις] αάά. ἡ επιχειρησις επιτους 

πιστους Ὦ. Θγτ.Ηε]ιπιφ. | οσα. Ζιοί/. 
-- συλλαβειν] Ῥίποτη, του 1. 

-- ἡμεραι] Ῥταεπι. αἱ ΑΡΕ. 19. 61, | 
οπ1. αἱ ΒΝΗΤ.. Αιπι, 

4. ὁν και] τουτον Ὦ. Πμπιοίγ. 195. 
--- εις φυλακην Πού. | εν φυλακν Β6Ρ. 
--- παραδους] παραδιδους Δ. 
---τεσσαρσι] τς. Ἡ. 

4. αυτον 19.] οπι. Ὀ. Υμ]σ. 6]. 
--- απαγαγειν ΒΥτ.Ηε].πιφ. Πιο. { αγα- 

γειν Δ. ΒΥΙΓ.Ρ51.ΦΗε].έαί. 

---τω λαων (1ἱο) Τ., 
δ. Φυλακφ] π.ᾶ.α σοµοτίο χερῖς Ὦγν.Ης].Ἡ 

--προσευχη δε πα ΒΠ. νου. (οί. 135.) 

πολλη δε προσευχη ην εν εκτενειᾳ 

(περι αυτου οπι.") απο της εκκλησιας 

προς τον θεον περι αυτου Ὦ. 

--εκτενως ΑἈμέυνϊᾶ.Βδ. 19. Ὑπὶς. ε. 

ιο 195.) 1 Ἡ εκτενης 5. Δ'Β. (61.) 

ἨΤ.. (εκτενεις 61.) 

--- γινοµενη] γενοµενη θ1. 

--προς τον θεον (μισοί!) | οπι, Ὦ. 
--περι ΑΒΝΕ. 19. 61. | Ἱ ὑπερ 5. 

ΒΗΙ,. (2 ὑπ νε] επ ΑΝ.) 

6. ηµελλεν ΒΝΕΒ. 19. 61. ΤἩ. | ἆ εµελλεν 

ς,. ΑΡΗ. 

---προαγ. 8Ώΐ6 αυτον Δ(Β)(8)ΡΒ. 15. 61. 

. 4 Ροξί σ. ΠΙ,. | προαχειν ΏΡΗΙ. 

| προαγαγειν Δ. 61. | προσαγαγειν 

Ῥ. 19. | προσαγειν ἃ. 

--- ὁ 15.] οσα. Ὁ. 

98, πιπῖνειβατα οχὍοπι «ἁπιισἩ | 29, ῬτοροβΙθ» 
τας βἰπσα]ί Οἱ. - 

ο, αξ πρρτομοπᾶσγθε ἴ. | 4. ππάςηβαιιο 
Απιιᾶ | οαίοᾶ:επά πα 6ἷ. (οἩι. 6 1ΠΙ.) 

σος) 
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ΑΒΝΡΕ, - ποσο οταί Ῥεσιαςδ ἀοτπίσπβ 

19, 61, έκεινῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο ου ραα 1πίθΥ ἆπος πη]]]ίες γϊπείας οα- 

ΠΠ]. ωτών δεδεµένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς {ρπῖς ἀπαρας, οἳ οαδἰοᾶθ8 απίθ 

γ ν η Α. οξδήπαπα οπςίοβἰεβαπί «αΓοθΥΘΠΙ. 
θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. και ιόου ἄγγε 05 ΤΕ: οσσο βηΏρο]ας ἀοπιϊπί αἀςί]- 

κυρίου ἐπέστη, καὶ φώς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι" ΕΠ, οἱ Ίαπισῃ το[α]ςῖί ἵπ Παδίία- 
ομ]ο, Ῥεγοιβεοαιο Ἰαΐστο Ῥε[ὶ 

πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ «Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν »ιροϊιανῖέ ουπι ἀἶσοπς, Βιχρο 

λέγων, ᾿Ανάστα ἐν τάχει» καὶ ' ἐξέπεσαν΄ αὐτοῦ αἱ ηπο ἆθ πιθηΐθις οἶας. 

ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρών. 
ια 

αὐτόν, 1Ζῶσαι 

ἱμάτιόν σου, καὶ ἀκολούθει μοι. 

λούθει !' καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι ἀληθό ἐστιν τὸ γιόμενον 

ὃ εἶπεν } δὲ” 

διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὕραμα κ σον, 

θόντες δὲ ; πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν | ἦλθαν' ἐπὶ ἔοντεαπι 4ππο ἀιοῖε αά. οἴγίια- 

τὴν πύλην τὴν ώς τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, 

αὐτοῦ καὶ ἐξελθόντες προ- 
ἤλθον ῥύμην. μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελοε ἀπ' 

} καὶ ὁ Πέτρος Σἐν ἑαυτῷ γενόμενος” εἶπεν, 

ἥτις αὐτομάτη : ἠνοίγη” 

αὐτοῦ. 

ὁ ἄγγελον τ πρὸς 

καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. 

ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, «Ἠεριβαλοῦ Τὸ ἴαιπι οἳ βοῃπογο π1ο, 

ὃ καὶ ἐξελθὼν ἠκο- 

Ί οεοἰἀεγαη{ οπ[ο- 
5ΡῬιχῖς 

απίοπι αΏσθ]ας αἆ 6η, Ἐτας- 
εἴπσαιο εὐ σα]εῖα {6 ααἱ]ίσι]ας 
ἴπα5. Ἐν Ροοῖς δἷο, Ῥὲ ἀῑκῖε 
ΠΠ, ΟΙγοππιᾶα ΗΕ] γαςιϊπιοπτιπὰ 

Σι εκ- 
Ίος 5ε(πθΡατΣ 6µπ1, εὖ πεςοΙθ- 
Ραΐ απία νοτιπῃ οί αιιοᾷ βεραῦ 
ευ απσο]απ], αοδιϊπιαυαί ααἴεπα 
εο γίςιπῃ γ]άογο.  ὸ Τιαήκοιή- 

10δ/ελ- (ος απζεπι Ῥγίπιαπι 6ἱ 5οσππά απ 
οπ5ξοᾶῖαπα γεπετιπί πἆ Ροσίαπι 

γε]οσ]{ος. 

έοπι; πας π]ίχο αροτία ο»ί αἷς, 
οι οχοιπέος ῬγοσθββοσπΏῖ ν1ΟΙΠΙ 
ππππῃ, 6ἱ σοπ[ίπΙο ἀῑδεθβεῖό 
Άπσε]αβ αἲὉ σο, ο 1 Ῥοιτας 
πᾷ 5ο 1ονουεῖς ἀῑκῖε, Ναπο βοῖο 
γοτα απία. πηϊδίε ἀοπαίπιις Ἀηρε- 
Ίππῃ 5ααπι δὗ οπἱρις πῃο ἆο 
πιβΏι Ἠοτοβίς οἳ 4ᾳ οπιπῖ οκ- 

Νῦν οἶδα αλ ος ῦτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον απο μεΙς Ἱαάροας. 

αὐτοῦ καὶ Σ ἐξείλατό” 

πάσην τῆς προσδοκίαο τοῦ λαοῦ τῶν 
'" συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς" 

με ἐκ χειρὸς Ἡρώδου καὶ '' Οοηίάείαησᾳιιο γεπῖτ αἆ 4ο- 
παπι ΜΤατίας πιαϊτῖς Τολαπη]5 

Ἰουδαίων. απὶ οοσποπηϊπαίας εδ Ματειβ, 

Μαρίας 
α ογδηῖ πια]ά εοηστερα! εἴ 

τῆς μητρὸς {]ωάνου” τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ 

ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. 

6, κοιµωμενος] κοιµουµενος Ὁ3. 
--τε(1ιοῖγ. 196.) | δεὈ.ε. Μεπιρ]ι. 
--- προ τηςθυρας Πμιοί.προς τῷ θυρᾳ Δ. 

7. επεστη] αάᾶ. τῳ Πετρῳ Ὦ. Ἀγτ.Ης].Ἠ 

Τ1εῦ, δι, |. οτι. {οί[. 196. 
--- ελαμψεν εν] επελαμψεν Ὦ. | 5Ρρἱοπ- 

ἀπ αὓ οο Θγτ.Ηο] ης. 

--- παταξας] νυξας ὮὉ. 

-εζεπεσαν ΑΒΝΥΕΝΗ, 61.|1-σον 5. 198. 

Η1.. 
--- αυτου] Ῥοδί χειρων ὮὉ. Θγττ.Ε2ἱ.δς Πε]. 

Άγηι, {μοίῇ. 196. 

δ. ειπεν δε ΒΡΕΗ. Υυ]σ. Βγχ.ΗΠε]. Τμεῦ. 
ΙΤ ειπ.τες. ΑΝ. 185. 61. Τ,. Βγτ.Ε50. 

Άτπι, «1, [Μεπιρῃ.] 

--- ὁ αγγελος] Ῥοδῦ προς αυτον 1, Ἀγν. 

Ῥει, η. 

-- ζἕωσαι ΑΡΒΝΕ. 19. 61. 
ς.ΒΗΙ.. 

-- ὕποδυσαι Ὦ 3 Π1, 
--- δε 90] τε Ἑ. 

--- οὕτως] οὗτος εὶο 61. 

9. ηκολουθει] Τ αἀά. αυτῳ σ. ΝΣΡΗΙ., 
γρ. (εἰ πι.) ντ. Εεἰ. δε Πσ]. Μεπιρῃ. 
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|. { περιζωσαι 

ΤΠεΡ. ἆῑ. | οι. ΑΒΝΤΤΟ. 19. 61. 
Για, Το, Αἴπι, 

9, γινομενον] γεν. 61. ΤΤ1: 

-- δια ΝΕΕΣ. 19. 61. Τ,. Υπο. Όγτν. εί. 
δ.Πς].(αὲ, ΑΤεπιρῃ. | ὑπο ΔΗ. Βγτ.Ης]. 

πησ. Αππι, [Τμεῦ.] 

--- εδοκει δε] εδοκει γαρ Ὦ. Ἀγτ.Ε εί, Αυπι. 

(οπι. δε 3. 6051.) 
10. δε] οπι. 61. 

-- Φύνλακην] Ροδί και δευτεραν Ὦ. 

-ηλθαν ΑΒΝ.19.|-θον 5. ΤΝ. 61. ἨΠΤ., 

--την φερουσαν εις την πολιν] οπι, 1». 

ΒΥΥ,Ε50, 

--- εις] επι 19.61. 

--Ίνοιγη ΑΒ(Ν)(Ὀ.) 18. 61. 

ΝΡΒ"Ὦ.) Ἱ Τηνοιχθη 5. ΡΗΙ.. 
--- εξελθοντες] αάά, 

βαθμους και Ὦ. | οτι. {ιοίγ. 156. 
---προηλθον] προσηλθαν Ὦ(1)). (-θον 11.) 

-- απεστη] απηλθεν Α. 

11. εν ἑαυτῳ ΔπΠίθ γενοµενος Δ(Β)8Ε. 

19. 61. Υπ]ρ. δι. {ιοί 136. (αυτῳ 

Β ΡΟ. ὦ {αἲ) | Τ Ροδίς. ΕΗ1.. Ἀγτ. 

Ἠε]. Μεπιρῃ, Τμ6ῦ, Απ. [Ῥντ,Ῥεύ.] 

(ηνυγη 

κατέβησαν τους ἕ 

11. αληθως] Ῥοβί ότι ὮΕ. Πιο. 
--- κυριος] Ῥϊπεπι. ὁ Β. 

-- εξειλατο ΑΒΝΡΒ, 

Τ -λετο 5. 

-- και 0] αἀᾶ. εκ Ἡ. Τα]ς. Πιο. | οπη. 
Ρε(γ. Αἶοα. Ῥοπί1. Τγ. 43, 

--- προδοκιας Ἡ. 

-τουλαου Ρείγ. Αθ, Ταιοί. | οπι. Δ. 
ΒΥΥ,ΤΕΜ. 

19. συνιδων τε ΏΝΕΠΗΙ,. Υι]ς. Ἀστν. Ῥ5ἱ. 
δΗεΙ. Αππι | συνιδ. δε Α. 18. 61. 
ΜοαπιρΗ. ΤΗΕΝ. | και συνιδ. Ὦ. [311.] 

---της Μαριας ΑΒΝΕ. 61. | Ἔοπ.της 

ς.. Ἡ. 19μέυἰζ.Η1.. 
18. κρουσαντος] κρουσαντες Ὦ. 613. 

---αυτου ΑΒΝΕ. 19. 61. Ἰείο. Υπ]ρ. 

Θγγ,Ῥ5ι. Μεππρῃ. Τ]ιοῦ. Διπι, 4981. | 
ἆ του Ἠετρου 5. ΕΗ. Ῥγν.Ηςε]. 

---πυλωνος] εξω 3 Ἠγείςέ.( 3 5ογ.) {οχ5 ᾱ. 
--- προσηλθεν] προηλθε Β' Ν. 
-- ὑπακουσαι] | Ῥοδί ονοµατι Ῥοδη Ὁ. 

19. 61. ΠΠ, | 

Τ. εχοϊἑανῖε Οἵ. | 8. οπ]]σα8 Οἵ. | 9. εκἰδείαια- 
ναι. 



ΧΙ.2Ι. 

Τα]ς. Βυτν.Ρ.Η. 
Ἱάοπιρ], ΤΠΕΝ. 

Ατιι Ἐν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ιδκρούσαντος δὲ ἶ αὐτοῦ” τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος 
προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι “Ῥόδη" 13 καὶ 
ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ 
ἤνοιξεν τὸν πυλώνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν 
ἑστᾶναι τὸν Πέτρον / πρὸ τοῦ πυλῶνος. 3 οἱ δὲ πρὸς 
αὐτὴν | εἶπαν, Μαίνῃη. ἡ δὲ δσχυρίζατο οὕτως 
ἔχειν. | οἱ δὲ΄ ἔλεγον, Ὁ ἄγγελος ἐστιν αὐτοῦ. ὁ δὲ 
Πέτρος ἐπέμενεν κρούων' ἀνοίξαντες δὲ 'εἶδαν" αὐτὸν 
καὶ .ἐξέστησαν. Γκατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ 
σιγᾶν, διηγήσατο Γαὐτοῖς ] πῶς ὁ κύριος αὐτὸν ἐξή- 
γαγεν ἐκ τῆς «φυλακῆς" εἶπέν τε, ᾽Απαγγείλατε 
Ἰακώβφ καὶ τοῖς ἀδελφοῖν͵ Ῥαῦρᾳ. καὶ ἐξελθὼν ἐ έπο- 
ρεύθη εἰς ἕτερον τόπον. "γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν 
τάραχος. οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ 
Πέτρος ἐ ἐγένετο. "Ἡρώδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ 
μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἆπα- 

- Ν Ν 3 Ν - .) / . ΄ 

χθῆναι, καὶ Γρρελάση ἄπο τῆς Ιουδαίας εἰς! Καισά- 
ρειαν διέτριβεν. " ἦν δὲ θυμομαχῶν. Τυρίοις καὶ 
Σιδωνιοις" ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ 
πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασι- 

ΟΥΗΠί68, 1 Ῥιπ]δαπίο απ{οπῃ ο0 
οξίἵππη Ἱαπιαο ρτοσεεβίς Ῥπε]]α 
δᾷ απάἴοπά ατα, ποπηῖπο Ἠσάαο, 
λος πί οορπονῖξ γοσσῃ Ρειτῖ, 
Ῥτας ϱαιιᾶιο ποἩ αρογιῖε Ἱαπί- 
8ΠΗ, 5ο ἴπιγο οτΤΟΠ6 Ππαπῖα- 
γΊῖ 5ίατο Ῥοίγαπῃ απίο ἵαΠΙΑΤΗ, 
Ας Ἠ] ἀἰκοταπέ αἆ οατη, 
Τη5απῖ5, Τ]α απἴοπῃ α βπια- 
Ῥαΐ εἷο 5ο Ἠάρογο, ΤΙ νοτο 
ἀἰσοσραπί, Απσοϊις οἶμς ο5, 
1Ῥοιγις αιιίθτη Ρεγεογογαῦαξ 
Ῥη]δαηδ. Όσπῃ απίεπι αρογαἱθ- 
εοηί, γιάσγαπί οπα οἱ οὔβιῖρι- 
ετπέ, ΙΑΠΠΠΟΠς απίοπι οἵς 
ππαπα τί ἰπερτοπί, παγανγ]έ 
αποπιοᾷο ἀοπιπας οαἀικίςςοι 
ου!π ἆ49 «αχοσγο, ἀῑκίταπο, 
ἈΝαπιϊαίο Ίποορο εἰ {ταῖριας 
Ἠασο, Τί θρτοδθας αὈῆς ἵπ αἱ]- 
ππῃ Ἰοσαπῃ.. 18 Εαοία αΠεΠΙ ἀἱθ 
εταῦ ποπ ραϊνα ταχρατίο Ιπίου 
πη]]]έο, απίάπαπι ἆο ΏῬειτο 
{ασοϊαπα ο5δοί, 1’ Πενοᾶςς απίοπι 
οππ τοφιϊςίςςεῦ ΘιΙΠΙ ϱἳ ΠΟΠ 
Ἰπνοπίφδεῖ, Ιπηπϊδίμοπο {Γαοία 
4ο οαξίοᾶΙθιιβ 1πβ5ῖς 6ο5 ἀποῖ, 
ἀεξοεπάθηδηιιθ α Ἱπάασα ἵπ 
Οα6β8ΓοαΠῃ 1Ρί ΟΟΠΙΠΙΟΓαΓΠ8 ο58, 
Ἑ Εναί απο Ἱγαΐα5 Τγείϊς οἳ 
Βι4οπῖΐς: αἲ ΠΠ ππαπίπιος γο- 
πεταπί αἆ οἵπῃ, 6ἳ ΡΕΓΒΙΠΞΟ 
Ἠ]αξίο αἱ οιαί 8πρεγ οπΡίσι- 
Ίαπ1 τερῖς ροδιι]αθαπί Ῥασετ, 

λέως Ἠτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν την 
χώραν ἀπὸ τὴς βασιλικῆς. τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ 

εο ᾳποά αἰετεπίαν τεσίοπϱΒ 60- 
τατα αἳ Πο. 3 Βίαπίο ἀῑο 
Ἠεγοᾶςς γοδίῖµα8 ο5 γερίο τοσία 

Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν [καὶ] καθί- 

(ποπ Ἐ,) |. ὑπακουουσα 3. (εο.3) 

Ι 6Ῥωδη Ἑ. Μεπιρῃ, Τ16Ρ.) 

14, ηνοιξεν (ηνυξ. ΝΤ.) | αἀά. αυτῳ Τὸ. 

Ἀντγ.Ρεί,δ.Ης]." 
--τον πυλωνα] την θυραν Τ. | αά, 

και Ὁ5. 

--τον πα]. Οτίσ. 11, 6088. | οπ. Ὦ. 
15. οἱ δε προς αυτην ειπ.] ὁ δε ελεγον 

αυτῃ Ὀ3, (οἱ δε προς αυτην Ἠ”.) | 

οἱ δε ειπον προς αυτην 19. 
---ειπαν ΑΡΒΝ. 61. |  ειπον 5. Ὦ. 
5, ) ΠΤ,. (οπι. 3) 

---οἳ δεΑΒΝΡΕ, ο Αμ ὃς. 195.Η9. 
--ἔλεγον ΔΝΡ (Γ.Ε. 188, 61. ΠΤ.. Υπἱς. 

ΟΥίᾳ. 11. 6084, |. ειπαν Β. ἀἰκεναπί ἆ. 
Ἰ αάά, προςαυτην Ὦ. Θγτ.Ε5ί. Μεπιρῃ, 

ΤΠεῦῬ. ποπ Ἰαβοπέ το], οὲ πι. |. αἀά. 

Ῥοίεα Τυχον Ὦ. 

-- ὁ αγγ.] οπι, ὁ ΝΔ. (οουγ.5) 

-- εστιν ΔΠίο αυτου ΑΡΒΝΧ. | Τ}ρορίς-. 

ΝΕΡΜ, 18. 61. ἨΤ.. Υπ]ς. πι, Βγτ.Ης]. 
Ἂγπι, Ογίᾳ. 11, 6088, Ές, ἵπ 5. 9045. 
[Ῥντ.Ῥεί.] 

16. Πετρος] οπι. Τ. 

16. ανοιξαντες δε ειδ.] εξανοιξαντες δε και 

(δοντες 3, (ανοιξ. δε και ιδοντες Ὦ.) 
---ειδαν ΑΒ. {  ειδον 5. ΝΕ). τε]. 

--και] οτι. 1)”. 

17. κατασεισας δε αυτοις] κατασεισαντος 

δε αυτου ΔΑ. 

---σιγαν] ἵνα σειγωσιν Ὦ3. | αἀά. εισηλ- 
θεν και Ὁ. 9γτν. 50. δες Ης]. 

Γ το διηγ.αυτοις ΒΡΕΗΙ.. Ἀγιτ.Ρε{.8.Πς].Ε 
Μεπιρῃ. Πε. ἆΡίῃ. | 
ΑΝ. 15. 61. Υπἱς. Αγπη. 

--ὁ κυριος] Ροβί αυτον ΑΔ. 

--αυτον] Ροδί εξηγαγεν 19. 61. Υι]ς. 

ειπεν τε ΑΒΝΕ. 61. Υπαὶρ. 8Υν.Ρ5έ, 

ΤΜεΡ. ἄΙι, | ειπεν δε 5. Ὦ. 18. Ἠ1,. 
Ἀντ,Ηε]. Μοπιρῃ. 

18. ουκ ολιγος Ρεἰγ. 4ἶευ,. Ἑοιί]ι, 1ν. 42. 

|. οπι. 1). Γ.μοίῇ. 186. (ουχ ΑΝ.) 

19. δε Ῥείγ. 4ἶες. Τιοίγ. 186.[τε Α. 081, 

Τεϊγ. Αἰετ. Λμιοί. | 
αποκτανθηναι Ὦλ6γ. Αιπι, 

--Καισαρειαν] Τ Ρίπεπι. την 5. ΠΤΙ. | 
οπ,. ΑΒΝΡΕ, 18. 61. 

--"διετριβεν] -ψεν ΔΑ. Μοπιρ], Τοῦ. Πού. 

ΟΠ], αυτοις 

--- απαχθηναι 

20. δε 10. Γιο 196. | γαρ ὮῬ. 3. 
; } πάά. ὁ Ἡρωδης ες.(Β)ΗΙ;. 8στ.Ης]. 
Άππῃ. (οπι. ὁ Β.) | οπ. ΑΒΝΓ, 19. 

61. Υμς. Βγγ.οίι. Μεπιρμ. Του. 
«ΈΗ. 

----θυμωμαχων Ἰ. 

---ὁμοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον 

(ιού. 196.) | οἱ δε ὁμοθυμαδον εξ 
αμόφοτερων των πολεων παρησαν προς 
τον βασιλεα 1). (Θγτ.Ης].πιφ.) | (δε ξαρνα 

π) 
--του βασιλεως Γιοῦ[. | αυτου Ὦ. οπι. ἆ, 
--Ίτουντο Πιο. | ήτησαντο Α. Του. 
--- αυτων την χωραν] τας χωρας αυτων 

Ῥ. γαρ. Γιο | αυτων την πολιν 
Ἠ. 19. 

--απο] εκ Ὁ. (αὓ 1ο Υπ]ρ.) 

91. ὁ] οπι. Β. 

--καικαθ. ΑΏΤ. 19. ἨΤ,. Βγοσ,Ῥεέ, δες]. 
Μεπρῃ. ΤΜευ. Αππι, 21Η, |. οπι, και 
ἨΝ. 61. Υπμ]ς. ιεό 196. 

18. Ἐ]ιοῖο 6ἵ. 15. ΠΠ απαέσπι Οἵ. | 18. Ελοξαπα 
εβδεῦ ἆο Ροΐτο 61. | 21. βἰίαιαζο απέοπα ἀῑο 61. | 
Νοςί1{Η8 γοςίε τερῖα 8εᾶ1ξ ργο 6]. 

σα] 



ΑΒΝΠΙΟΙΡΕ, 
19, 61. 
Ἡ]. 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

90 
σας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς. ο 

δὲ δῆμος «ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου. 
᾿παραχρῆμ ια δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος. κυρίου ἀνθ' 
ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόμενος 

ΧΙ. 22. 

5οζΙίᾳπο ρτο αραπα]Ι, εξ σοπ- 
Ποπαδαίαχ οᾱ οο5:. 3" Ρορα]α5 
απίοπι οἸαπιαραί, Ὠοϊ Υοσθς οἱ 
ποη Ἠοπα]πβ,  Οοπ/65 πι αἱι- 
ἴοπι Ῥογοιδεῖς ο αὐσο]ας 
ἀοπηϊπῖ, 60 αποᾶ πο. ἀεάίξεοι 

σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 
14 3 Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο. 

ος Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλον ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερουσα- 

Ἡοποτοπι ἆθο, οξ οοπδιππές α 
γογπ]ρις οκδρίτανίι, 3 Ύει- 
Ῥιπα ααίοπ ἀοπη]π] ογοςοσραί οἱ 
πιπ]ηρ]οαναίας,  Ὁ Ῥατπαῦας 
απῖσοπα οἱ αα]ας τογουςῖ βπέ 
αὖ Ἠ[εγοδο]γπαῖς οκρ]είο πι]πῖςδ- 

λήμν πληρώσαντεο τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες ! ἰοο, εὔβιππίο Ἰομαππο  φπῖ 

Γ Ἰωάνην” τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον. 

ο. ιν] 

καὶ Σαὔλον» 

Αν Ν Δ Α - 

17Ησαν δὲ ! ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ την οὖσαν ἐκκλη- 
Π - ν . η σ , ν 

σίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὃ τε Βαρνάβας καὶ 

Συμεὼν ὁ καλού Νί ὶ Δ ύ ὁ Κυρη- υμεὼν ὁ καλούμενος Ἀίγερ, καὶ Λούκιος ὁ ἄνρη 
ναῖος ὃ Μαναή 8 Ἡρώδου τοῦ τετράρχου σύντρο ος Ἡ 2 

“λειτουργούντων. δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ 
καὶ νηστευόντων, εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ᾽Αϕορί- 
σατε δή µοι τὸν ὶ Βαρνάβαν καὶ ἵ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον 
Δ 5» / 
ὃ προσκέκληµαι αὐτούς. 

/ ΔΝ α - 

προσευξάµενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέ- 
44 3 να Ν 5 3 / δι Χ. 4 .- 

λυσαν. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπο 3 τοῦ 

939. αἳ ΙπΙέ,] Ῥτασπι, καταλλαγεντος δε 

αυτου τοις ἜΜυριοις Ὦ. (Βγτ.Ης].Ἠ 
18.3). | οπι. Γιο. 196. 

-- θεου] Ῥοδί φωνη Η., 
--φωνη] φωναι 3. 

1αιοϊᾗ. 
--- ανθρωπου] -πων 3. (οοστ.ε) 
93. αυτον απΠίθ επαταξεν Ὦ. | Οοπία, 

α1ιοϊγ. 

την δοξαν ΑΒΝ. 18. 61. | οπι. την 

ῬΕΗΙ. 

-- γενοµενος σκωληκοβρωτος «οί. 

Γκαταβας απο του βηµατος γενομενος 

σκωλ. (κωλ.Ἐ) ετι ζων και οὕτως Ὦ. 
94. θεου ΑΝΡΕ. τε]. Ἀγιτ.Ε5ι. ὃς Ἠσ]. 

Μοπιρῃ, Τµεῦ. Αππῃ. | κυριου Β. Υα]ς. 

--- πυξανεν] ηυξανετο Δ. | ευξανε Ὦ3. 

90. Σαυλος] αἀά. ααἱ γοσαίτ8 ο5ί Ῥαυ]ας 
Βγτ.Ης].Ἡ 

τας ὑπεστριψαν] απεστρεψεν 3. 
--- εξ Ἱερ. Δ. 188ίο. Ἀγνγ,βεῖ.δεΗς].ἐχε. 

Μοπιρῃ. Τμοῦ,  Αππι { απο Ἱερ. 
ΡΕ. Υπἁ]ς. | εις Ἱερ. ὮΧδ. 61. Ἠ1.. 

Ῥγτ.Ηο]ιπιφ. «δι. Ἰ. αἂᾶ. εις Αν- 

τιοχειαν Ἡ, ΒΥΧ.ΡΕἱ. Τμ6Ρ, 

--Ίωαν.] Ἱ Ῥιασπ. και 5. ὮΕ. 61. 

ἨΤ,, Ἀγτ.Πε]. Μεπαρι, «Αθ. (19 π.].) 
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γπ]ς. Θγτ,Γεὔ. 

{. οπι. και ΑΒΝΕ3. 
Τ]οΡ. | τον Ίωαν. 3. 

95. επικληθεντα] επικαλουµενον ΑΝ. 18. 

61. 

1. ησαν δε] Ἱ αάά, τινες 5. Ὦ. 19. ΠΤ.. 

Όγν, Πε]. Άππι, | οι. ΑΡΝΤΕΡ. 61. 

γα]σ. ΥΥ.Γ50. Μεπιρῃ. Τμου. «91. 

-- ὁ τε] εν οἷς Ὦ3. Υπ]ς. | αάά, ην και 

25 6). 
-- Σιμεων Ὦ Β11ψ.Ὀ (Συµεων 4. ἀῑδετίς). 
--- Καλουμενος] επικαλουµενος Ὦ. 
---ὁ Κυρ.] οπι. ὁ Ὦ. 

--του τετρ.] και τετραρ. Ὦ3. | του τε- 
τρααρχου 3. 

9. λειτουργωντων ϐΟ εἷο. 
--- δε] τε 18. Βυτ.Ε5{. 3η]. 
--- ειπεν] αάά. αυτοις Ὦ. Υπ]ς. Οἱ. Ἁγιν. 

Ῥει,δΗσ]. «ει, |. οπι. «πι. 1 µία, πι. 
},ιοῖ[. 909. 

---τον ἩΒαρναβαν ΑΒΝΟΡΕΗΙ. Αυπι, 
ΥΥ. αἱ υἱά.|τον ἵ τε’ Βαρναβ. ς.155. 61. 

--- Σαυλον] ἩΤ Ρας, τον 5. ΝΧΗΙ.. | 

οπ], ΑΡΝΟΡΕ, 18. 6133. 
8. προσευξαµενοι] αἀᾶ. παντες Ὦ. ὶ 

Οοπία, {ιοί/. 909. 

---τας χειρας] Ῥοδέ αυτοις Ὦ. Ὑγμ]ς. 
ΒΥΣ.Ε58. 

γι]ς. βγτ.Ε2ί. 

5 / / Ν 

Ὅποτε νηστευσαντες καὶ 

εοσποπη]ηαίι5 οί Μάτος. 

1 Ἠταπέ απίοπῃ Ίπ. θοε]ορία 
ᾳπαο οταί Απίμίοσίαο Ὦτο- 
Ῥλοίαο οὐ ἀοοίοτο», ἵπ απάριβ 
Ῥανγπαβας οἳ ῬίππθοἨ αᾶ Υουᾶ- 
ψαΐας Νίσον, οὐ Ταοῖα5 ΟΥ1ο- 
πεμαῖς εἰ ἸΜαπασῃπ απὶ εγαῦ 
Ἠοτοςίβ είπατεμαο οοπ]αοία- 
ποις εἰ Ῥαπ]α5. Ὁ ΜΙΠΙείγαπί]- 
Ῥαβ απίθπι 1 ἁοπιπο οί 
ἀϊππαπῦας ἀῑκ]ε ερἰΊέας 6απΠο- 
(ᾳδ, Ῥοργοσαίο παμὶ Ῥασπαβαπ 
οἱ Βαπίαπι 1π οριιδ ᾳποᾷ αᾱ- 
βιπιξί 608. ὃ Ὅππο Ιεϊαπαπίθς 
εἳ οΓαπ{οβ Ἱπροπεπίθεαπο οἳς 
1ΠΑΠΙ5 ἀΠπ]]εογαπὺ 1ος. 3 Τε 
1ρ8ῖ φπὶάσπι πηϊδεί ϱὉ δρἰσίέτ 

8, απελυσαν] οτι. Ὁ. |. αάά. αυτους Ἡ. 

Ὀντν,Ῥεί,δςΗο].ς ΜοπιρΙ., Τ]ι6ῦ. {ιοί 
4, αυτοι ΑΒΝ. 61. Ψπ]ο. ἆ.ε, Ῥγτν.Εδί.δε 

Πο]. (π.1. ο. 19.) Ἱ ᾗ οὗτοι. ες. 
Ἐ(Ρ.Η1,. ΜεππρΗ, {ιοί 9209. |. οἱ 
Ῥ αρ. Αιπη. 

-- ουν] οπι. 61 5ἴο. 

--- εκπεµύαντες Ὦ Βο]. | εκπεφθεντες 61. 
--του ἅγιου πνευµατος ΑΡΝΟΡ3, 18. 

61. Γιοίῇ, 209. [Οἱ πι 115 Ἠποῖς Ἡ.].] { 

του πνευµατος ἁἅγιου Ὦ3.| Ττου πν.του 

ἅγιου 5. ΕΗΙ.. Υα]ς. [α βαποξῖς; ΤΜΕΝ. 

---κατηλθον Πιο | απηλθον ΑΔ, | 
καταβαντες δε Ώ 4}. 

-- Σελευκειαν] Ἱ Ῥίᾶεπι, την Ἔ. Ἡ. 185. 

ἨΙ,. |. οπι,. ΑΡΝΟ. 61. (0Ο π.].) 
---τελΡΝΟΡΗοίο, Υαἱρ. Βγτν. εί, ὃς Ησ]. 

ἐκθ. Μοπιρῃ. Ανπι. «11, (195 π.].) | 
ο1, Ὦ. | δε 61, ΤΠ. α. Θγτ.ΗΠε]μηρ., 

ΤΠες. 
--- Κυπρον] Ἱ Ῥϊαοπι. την 5. ΕΗΙ.. | 

οπ]. ΑΒΝΟΡ. 18. 61, 
δ. και γενοµενοι }μιοίγ. 909. | γενομµενοι 

δεΏ(;. 

22. ποοϊαιππΌαί Οἵ. 
1. ΡΊπιοη 6ἴ, | 3. ἀῑκιε 118 6ἱ. | Ῥαπ]απι εἰ 

Ῥατπαβαπα (1. | πᾶ ααοὰ 6Ἡ, 



ΧΙΙ. 12 

ταῖς. 8στν, Ῥ, Ἡ. 
ΠεπαρἩ. Τ]1οῦ. 
Άσπι, 181, 

/ Ν 3 / ς ώβιόν σι / 

διαστρέψαι τον ἀνθύπατον ἀπο τῆς πίστεως. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

’ / - α - 

ἁγίου πνεύματος, κατῆλθον εἰς ὶ Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν 
/ / Ῥ ͵ 

τε ἀπέπλευσαν εἰς ἳ Κύπρον. " καὶ Ύγενόµενοι ἐν 5 
- / Ν / . . ” - 

Σαλαμῖνι κατήγγελλον τον λὀγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς 
ο) . 5 ΔΝ / κ 

συναγωγαῖς τῶν Ιουδαίων" εἶχον δὲ καὶ ! Ἰωάνην” ὑπ- 
/ Ν πο ή Ν . 3, ’ 

Ἠρέτην. ὁδιελθόντες δὲ "ὅλην' τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, 
εὗρόν ἄνδρα”. τινα μάγον Ψευδοπροφήτην ᾿Ιουδαῖον, 
ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς, : ὃ ος ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίφ 
Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάµενος 

΄ ΔΝ . 3 / ” . Ν / 

Ῥαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον 
. . 8ϐ ο / Ἂν . ο ι) / ς νε 

τοῦ θεοῦ. " ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖν ᾿Ελύμας ὁ μάγος, 
ΔΝ / ὰλ 3 ο ω 

(οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ), ζητῶν 
ὈΣαῦ- 

« ο / 

λος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου | 
3 ς 3 νι 10 3 5 / Δ / 
ἀτενίσαν εἰς αὐτὸν ᾿ εἴπεν, Ω πλήρης παντος δόλου 
καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης 
δικαιοσύνη», οὐ παύσῃ ααδρέφαν τὰς ὁδοὺς κυρίου 
τὰς εὐθείας; Ἰ' καὶ νῦν ἰδοὺ χερ] κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ 
ἔση τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. 

βαποίο αΡίοταπὲ Βε]οιιοίαπι, οί 
1πάο παγ]ρανεγιιηί Ογρταπι, 
5ᾳῦ οππι γοπῖβδοηί Ῥα]απιίηα, 
Ῥηασβϊσαθαπέ νοιῦαπα ἀοαῖ Ἱπ 
ΒΥΠαρορῖς Ταάασογαπη: Ἠαὺο- 
Ῥαπέ απίοπ οἱ Τοἱαπποπα Τη 
πηπ]θίοτίο,. 5 Ἐί οι Ῥογαπι- 
Ῥα]αδεοπέ πΊγογβαπα 1ηδπ]απα 
τιδο Ῥμαβαπη, Ιπγοπαγιπίέ ν- 
ταπα αποπάατα ΠπασιΠα Ῥεοιιίο- 
ῥτορμοίατα Πιπάαοαπη, οῖ Πο- 
πιοι ονπί Ῥατίορδα, Τα οτας 
οσα Ῥχοσοπεπίο Βογρίο Ῥαπ]ο, 
ντο Ῥιπάσπίο, Ἠίο αοσογεῖῖς 
Ῥανπαῦα οἱ Ῥαπ]ο ἀαειάσοταῦαξ 
βάνο γουραπι ἀοιπϊηϊς ὃτο- 
Βἰδίοραῦ απίοπι 5 Έ]γπιας 
πηῃσι5, εἷο οπἵπη Ιπέουρτοίαέγ 
ΏΟΠΙΟΠ 6ἶπβ, 4146ΓΟΠ5 αγογίονο 
Ῥχοσοπδι]οπῃ α Πάο, ὃ Βαπ]ας 
απίσπη, απῖ οἱ Ῥαι]ας, τορ]οίιι5 
βρίγ]έα. βαποίο Ιπίποῃς Ιπ ΠΠ 
1υ αῑκ]ξ, Ο. Ῥ]οπο οπηπῖ ἆοἷο ο 
οπιπῖ {α]]αοῖα, Πας ἀἴαδο]ι, 
Ἰπ]πισο οπιπῖς Ἱπδιίμαο, ΤΟΠ 
ἀθείπίς ειΏνοτίογο γἷας ἁοπαῖηϊ 
χοοίαςὸ 1 Εἰ πιπο 600θΤΗΣΠΙ5 
ἀοπαϊπί επρογ ἔο, οί ογί5 οποσι1Β 
ποἩ γίάθπς 5ο]οπι πδαιπο αἆ 
ἴοπιρας, Εέ εοπ[εςήπι οροῖά[δ 
η ϱΠΠΙ οπ]σο δὲ {επεῦχας, εξ 

παραχρῆμα δὲ ἡ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς, καὶ σκό- 
καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. τος, 

εἰταπῖεπς ᾳπαστοῦαέ απὶ οἳ ππα- 
9 παπι ἀ8χοῦ, 15 Ταπο Ῥγοσοη] 
τότε 

δ. εν] εις ΝΑ. (οοστ.ε) 
--- Σαλαμινι] Σαλαμµινη ΑΔΗ, 61. 1. | 

τῃ Σαλαμεινι Ὁ. 
---κατηγγελλον {Πιο | κατηγγειλαν 

Ῥ6ρ. ῃ κατηγγελον 61. Ἡ εἷο. (11. ἵπ 

σο]]. Τ,Τ/. ἵπ εα, Ν. ΤΙ, 1859.) 
-- θεου] κυριου Ὦ. Ἀγτ.β»ι. Γιο. (ποπ. 

Ἁντ.Ηε], Μοπιρῃ,) 
--- ειχον δε Πιο, | εχοντες μεθ ἑαυτων 

Ῥ. ] ειχον τε θ1. [Ανπι.] 
--- ὑπηρετην ἜΕιςδ. Ἡ.Ε. τὴ, 95. (954) 

ε Ὠίοπ.4ἶευ. «Πιο. | ὑπηρετουντα 
αυτοις Ὦ. Ῥγτ, Πε] ης. | εις διακονιαν Τὸ. 

6. ὄιελθοντες δε] και διαπεριελθοντων2 δε 

αυτων ὮΧ. |. διελθοντων δε αὔτων 1)”. 
-- ὁλην την νησον ΑΡΒΝΟΡΗ. (15ο 

αραίίο) 61. ας. Όσον. ΡδίδΗς]. 

Μεπιρῃ. Ανπι. «1. {ιοί 909. | 
Χοπῃ. ὑλην σ. ΗΙ,. Τ]οῦ. 

--- εὗρον] εὗραν ΑΔ. | ηὗρον Ἐ. |. α. 
εκει Ο. Αππις | οπη, {οί/. 

-- ανδρα τινα ΑΡΝΟἨὈ. 19. 61. Υα]ς. 

ΒγΥτ.Ρ5{έ.δεΗεΙ. (Μεπιρῃ.) (Τπου.) 
ΆἎγπι, | τινα ανδρα Ἐ. Ππιοίᾖ. | Ἔοπα, 

ανδρα 5. ΠΠ. . (οπι, µαγον Πιο.) 

---ῥ ονομα Πιοίγ.|ονοματικαλουμενον Ὦ. 
--- Ῥαριησους Ὦ0Β. 18. ΤΠοΡ. | Ἡαριη- 

σουν ΑΕ", 61. ἨΤ, ὈντΗς].πιρ. 

(.αεσο Βαριεσου Μοπηρῃ. | Βαριησου 

δ. Τα]ς. Αγγ.Ησ]. |. Ῥαριησουαν 3 αἱ 
υἷα, (Ῥαπεο]απιο 9ΥΥ.Ρ58, Ώατεῖερας 

Αγπι, Ταγ1οξαο «981, Βατίοξαβραη {ιο 

909. 210. 911 ὐἱ5.) |. αὖά. ὁ µεθερµη- 

νευεται Ἐλυμας Τ. «σα.Βεα. ᾳποᾶ 
Ἰπίονρτείαίαν Ῥαναίας {ιοί[. 909. 

7. προσκαλεσαμενος] συγκαλεσαµενος Τ). 

--- επεζητησεν] επεζητησαν ο ἵπ ο. 

Τ1δεΙ, | και εζητησεν Ὦ. (οπῃ, και Ὦ3)| 

οί απασδῖτο νο] ἆ, 

8. Ἐλυμας] Έτοιμας ὈΣ. 
Ῥίοεπης {οί/. 909. 

--μαγος] µεγας Τι. πιαρηιι5 Γιοῖγ. 

--- οὕτως] οὗτος 61. 

--- µεθερμηνευεται] 
µερμήνευεται 61. 

-- Ππ,.] αᾶ, επιδη ηδιστα ηκουεν αυτων 

3. Θγτ,Ηο].Ἐ | αάά. ὅτι ηδεως αυτων 

Ίκουεν Ἡ. (6ο. Βεζ.) |πο Ἱαδοί {αιοί[. 

9. πληθεις Ὦ. | πλησθης 61961. 

--- ατένισας] Ἱ ἨῬτασπι, και σ. ΡΒΡΕΗ. 

ΒΥΤΣ.Ε5{.δςΠο]. Αππιι Δι, |. οπ. 
ΑΡΝ6Ο. 15. 61. Τ. Υισ. (Μεπιρῃ.) 
Τ]ιοῦ. ιοί, 910. (οπι, εἴἴαπα ατ. εις 
αυτ. Μονηρ].) 

Ἐίοσπιας ἆ. 

ἑρμηνευεται Ἡ. | 

10. πασης 19. Ονίᾳ. Π. 1173, |. οπι, 3. 
Άτπῃ, ΟΥγίᾳ. Ππί, Π. 9805, Πιοί[. 910. 211. 

-- υἱε] υἷοι Ὦ3. 

---εκθρε Ὦ. | εχρεΔ. 
--παυσῃ] πανει 18. 
--- κυριου] Ῥχασιη. του Ὦδ93. | οπι. ΑΝΟ 

ῬΕ χε]. Οτἱᾳ. Π. 117.4 ἵν. 119.9 

---ευθειας] Ῥϊπ6π,ουσας Ὦ3. | οπι, Οτίᾳ. 

Ίν. Γαιοίῇ. 9210. 

11. χειρ] Ρτασπ], ἡ 3. 

--- κυριου] Τ Ῥίποπῃ. του σ.. | οπι. ΑΡΝΟ 
ΤΗ. 19. 61. ἨΤ.. 

---αχρι ΟΥίφ. Π. 1174. |. έως Ὦ. 

--- παραχρηµα δε ΑΒΕ. 195. ΗΠΙ,. Βντ. 

Πο], ΤΠερ. Άιπι, | παραχρ. τε ΝΟ. 
61. ας. Ἀγχρε. Μεπρα. «311, 
{ποϊγ. 910. | και ευθεως ὮὉ. 

---επεσεν ΑΡ ΒΙΙΥ. Ρίο. 41/.αἱ9ΝΌ. 61. | 
Φεπεπεσεν 5. Ώαί ΟΠ. 135, ΠΤ.,, 

--επ᾽ αυτον }ιοίγ.|οπι. Ὦ. (2 οπι. επ) Α”.) 
19. τοτε ιδων] ιδων δε Ὦ. (Βγτ,Ῥ»ί) 
(ιμ.) Γιο. 910. 

5. Βα]αππίπατα 61. [ 6. απεπᾶατα νίταπι Οἵ. | 
τ. ατοθδδίεῖς ἁπιι τν | Βαν σ. | ἀοῖ 6ἵ. | 8. ρτο- 
σοηδι]ο πι. | 10. Π 6ἷ. Απιι | οπιπὶ πι. 
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ΑΕΒΝΟΡΕ, 
18. 61. 
ἨΙ. 

14. εἰσελθόντες 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἶ ἐκπληττό- 
µενος’ ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 

εσφὰ.. ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ ̓  
Παὔλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας. 3᾿ ]ωάνης 
δὲ ἀποχωρήσας ἀπ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱερο- 
σόλυμα. 14 αὐτοὶ δὲ ο ἀπὸ τῆς Πέργην 
παρεις εἰ ᾿Αντιόχειαν } τὴν Πισιδίαν’, καὶ 
Σἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββά- 

των ἐκάθισαν. Ἡ μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν, τοῦ νόµου 
καὶ τῶν προφητών ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς 
αὐτοὺς λέγοντεο, "Άνδρες ἀδελφούῦ εἴ Ότίς' ἔστιν 
Σἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 

16 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν, 
"Ανδρες Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεὀν, 

ΧΠΙ. 19. 

ουπι γ]άϊβςοί {αοξππι, ογθᾶ(αῖε, 
βἀπιίταης 5αρογ ἀοοϊτίπαπη ἆ4ο- 
πηϊπ], ἴὃ Ἐϊ ουτη α ῬΗΒ{ο παν]- 

Ε. 6αδεεπί Ῥαπ]ας οἱ απ έππι εο, 
γοαπογαπί Ῥθισεπ Ῥαπιρη]]]αο: 

” Τομαππθς απίαπι ἀἰδεοάσηπς αἲ 
αἵς γονθγκα5 οδί ΗΙογοσο]γτηαπι. 
ΤΗ τενο ρεγιγαπδουπίος Ῥευ- 
Ροπ πνοπεταπὲ «Απιιοσίαπι 
Ῥ]ε]ά]1ᾳο, οἱ Ιπσγοςςί ϐΥΠΑΡΟΡΑΠΙ 
ας αῦαίογαπι 5οάεγαπί, 1 Ρο5έ 
Ἰοοοποπῃ απίεπι Ἰορίς εί Ῥτο- 
Ῥ]δίαγαπη πη]ςεγιιπ Ῥηϊποῖρος 
ΑΥΠηΡοΟσαο αᾱ ϱοο5 ἀῑσσπίε, 
γη [Γαίτο», εἰ απῖς οδί ἵπ νοῦῖς 
5οΓΠΠΟ εχ]οτία(]οπ]ς αἆ Ῥ]εεπῃ, 
ἀῑσῖία, 16 Βασ οπ5 απίεπη Ἐαπ]ας 
οἳ πιαπιι β]οπίίππα Ιπάΐσθης αἲῖ, 
γή Τεταλε]ίας αἱ απὶ πιεις 
ἄεαπι, αιιά[ίο, 17 Ώεις Ῥ]εὈῖς 
1εγα]ε] ο]οσῖν Ῥαίτες ΠΟΡίΤΟΒ, 
ε{ ρ]εῦεπῃ εκα]ίανγ]έ, οαπ1 ο5δεηί, 
Ίποο]ας ἵπ {οι Αεσγρίῖ, οἱ ἴπ 
Ὀτασβῖο οχἰοπίο οὐ πχῖΐ ϱο5 οκ 

΄ 

ἀκούσατε. 

13. ἐτροφοφόρη- 
σεν 9 

ἐρήμῳ, 
4 / / 
κατεκληρονοµησεν 

Τὁ θεὺς τοῦ λαοῦ τούτου Ισραὴλ ἐξελέ- 
ζατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν. ὕψωσεν ἐν 
τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ ἸΑἰγύπτου" ς καὶ μετὰ βραχίονον 
ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς" 
σερακονταετῇ΄ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ 

καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν 
}ὧς ἐἔτεσιν 

18 

Ν - - 

Γτὴν γῆν αὐτῶν 

καὶ ὧς 

σα, |δ οἱ Ρο απατασίπία ΑΠΠΟ- 
ΤΗΠΙ ἔ6ΙΗΡΗ5 ΠΙΟΓΘΣ ΘΟΓΙΙΤΏ 8118- 
Εἰππῖς ἵπ ἀοξογίο, |" οὐ ἀρδίταεπς 
Βοπίαες εερίεπι ἵπ ἵσα Ο18- 
παςΏ 5ογίο ἀδι]ρα]ε ας ἴΘγταπα 

: εογπη, 3 αιαςί Ῥο5δί απαάτίη- 
Τέσις- 

ὶ 19. γεγονος] πᾶᾶ. εθαυµασεν και 10. | 

οπ1, {ιοίγ. 
--- επιστευσεν] αά. τῳ θεῳ Ὁ. 

1ιιοίᾗ. 

---- εκπληττοµενος Β. 18. | Ἰ εκπλησσομ. 

5. ΔΝΟΡΕ. 61. ΗΤ, (απῖο επιστευσεν 

Α. ΘΥτ,Ῥδί. 4001.) 

--- κυριου Ίο. | θεου Ο. 
13. ανεχβεντες 3 ΠΕΙ. 41/. 

-- Παυλον] Ἱ ΆῬταεπι. τον 5. ἨΠΙ,. | 

οπι. ΑΒΝΟΡΕ. 19. 61. Γον. Αἶεα. αρ. 

Ἔις. Ἠ.Β. νἩ. 95. (954) | (Ῥαυ]ς 

απίοπι οὗ Ῥατηαβας Θσν.Ρ5{.) 

--δε 95, Ποπ. ἄῑεα. |οπι. Ἠ 3. (η πιανᾳ.) 
Αππη, 

--- αποχωρησας] αναχωρησας Τὸ. 

-- απ’ ] εξ 19. 

--- ὑπεστρεψεν] -ψαν ΧΧ. (εου..Ε) 
14. αυτοι δε] Παυλος δεκαι Ῥαρναβας Ἐ. 

--- παρεγεγοντο] εγενοντο ΑΔ. 

---την Πισιδιαν ΑΡΝΟ. Το. πενίά. | 

ἆ της Πισιδιας 5. ΤΠ. ται. Υμ]ς. 

Ῥγτγ. Εεζ,διΗσ]. Ατπῃ, 

---ελθοντες 93Ο. 61. Μεπιρ], |  εισελ- 

θοντες 5. ΑΝΡΒ. 18. Η1, Τις. 
Βυτγ.Ε5{.δςΗσ]. ΤΗΕΡ. Αιπῃ, 1, 

σ44 

[ οι. 

14. τῃ ἡμερᾳ των σαββατων] τη (την 
Τ3.) ἧμετερα τω σαββατω ἙὮ. 

---- εκαθησαν 61. 

1δ. ει τις ΑΒΝΟΡ3. 18. 61. Υι]ςσ. 

ΒΣΥ.ΡΕύ. Μεπιρ). | "οπι. τις 5. 

ΜΣΕΗΠ. Ἀγτ.Ηο]. ΤΠεΡ. Ανπι ή. 

--εν ὑμιν λογος ΑΒΝΟ, 18. 61. Ὑμ]ς. 

ΒΥΤΣ.Ρεί.δ.Ηε]. Ἴ]αῦ. Αιπι. (281) 

{ ὑμιν λογος Ἡ. | ἆ λογος εν ὑμιν 5. 
ἘΤ,. | λογος (-γουΞ) σοφιας εν ὑμιν Ὦ) 

(5ος. παρακλησεως) | νεριπι οοΠΣο]α- 

ἠοπ]ς οδί Ἱπίεχ γος; Μεπιρῃ. 
16. Παυλος] Ῥναεπῃ. ὁ Τ). 

--- οἳ] αἆά. εν 

90.) 
17. τουτου] του Ἑ. 

--Ἱσραηὶ} ΑΒΝ6Ρ. 19. 61. Ὑυπ]ς. 

ΜεπιρΗ. Τμοῦ. Αππη. ἆΡί]ι, | οπι. ΕΗΤ., 
Ἀντγ, εί, δ Ηςε]. 

--- και 10.] δια Ὦ". 

-- γη] Ῥνασπι, τῃ ὮἩ. 

--- Αιγυπτου ΑΡΝ, 18. 61. Τα]ρ. | 1 -τφ 

σ. ΟΡΕΗΙ. 

18. ὡς] οπι, ΡΕ; Ὑμ]ς. Βγτ.Ῥεί. Μεπιρ], 
Τ]ιου. 

--τεσσερακονταετη ΔΡΕΝΟ, (-ετην 03.) 

ὑμιν Ἡ. (νἱᾶ. γεν, | 

|. ἆ τεσσαρακονταετη 5. Ὦ. 188. θ15ἱο, 
ἨΤ,, | ετημ Ὁ. 

18. χρονον] οπι. Ὦ. ΒΥΓ.Ἐδί. (χρονων 

61.) 
--- ετροποφορησεν ΝΟ Ῥ. 61.ἨΤ..Υ 1. 

ΒΥγ.Ηε].πῃᾳ. (Ταεσὸ. | ετροφοφορησεν 
ΑΟΣΕ, 18. ἆε. Άντι. Ρ58ἱ.δΗοἱ. 91. 

Μεπιρ], Τ]ιοῦυ. Αππι. 41. 

19. και καθελ.] οπῃ. και Ἑ. 61. ΤΜΕΡ. 

Γκς- ἑπτα] Ρος εν γῃ Χανααν Ἑ. 
-- εν γῃ Χαν.] οπι. 18. (γ9} το Ἠ.) | 

Χαγααμ Ὁ. 
σας κατεκληρογοµησεν ΑΡΒΝΟΡΒ. 15. 61. 

ἨΤ.. | Ἡ κατεκληροδοτησεν 5. | Ταἀᾶ. 
αυτοις 5. ΔΟΡ'ΕΗΤ.. Υμ]ς. Θγιγ.Ρεί. 

ΧΗσ]. Αππι, | οπι,. ΒΑ, 189. 61. 
Μοεπιρῃα. ΤΗ6Ὀ. 

-- αυτων] των αλλοφυλων Ὦ3, ΒγΤ. 
Ἠο]Ἡ 

20. ὡς ετεσιν τετρακοσιοις και πεντη- 

κοντα πΠίθ και µετα ταυτα ΑΡΒΝΟ. 

18είο, 61. (Υα1ς.) (Μεπιρ]) Ασπι, 

18. εο] αἀᾶ. οταπὲ οἳ. περ. | 1Τ. οκοε]ςο 6. 



«αμ. 27. 

να]ς. Βυττ. Β. Ἡ. 
ΠΜοπιρῃ, Τ]98, 
Απ, 981. 

4 Ῥς, 80 (88):15ο. 

ϐ1 βαπ. 13:15 

(ρα]. 198.) 

{1ο. 1:5ο, 56, 97. 
Ία. 8:15. 

96. ἡμῖν ὁ λόγ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα᾽ καὶ μετὰ ταῦτα. ἔδωκεν 
κ το Μ. } / αν ει  ϱ 

κριτὰς ἕως Σαμουήλ ὶ προφήτου: "' κἀκεῖθεν ἠτήσαν- 
το βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὺς τὸν Σαοὺλ υἱὸν 

ΣΚείς”. ἄνδρα ἐκ φυλῆς ᾿Βενιαμείν;' μες ἔτεσσερά- 
κοντα”. “καὶ µεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν ἐτὸν ᾿Δαυεὶδ ς 
αὐτοῖς' εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν µαρτυρήσα, 
“Εδρον Δανθὶδ' τὸν τοῦ Ἰεσσα, ἄνδρα, κωτὰ τὴν χαρ- 
δίων μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά Μου. 
“τούτου ὁ θεὺς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ ἐπαγγελίαν 
αγεμὴ τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν,  προκηρύ- 
ἕαντος ἡ Ἰωάνου” πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ 
βάπτισμα µετανοίας παντὶ τῷ λαφ ᾿Ἱσραήλ. 5 ὡς 

δὲ ἐπλήρου ! ! Ἰωάνης' τὸν δρόµον ἔλεγεν ἶ Τί ἐμε 
ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ: ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ 
ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 
 ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους ᾿Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν 
ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτη- 
ρίας ταύτης ἵ ἐξαπεστάλη. "' οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν 
Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοή- 
σαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν 
σάββατον ἀναγινωσκομένας, Κκρίναντες ἐπλήρωσαν: 

Ροπίος ε{ αππαπασ]ηία ΑΠΠΟΡ, 
εὔ ρορδί Ἰαθο ἀοα1ι ἹπάῖοσΒ 
πδηιο αᾱ Ῥαπιπᾖοὶ ρτορ]οίαπα, 
3 Ἐν οκ]πᾶο ροβιπ]ανογαΠῖ Τ6- 
σοπι, ος ἀοάϊς 5 ἀοις Βαι] 
βΠαπα Οἱ5, νίτατα ἆο (πρι Ῥο- 
Ι9ΠΗΙη, απηῖς αυαὐτασίηία: δε 
ΑΠποζο ἴ]]ο εαδοἰιαν ές Η]1ς ανά 
1εσοπα, οί οὐ (οβπποπίπα Ῥου- 
μίῦοπς, ἀῑκῖε, Ππνοπῖ Ώαν]ά ΒΙΙ- 
ππῃ Το58ο, Υἵγαπῃ εοσππά τη 60Σ 
ΙΠΘΙΠΙ, απ βαοῖεί ΟΙΠΠΟΡ γο]α - 
{αΐο5 πιθα». Ὁ Ηι]ας5 ἆοαβ εκ 
Ξαοπιΐπο 5οοππά πα Ῥγοπηϊβεῖο- 
ποπα οὐ αχίτ 15γα]6] 5α]γαξογοῖῃ 
Ἱοδιπη, 3 ῥτασϊσαπίο Τομαππο 
απίο [πεῖοπι αἀγοηίς οἷας Όαρ- 
Εἴβπαπα  Ῥαθηϊτοπίίαο  οπιηί 
Ῥορα]ο Τγα]ο]. 5 Οππι Ἱππρ]θ- 
τοῦ απίοπῃ Ιολαππος οιβπα 
βατ, ἀῑσεῦαί, Ωαοπι πἹο ατβῖ- 
ἐναπαἰπῖ ο5ξο, ποἩ 5Ππ1 οσο, 5οᾷ 
εσσθ νοπῖτ Ῥοδῦ πο οπ]π5 ποπ 
5ΗΠ1 ἀ{ρπις οπ]οϊαπιεπία ρε ππα 
βο]νοτο, 3 Υπ {Παΐτος, ΒΙΙ 
Ροπαχῖς Αὐταμαπι ες απ ἴτ 
νορῖς «(πιοπί ἆσθιαπ, τοβῖβ 
γοιραπα αεαἰαῖς Ἠαῖας πηῖς- 
εππι οί, ᾗ Ωπὶ οπίπι Παβί- 
{αραπί Ἠἴογακα]επη εἰ ρτϊποῖρος 
οἷις απο Ισποταπίος εί γοςθς 
Ῥτορβείαγατη 4ππθ ος οηπεπι 
εαυὐαίαπι Ἰοσαπίαγ Ιπᾷϊσαπίος 

(απαςί Ῥοςὲ απαάτγασῖπ{ος είο. Υ α]σ.) 

(οπι. ὡς Μεπιρῃη.) | Τ ροδί σ. ΏΕΗΙ., 

ο. Βεᾶ, ίΠ. |. και 
τετρακ. και πεντηκ. (.Ὀ. και .ν.) 3. 

Ῥντγ.Ῥ5έ. (οπῃ. ἑως) δεΗε]. (ὡς) | εἰτοῖίεν 
απαἀτϊηπρεπίος απϊπαιασίηία 4ΠΠΟΣ: 

οὗ, ΤΠεῦ. 

90. εδωκεν] αἀᾶ. αυτοις Ὦ. Βγιτ.Ῥ5{.δ.Ηε]. 

Αππη. 

-- προφητου] Τ ΡΙποΠΙ. του 5. 0ΡΒ. 19. 
ἨΤ,. |. οπι. Αμυϊά.ΒΝ. 61. 

2]. βασιλεαν 61. 

--- Κεις ΔΒΝ6Ρ. | ΤΚις σ. Ε. 189. 61. τε]. 

--- Ῥένιαμειν ΔΑΒΝ6Ο. 19.61. |  -μιν ς. 

28. τε]. 

---τεσσερακ. ΑΒ(3ΕΙ.)8Ο. | ἵ τεσσαρακ. 
ς.. Β:ΕΙ.Β. τε]. (µ Ὦ. 61.) 

93. τον Δαυ. αυτοις ΑΒΝ(Τ.) Μεπιρῃ. 

ἜΠεῦ. (οτι. τον Ὦ.) | ἆ αυτοις 

τον Δ. ς. ΟΡ. 18. 61. ΗΙ.. να]ς. 
Ῥνττ. Ρε. δεΗε]. Αππι. 1. 

--- εὗρον Οτίᾳ. Π. 5985, 11. 9653. Ες. ἵπ 
Ῥε, ὅδε, |. πύρον Ἐ. 

--- τον του Οτίᾳ. Π, Έα. ἵη Ῥα. | τον 

υἷον Ὦ. | υἱον Οτίφᾳ. Πῖ, 2650. ΠΠ]. 

11170, 

έως ετεσιν 

33. ανδρα κατα την καρδιαν µου ΟΥίᾳ. Ἱ. 

11, Ες. ἵπ Ὦς. ΗΠ. 940. 11170. [οπα. Τ). 

---ανδρα Οτίφᾳ. Π. Π. Εις. ἵπ ᾿ Ῥ5. ΠΗί. 

ο. { οπι. Β3. ΠΠ, ἵπ οοδιοῖρας αιπῖ- 
Ῥαδάαπι. 

--- ὃς Οτίᾳ. Π. | οτη. Ὦ. 

98, τουτου ὁ θεος απο του σπερµατος] ὁ 

θεος ουν απο του σπερµατος αυτου 
Ὢ. (οπι, απο του σπερµατος 3. 

α.ᾳ.5) 

---Ίγαγεν ΑΒΝΕΒ.6Ι.ΗΤ,. Υμ]σ. Μεππρῃ. 

481. { } ηγειρεν 5. ΟΡ. 15. Το. 
Ἀγττ. Εε{.δ.Ηε]. Τμευ. Αππι. 

--τῳ Ισραηλ] οπι. 61. 

---σωτηρα Ίησουν ΑΒΝΟ(Ρ)Ε. 61. (1.9. 

σραιν) νΥ. (σωτ.τον Ίησ Ὦ.) | σωτη- 

ριαν 18. ἨΙ.. (1.ο. σριαν) «3Ρί1. 
94. παντι] οπη. Η1.. 

--λαφ] οπ. ΑΔΗ. (Τη) λαωτηλ 8.) 
---Ἱσραηλ] οσα. ΤΠΕΝ. 

95. επληρου] -ρουν 3. 
-Ίωαν.] Τ Ῥταεπι. ὁ ς. 158. 1, | οπι. 

ΔΡ ΜαΙΝΟΡΕ, 61. Η. 
---τι ἐµε ΑΒΝ. (61 τι µαι) Τμοῦ. πι, 

Γ ἔτινα µε 5. 0ΡΕ. 155. Η1,. Υμ]ς. 

Ῥντγ, Ῥδί. δΗε|. Μεπιρῃ, Αιπι, 

4Λ 

95. εγω] αάά. ὁ χριστος Ἑ. 6οα. Βεά. 
Το, 

-- αλλ] αλλα Ὁ. 

--- μεθ) εµε Ὦ3. 

96. και οἱ ] οπ. και Ἑ. | (και οἱ εν ὑμ. 
Φοβ. τ. θεον] οτι. 391.) 

--ὑμιν 1’.] ΒΝ0ΟΒ. 18. το]. νν. | ἡμιν 
ΑΡ.61 

--- θεον] αάᾷ. ακουσατε Ἐ. (6ο. Βεᾶ. 
-- ὑμιν 2). ΒΗαἰοὰ.9.0Β. τε]. πας. 

ΒΥτγ, Ρ5{.δεΗο].ἰχί. ἨΜεπιρῃ. ΆΑτπη. 

491. |. ἡμιν Β Μαϊεά. 1. 4 ΑΝΟ. 

185. 61. Ἀγτ.Ηε]πας. Του. 

--- λογος] αάά. οὗτος Ο. Ατπι. 

--ταυτης] οπι. Ο. 

ΑΡΝΟΡ. 
ᾖ απεσταλη 5. ΒΗ1.. 

97. εν Ἱερ.] οπι. εν ΟΕ. 18. 61. γα]. 
-- αυτων τουτον αγνοήσαντες και] αυτης 

µη συνιεντες ΤὮ3 ἨΓείκί.δον. | αυτων 

--- εζαπεσταλη 18. 61. | 

τουτον αγνοουντες ἨὮ: Κἱρί. | αυτης 
αγνοησανταις 3 Νιρί. 

--φωνας] γραφας 9318. 

--- αναγινωσκοµενας] αά. και Ὁ. 

325. οαῖ εεδαπιοπίῖατα Οἵ, | 27. οπιπο 6. 

545 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

καὶ µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ἠτήσαντο 
Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. "' ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἐπάν- 

τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμµένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ 

ΧΙΙ. 28. 

Ἱπιρ]εγογιπέ, 38 εί πα]]απῃ ομ11- 
ξαπι ππογβῖς Ιπγοπ]οπίος 1Π θα 
Ῥε[οτιπί α Ῥιαίο αἱ Ιπίθγβςθ- 
τοπί θυπ: 3 6ππ](πθ 6ΟΠ5ΙΤΗ- 
πιαςεεηί οπηπία αάαθ 486 ϱ0 

ξύλου, έθηκαν, εἰς μνημεῖον. 

ναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, 
εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν. λαόν. 

Ὅ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πα- 
τέρας ἐπαγγελίαν ρο 
ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν, ἀναστήσας Ἰησοῦν, 

ἐτῷ πρώτῳ ψαλμφ΄ γέγραπται, ἕ Ὑἷός µου 
εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς 

ὑμῖν τὰ 
αν Ες) 

καὶ ἐν ἑτέρῳ 
Οὐ δώσεις τὸν ὅσιώ σου δεν διαφθορά». 

.ςν/ ... , . 
ὃ γαρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ 

: θεοῦ βουλῃ εκοιµηόη,. καὶ προσετεθη προς 
τους πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδεν διαφθοραν: 

ΑΒΚΟΡΕΠΙΙ 3 
19, 61. 
(81. 

ή 

τα 

ἐκ νεκρών, δ 

81. [νῦν] οσο νῦν” 

ο Έρα, αἰη. ὧς καὶ ἐν 

Ἀ Ἐρ, 55:48. 

! Ῥεα, ιθ(1ρ) 11ο. 

{Η. 

λέγει, | 

τοῦ 

διαφθορά», οὕτως εἴρηκεν, ὅτι 
/ ὕσια ἸΔανεὶδ” τὰ πιστά, 551 διότι” 

ο ΣΛαυεὶδ μὲν γὰρἹ 

μ Δώσω 

Ὀὁ δὲ θεὸς ἡ ἤγειρεν αὐτὸν 
ὂς ὠφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συνα- το. 

[τά 

οτι ταύτην ὁ θεὸς 

4 ο Αλ 
ὅτι δε ἀνέστησεν 

εοπϊρία, ἀεροπεπίος ει ἆἀ9θ 
Ίϊσπο Ροβαεγαπί 1π ΙΠΟΠΙΠΙΘΗ- 

ὄοΏειβ γετο κεακοϊαν{ῦ 
εαπη α πιοτίαϊς {ετίία ἄῑο, ὃἱ απὶ 
γίδι5 οδί Ρο; ἀῑσδ πηπ]ίο Πῖ5 
απὶ αἴπιι] α5οσπάσταπξ οιΙπΙ 60 
46 (αΗ]ασα ἵπ Ἠεγαδα]στη, 1 
πδαθ παπο βαπί {ερίος οἷις πά 
Ῥ]ερεπι, 13 Εϊ πο νορῖα αάπατ- 
Μαπιας 6ΑΠΙ Ύ1πο αἆ ῬαμΕΒ 
ἨΟΡΙΥΟ5 τερτοπη]βδίο [ποία οδί, 
55 ηποπ]απη Ἠαπο ἀθιι αἴπηρ]ο- 
νε Β]Η5 ποειγῖς τεδιςοΙίαης Ι6- 
ΒΗΤΗ, 5ἱοιή 6ἱ πι ῥδα]ππο 5εοαπάο 
εοπρίαπα εδί, Εις τηε ε8 
{αν ἑρο Ἠοάᾶίο επι] {ο. 5 ος. 
ααίεπ 5α5οἴ[αγεγῖ{ οΙΤΏ α ΤΙΟΥ- 
Μ15, ΑΠΠΡΙΙΗ5 Ίαπι ΠΟΠ ΤΕΥΟΙ- 
εαγαπ ἴπ. οοιγαριίοπετη, Πα 
αἰκιί απία Ώαρο γοῦῖς εαποία 
Ἠανιὰ Πάομα. Ὁ Ἰάεοφιιε εί 
Β]ας ἀῑσῖε, Νοπ ἀαδῖς ἑαποίιπα 
ἑπαπη γίάσετο  οοτταρ[οποπι. 
35 Τανιά επῖπι δια. σεπεΓαίίοπα 
ουππι αἀπιπϊειαςξοῦ γο]ιπίαὰ 

. ἀαῖν ἀοιπιϊν]έ εἰ αἀροξῖίπς οξύ 
5η ΌὋν αᾱ Ρ8ΒΕΒ 505 οἱ γῖάΙ{ εοιταρ- 

28. εὕροντες] αἀᾶ. εν αυτῳ Ὦ. Υα]ᾳς. 

Ῥντ,Ης].Ἔ Μεππρη. Τ1ιοΡ. (2011.) 

---Ἴτησαντο Πιλ. αναιρεθ. αυτον] κρει- 

Ῥαντες αυτον παρεδωκαν ἨΠειλατῳ 
ἵνα εις αναιρεσιν Ὦ. | ῬΙποπι. ητησαν- 

το Πιλατον ανερεθηναι Ὦ”". | (ητησαν 

τον ἃ3. 60ΥΓ.9) 

39. ετελεσαν] ετελουν Ὦ3. | ετελεσεν 3. 

Ὅ- παντα ΑΡΝΟΡΕΒ. 6Ι. ΠΤΙ. | 1 ἁπαντα 
ς.. 18. 

τα περι αυτ. γεγραμμενα] τα γεγρ. 

περι αυτ. Ὦ. Ὀγτ.Ῥει, 81. | αλά. εισιν 

ητουντο τον Τειλατον τουτον µεν 

σταυρωσαι και επιτυχοντες παλιν και 
3. |. Ῥοβίαπαπι οπαοίβχις ο5κοἰ ρθ- 

Ποναπί Ῥήαίαπι πὲ 4ο Ἰππο ἀεγα]οτοη{ 

εαπῃ. Ἱπιρείγαγαπί οἱ ἀοίταμοπίος θυΠι 

Ροδπεγιπί Ίπ βερα]σμτο Βγτ.Ης].πιφ. 

-- ζυλου] σταυρου Ἡ. ΒΥΥ.ΡΑί. | ααᾶ. 
και ὉΣ. Θγτ.ΕΕἰ. 

---εθηκαν] εθαψαν 18. 

90. ὧν ὁ θεος ηγειρεν {οΠΠ. αυτον εκ νε- 
κρων) Ὁ. 

-- αυτον] ΒΠίο ηγειρεν Ε. 

81. ὁς] ὡς ΗΤ/. (π εο]].) }ὁς σουτ | 
οὗτος Ὦ. ο. Μεπιρ], 

π- επ ἡμερας πλειους] εφ ἡμερας 

πλειονας (πλειους") ΡοΒί τοις συνανα- 
βασιν (-βαινουσινἩ) αυτῳ απο της 
Ταλιλαιας εις Ἱερουσαλημ Ἑ. 

ῦ46 

81. οἵτινες] αᾶ. αχρι Ὁ. Υα1ς. Ἀντ.Ης]. 

(Ατῃι,) 

- νυν ΒΠίΟ εισιν ΑΟΡὈ. 18. 61. Ὑπ]ς, 

Ἀγτγ,Ρεί.δεΗε]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Αυπι. 

Ι Ῥοςί Ν, ἄδιμ. | ἄοπι, ς. ΒΒΗΙ.. 

--- αυτου] οπῃ. Η. 

89. πατεραςε] αάᾶ. ἡμων ὮΒ. Ὑγπα]ρ. 

Βυγ.ρει. 1. | οπι. ΕΠ, 274, 495, 
-- επαγγελιαν] Ροδῦ γενοµενην Ὦ. ΠίΙ. 

274, 49.9, 

98. ἡμων ΑΡΝΟ’Ρ. Υα]ς. 31. ΠΠ. 

274. 499, | ἩἸ αυτων ἡμιν 5. ΟΕ. 
15. 61. Η1,. Βψιτ.Ε5ι.δεΗς]. (Ατπι) 

Γ οπι. Μεπιρῃ. | αυτων ἰαπίαπα ΤΗΟΝ. 

--- Τησουν] τον κυριον Ιησουν χριστον 

Ῥ. Τμεῦ. | αυτον εκ νεκρων ΔΑ. | 
Ῥοπηίηαπι ποδίγαπα Ί6ευπῃ ΘΥγ.Ησ].πιρ. 

ΗΙΙ. 274. 495, 

-- ὡς και] οὕτως γαρ Ὦ. 

--τῷῳ πρωτῳ ψαλμῳ γεγραπται Ὦ. | ἵπ 

Ἔραιπιο Ῥγίππο βοπρίαπι οι ΠΠ. 974, 

455, | γεγραπται εν πρωτῳ ψαλμῳ 

Οτίᾳ. Π, ὅ9δα, |. Τπ αοιῖς αροβίοΙοσατη 

Ῥτίππαπι Ἠππο Παροτϊ αίᾳπαο α556 518 

ογβύῖοπα Ῥοαῖ Ῥαι] ία ἆοσσπηατ ΠΠ, 
275. (ν]ᾶ. εἰ 995.) | τῳ δευτερῳ ψαλμῳ 
γεγραπται Ἡ. | τῳ ψαλ. γεγραπται 

τῳ δευτερῳ ΑΒΝΟ. 18. 61. Αππι. (οπι. 
τῳ 15. ΒΒΕΙ.) | Ἱ τῳ ψαλ. τῳ δευτερῳ 
γεγραπται 5. ΕΙ,.. Ὑπὶς. Θγτ.ΗεΙ. | 

εογρίαπι οδὲ ἵπ Ῥκα]. βεοππάο 975.Ε5ἱ. 

Μοτηρῃ. ΤΠ6ῦ. (Τ11.) 

88. 5αῦ ΠΠ. νογ.] αάά. αιτησαι παρ’ αιµου 

και δωσω σοι εθνη την κληρονομιαν 

σου και την κατασχεσιν σου τα περατα 
της γης Ὦ. Θγτ.Ηο].πις. | οιἩ. ΠΗή. 

9Τ4, 406, 

94. ὁτι] ὁτε Ὦ. ΗΠ]. 974. 455. 

--- αυτον] α.ᾷ. ὁ θεος 19. Βγτ.Ἐ δέ. | οπι. ΕΗ11. 
--μελλοντα] αάᾶ. αυτον Ἡ. 

---εις διαφθοραν] οπη. 18. 

3δ. διοτι ΑΒΝ. 613. | διος. ΟΕ. 18ς. 
613. ΗΤ,. |. οπι, Ώ. Ἀγτ.Ῥεί, 491. 

---εν ἑτερῳ] ἑτερως Ὦ. (εν τῳ ετερῳ 15.) 

86. µεν Ἀγτ.ΗΠο]. | οπι. Ὦ. Υπ]ς. 

--- και προσετεθη] οτι. 15. 

--προς τους] πρους Ο.3 (οπ1. τους Εἰ;. 

1688. Οἱ.) 

97. ὁν] ὁ Ῥχ6}. 
--- ὁ θεος] οπι. 61. 

98. εστω] Ῥο5ί ὑμιν ΑΝ. 

---δια τουτου] δι αυτου Ἐ. | Ῥον Ἠππα 

Ίσδαπι Τ]6υ. | δια τουτο Β3 ΕΠ. εἰ 
ὠΜαἰ. (-του 3Η1.5ῖς Τα.) 

--- αφεσις] -σιν ΑΧ. (-σεις Ὦ.) 

--- ἁμαρτιων] Ἀάά. µετανοια Ὦ. (Ῥγτ, 
Ἠσ]. Ἐ) 

28. Ἱπ ϱο 60ἴ. | 29. ποπῖρία εταπὲ Ο]. (5οτ. βιπέ 
πι) |. Ῥοδαεγαπό επα Οἷ. | 85. εα «π.Χ 
84. Εαδοϊίανϊν Οὐ. | 96. ἵη 58 61. 



ΧΠΙ. 45. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ν ” 5 ω 
γαῖς, 8γιτ. Ρ.Ἡ. δὲ ὁ θεὺς Ίἤγειρε, οὐκ εἶδεν διαφθοράν.  γνω- Μοποπι: ἵἹ 4ποπι γοτο ἄθιβ 
ΜοπιρΏ. ΤΟΝ. . µ . ας . : . ” κ. δαδοϊαν]έ ποη. γ]άῖε οοτταρ- 
πι. στὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρε ἀδελφοί Ότι διὰ ιἴοποπ. 3 Νοίνπα ρίνις ος 

Ζ ὄ τει ε ο / α νοῬῖδ, υἳτὶ [Παΐος, απἷία Ῥες 
τουτου αμ ἄφεσις ο πιο καταγγέλλεται Ἰάπο γοῬῖς τοπαςδῖο ΡθσσαίοΓΠα 

[καὶ ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε έν 
:Μ “δ θη αν ὠυσέως' δικαιωθῆναι, ξτ, 

40. ἐπέλθῳ [ὲφ δικαιοῦται. 
ὑμᾶς] 

3 Παὺ, α15. 

ἐγ ὼ” 

στεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγήται ὑμῖν. 
παρεκάλουν | εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαλη- 

Ἀλυθείσης δὲ τῆς 

ο 4 
αυτων 
.- -- Ν / . 

θῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 
-. Ἡ / Ν - ΄ / ΔΝ 

συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ιουδαίων καὶ 
- / - ’ - 

τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Ῥαρ- 
νάβα, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ὄτειβαν αὐτοὺς 

ἱπροσμένειν" τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 
σαββάτῳ ο. πᾶσα ών, πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν 

Τ νόμφ Ααππηα (αν : 

ἐν τούτῳ ἐπᾶς ὁ ὁ πιστεύων 
ων Βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθη! τὸ εἰρημένον 

ἐν τοῖς προφήταιο, 311 Ἴδετε, οἱ κατοιφρονηταί, κονὶ 
ῥαουμάσατε καὶ ἀφωνίσθητε, ὅτι ἔργον " ἐργώζοριαι 

ἐν ταῖς ἡμέραις ὑριῶν, ἔργον Εὃ” οὐ μὴ πι- 
”"Ἐξιόντων δὲ 

5. Τῷ δὲ ἐ ἐρχομένφ 

8ῦ. οπιπῖρας 
απῖρας ποπ. Ῥοµϊςς Ἱπ Ίοσα 
Μορ! Ππββοατῖ, 5 1π Ίος οπΙΠΙΒ 
ασ οτοα1ς Παςήβοαιας, 3 γἱ- 
ἀοίο ογ5ο πο βαρεσνοπίαί αποά 
ἀῑσίαπα εδί ἵπ Ῥτορ]οςί, 3 γἱ- 
ἀοῖια, οοπ{θΠΙ{ΟΙΘΒ, εἰ αἀππτα- 
πα]π] εἰ ἀἹδρογαἰπαϊπῖ, απία ορα5 
οΡετος 6µο ἵπ ἀῑερας νοριΒ, 
ορι5 αποά ποπ ογθάειῖ5 5 απῖς 
οπατταγοτΙΏ γοῦῖς, 33 Ἐκοιπί]- 
Ῥα8 απἴοπι 1] τοραθαπύ πό 
εοηποπ. 5αρραίο Ἰοᾳπετοπίσ 
ἰ)ὶ νοτρα Ἠαοο, Ὁ Οαππαπο 
ἀἰπιίκεα ο55οί 5Υπαρορα, οσο 
εαηῦ τησ] 1 Ταάασογαπη ο{ οο]εΠ- 
παπι αἀνεπατιαια. Ῥασίατα ος 
Ῥανπαβαη, απ Ἰοᾳπσπίος 5ὰ- 
ἀαῦαπι οἳς αἱ Ῥογπιαπετεπί ἴπ 
ρταιῖα ἀαῑ. 3 θοηπεπί νετο 
εαὈῦαίο Ῥοπο ππίνθιξα οἰγίίας 
οοπγεπ]ζ αππάῖτο γοτραπη ἀοπι]- 
πὶ, 35 γπάσπιθς ααἴετῃ (πτραᾶβ 
Ἰαάαοῖ τοερ]εΒ 5απί πε]ο, εἴ 
σοπχαἀϊσεῦαπί Ἠϊ5 44. τοῦ θεοῦ λόγον τοῦ κυρίου”. Ὁ ἰδόντες δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι τοὺς εκ” ἂν 

3/ ) / 

ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ 

88. και απο ΒΟΡΕ.. 15. 61. 1,. Ψπἱς. | 41. εργον πι. ΑΒΝΟΙΠΙ(εςραί.) 18. 61. | 48.αυτοις ΑΒΝΟΡΠ. 61. | οπι, ΕΤ, 

Οἱ. Τοι. Ἀγιν.Εε{.δ.Ηο]. ΜοπαρΗ. ΤΗΕῦ. 
Απ. 23Η. ]. οπι. και ΑΝΟ3. πι. 

Σμα. 

--- ηδυνηθητε] εδυνήθητε Δ. | ηδυνηθη- 

μεν Ρ)6}. 
--εντ. νομ.] οπη.εν Ὦ Βολ.(οίτα, ἨΓαἰ. 4[/:) 

--νομῳ] ἲ Ῥταεπι, τῳ 5. ΕΙ, ! οπι. 

ΑΡΒΝΟΒΡ. 19. 61. 
--- Μωυσεως ΒΝΟΕ. 18. 61. 

ς. ΑΡΙ. 

89. τουτῳ] αἆά. ουν ὮὉ. Ἀντ.Ηε].πισ. 

-- πιστευων] αάᾶ. επ᾽ αυτῳ ΤΠ. 

--- δικαιουται] δικαιωθηναι 3. (οοστ.) | 
πάά. παρα θεῳ Ὦ. Ἀντ.Ηο].πιφ. 

40. επελθφ] απελ. 3. (οοστ.ε) |} αάά. εφ 

ὑμαςςσ. ΑΟΕΙΙ.6Ι. 1. Υα]σ. Οἱ. Για. 

Ἁγιτ.Ῥεί.δ.Ης]. Μεππρῃ. (Τ1εὺ. αἆ βῃ. 

νογ.) Ατπι. 81. ]οπι. ΡΝΓ. 19. πι. Τοῖ. 
41. ιδετε] ακουσατε Ἑ. (ο. Βεά. 

---- καταφρονηται] -νησατε 3". (60ΥΓ.Ξ) 

-- και θαυμασατε] κ. θαυµασετε δ. | 

Ῥχασπι, και επιβλεψαται ΙΙ. Ἀγτ.Ης]. 

(μιά. ΤΧΧ.) | αἀά. επιβλεψαται Ἑ. 

ο. Βεά. 
--- εργαζοµαι αΠίθ εγω ΑΡΒΡ. 18. 61. 

γαρ. Ὀνστ.Ῥεί.δςΗσε]. | ᾖ Ῥορί ς. 

ΟΕΠΙ, Ατπις νά. ΙΧΧ. {(-ζωμαι 
ἘΒε].) | ὁ εγω εργαζοµαι εγω ἱοδ. 

(οπη. ὁ Νε.) εσο αἱ. Ὦ. ἵπ ἰκζ. ἄταθςο. 

ΙΓ Ἡ Μωσεως 

Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Τμευ. Αππ. 01. | 
οπ. ΓΕΙ,. Τοἱ, 9γτσ,Ε5υ.δε Πε]. 

---ὁ ΑΒΝΟΡΕΙΠΙ. 19.61.Τ. | Τῳ5ς5. 
--- εκδιηγηται] -γειται ΑΙ, (π.]. 15.) | 

-γησεται 3. 

---ὑμιν] πἀᾶ. και εσειγησαν Ὦ. (Βυτ.Ηε].) 

45. εζιοντων δε αυτων ΑΒΝΟΡΕΒΙΠ. 158 

εἷο. 61. Τ,. Υπ]ς. Αππι. | "οπι. αυτων 
ασ. | οπι. ἆ9µ. | Ταἆἀἀ. εκ της συνα- 

γωγης των Ἰουδαιων ο. Ὦ. | οπι. 

ΑΒΝΟΡΕΠΙ. 1δεἱς, 61. Υμ]ς. Ἀγτγ.Ρ5ί. 
δ.ΗεΙ. Μεπιρῃ. Έπος. «1. (αάά. αὓ 

οἵς Ἀγτ.Ρ5ἱ.) 
-- παρεκαλουν ΑΝΟΡΠΠ. 15.61. Τ,. Ὑα]ᾳ. 

|. οπι. Β(νῖᾶ.ροδῖ σαββατον).Ε. | τ 

αάά. τα εθνη ς. Τι. | οτι. ΑΒΝΟΡΕΙΠ. 

19. 61. Υπἱσ. Ῥγτγ.Εδί.δςἨσ]. Μεπιρῃ. 

μες. Αιπι. 1. 

--µεταξυ Ἀγν.Ηε]-τῃς. ταεεὸ. | ἑξης Ὦ. 

(Ατπῃ.) 

--- σαββατον] αάᾶ. ηξιουν Ἑ. (-ου Βιῇη. 

εἴτα, Βο. Βο]. Ἠζαί.) 

--τα] οπι. Ὦ3. 
48. λυθεισης δε] αάά. αυτοις ἃ9". (σοτ.Ξ) 

--- σεβοµενων] αάά. τον θεον Ἑ. Βγτ. 

Ῥεϊτ,δεΗςε]. Μεπιρῃ. 

--τῳ Βαρν. ΔΒΝΟΒΙΙ.τε]. | οπι.τῳ Ὦ.. 

-- Ῥαρναβᾳ] αάᾶ. τοσαπίε Ῥαρσατί 
Ῥγτ.Ης]. 

γρ. (15 1. 1.) 

-- επειθον] -θοντο Ὦ3. 

--- αυτους] αὐτοῖς 61. (αυτου Α3.) 

--προσμενιν ΑΒΝΟΡΕ. 61. | { επι- 
µενειν ο. 19. Τι. (11 π.].) 

-- Βπ.] αἀά. εγενετο δε καθ ὅλης της 

πολεως διελθειν τον λογον του θεου Ὦ. 

Ῥγτ.Ηο].πιρ. (οπι. του θεου) | αἀά. 
εγενετο δε κατα πασαν πολιν φημισθη- 
ναι τον λογον Ἑ. 6οἆ, Βεα. 

44. δε ΑΝΟΒΡ. 19. 61. Ψπἱς. ϱ. Μεπιρῃ. 

Τπευ. (11 Π.].) Ἰ. τε ΒΕ6Γ.Ι. Βσττ. 
Ῥαι, δε Ηε]. (Ανπι.) 1. 

--- ερχοµενῳ ΒΝΟΞΡΕΤΙ. 61. Τ,, ] εχο- 
µενῳ ΑΟΕ3. 19. γα]. 

--πασα] ὅλη Ὁ. 
---τον λογο» του κυριου ΑΒ(2ΗΙ.Ἠαϊ) 

δ. 195. 61. πι Ρωία, Το. Τπου. | 
Ἡ τον λογ. του θεου 5. Β3(Πἰ.Μαἳ) 

ΟΕΙ,. (..γον του.. 11.) Υπ]ς. ΟΙ. Ἀνττ. 

Ῥει.ΔΗε]. Μεπιρῃ. Ατπι [24011.] νιᾶ. 

Υετ. 46. |. Παυλου' πολυν τε λογον 

ποιήσαµενου περι του κυριου Ὦ. 
45. 1δοντες δε] (οπα. δεθ1.)]|και ιδοντες Ὦ. 

--τους οχλους] το πληθος Ὦ. Ατπη. 

--τοις] αάά. λογοις Ὦ3. Ἀντ.Ῥου. | αἆά. 
λογοις τοις ΤΕ. 

97. Βαδοϊξανίτ α πιογία]5 Οἶ. | 38. εἰ αὉ οπαπΌΒ 
σι. | 40, βαρεσνοηίαί νοῦίς ΟἩ. | 44.νετραπη ἀεῖ 67. 

σ4τ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

4 -ν 46 »ε 

απο αναὰ ΕΠαύλου "λαλουμένοις, ἵ βλασφημοῦντες. '' παβῥη- η 

ΧΙΙ. 40. 

ἀϊσὈαπέας ὮὈ]αβρ]ο- 
6 Ῥαπςο οοηδίαπίος 

9. 6 - / 5 /“ : 

ΓΗ. σιασάµενοί Ίτε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας Σεἶπαν, Ῥα]ας οἱ Ῥαγπαδας ἀἰπογιπε, 

«π. 
- - ” Ν » σον ον λ 5 ΓΕ 

τοῦ θεοῦ: ἐπειδὴ  ἀπωθεῖσθε αὐτον καὶ ουκ ἀξίους λοραετα 

γΨουῖ5 οροτίεραί Ῥείππατη ]οᾳαί 
ο - - - Ν / 

Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λογὸν «τος «Ἡ. στὰ ααθεσας το 
Ῥαδας 1]αά εἰ Ιπάϊσποβ Υοβ 

αθίετηαο γΙίαο, 
- . λ / - Σ 

κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδου στρεφόµεθα οοοο οοπνογήπιις αἲ΄ ροπίος. 
2. 3 Ρίο οπΊπι Ῥιπεσθρί6 ΠοβῖΒ 

. κ 47 ο λ 5 / ε - « 6 ἡ ρ 

εις τα έθνη. ουτως γαρ ἐντέταλται ημιν ο κυριος» ἀοπίπας, Ῥοβαί Το ἵπ Ίππιοῃ. 

κ Ἐν. 49:6. 
Ἴμα. 91909. 

48. τοῦ θεοῦ 

ο τρ . .. 

ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 
3 Ν / . / ΔΝ 

ρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λογον τοῦ κυρίου, καὶ 
5 . λ / 49 / 

σαν ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ι' διεφέ- νίεναι ποϊοπησια : 

βεποις, ας δἱ ἵπ βα]αίαπι .. Ε) .. ”. 3 / 3 / 

ΚΤΤέβεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶνωί σε εἰς σωτηβἰΩΝ Ίικμιο πὰ οκχοπιυπι ἴοΓΑ0. 
λ Σ 5” 3/ 

ὃ ἀκούοντα δὲ τὰ έθνη έχαι- 
. / Πα . 

επιστευ- νειοαπι ἀοπα]ηῖ, οἳ ογοάιάσταπῦ 

38 Αιάϊσπίος ααἴοπι σεπίες ρα8- 
κας ιπί, οἵ ρ]οπβεαραηό 

αποίᾳποί εταπύ ργαθοτάἰπαΙ αἆ 
3 ἀ]βεριη]- 

πα Ρα ξΗσ απἴθπ γετρατη ἀοπι]πῖ νο / ω / » 4 [ο ΄ 50 ε 

ρετο δε ὁ λογος του κυριου δι λης της χώρας. Οἱ Ἱη ππῖνογκαπι τορίοποπι. 50 Πι- 
ον Γ , - 

δὲ ἸΙουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβοµένας Ύγυναικας Τ. ἀποῖ αιέοπι σοποίίανογιπέ το]]- 
5ίοδας πηγα εὐ Ποπεείας οὔ 

. / Δ . ... Β - 

τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους της πολεως, και ρτπιοςοινία1ς,εί εκοιίανεταπς 
5ο Ιδίοποπι ἵπ Ῥαπ]απα εἰ Ῥαϊ- Ν λ. ον Ν αν ον / 

ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ | Βαρνάβαν, παφαπ, οἳ εἰοοστιπὶ 6ος ἄο Παὶ- 
Ῥα5 εαἵδ. 5 ΑΙ ΠΠ εχοιδδο αμ 5 Ν ο τν α ε οὐ ο ον 5 Δ 

καὶ ἐξέβαλον αὐπουολώσεο ἁκωκ ορια κ παν δε μας Ὀδά μαι ἵπ εαν τά πα 
, α Ξ απ εε 

ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτον τῶν ποδών ! ἐπ αυτους Ἰεοπίυπα: Ὁ ἀῑδο[ρα 4ποφιο 

59, οἱ δὲ 

ΧΙΤ. ὭκΑ’ 

τορ]εραπίέαγ ραπᾶ]ο οἱ 5ρῖ]ζα 
- φ / . -ν 

ἦλθον εἰς Ἱκόνιον. ὃ' οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς -αποιο, 
/ / 

καὶ πνεύματος ἁγίου. 
1 Ἐαοίαπι εβδί απέοπῃ 1Π Ἰσοοπῖο 1 Ἐ / δὲ . ἼΤ / ΔΝ 

Ύένετο οε εν κονιῴ κατα πι αἰπιπ] Ἰπιγοϊτοπί ἴπ 5ΥΠασο- 
δαπι Ταάαεοσατη οἱ Ιοᾳιεγεπίας 

45. Παυλου] Ἰ Ριαεπι. του 5. ΟΡΕΗ. 
15. 61. 1, | οπι. ΑΒΝ., 

---λαλουμενοις ΑΒΏΝΕ. 13.61. | Ἡ λεγο- 

µενοις -. ΟΡΠΙ. Υιὶς. |. Ταἆς. 

αντιλεγοντες και σ. ὮΠ. Ἀντ.Ης]. 

1 εναντιοµενοικαι (3 11) Αιπι. | οπη. 
ΑΡΝ6Ο. 195. 61. Ἰ, πας. γτ.Εεί. 

Μεπιρῃ. ΤΠο8. «941. 

46. παρρησιασαμενοι] παρρησιαµενος Ὦ3. 

; (σαμενος”.) 
τε ΔΒΝΟΡ(7. 61. Αῑι. (15 π.].) | 
1 δε ςς. ΕΙΠΙ.. Ἁγιτ.Ῥει.δ.ΗεΙ. Μοπιρη. 

{ έαπο Ὑπς. |. οπι. ΤΠοῦ. Αππι. 

---ὁ Βαρν.] οπι. ὁ Ὦ. 

ειπαν ΑΒΝΙ). 61. Τειπον ς. ΟΡΠ. 
155. Τ, | αάά. προς αυτους Ὦ. 

--αν Ον. 11. 7955, 1 οπ. Ο. | Ρος 

πρωτον Ὁ. 

-- αναγκαιον Οτίφ. Πἱ. 848:. 7455, 7580, 
7955, Τεγί. ἆθ /ασα 6. | οπι. Ὦ. 

--επειδῃ ΑΒΝΡΕΙ, Οτίᾳ. ΠΠ. 1455, | 

επει Ο. 61. Ογίᾳ. ΠΠ. 1470. 9045. 7455, 
7σδὺ. Ἴ92ε, (19 π.].) | Τ αἀᾶ. δες. 

ΑΝΕΟΡ΄Ε. 18. θ15ίο. Τι, Αιπι. 081. 

Ογἱᾳ. ΠΠ. 1455, 1470. Τ495, Ἴο8ὺ. τορἙ, 

Γοπι, ΒΝ3)3. Βγγ.Ηε]. Μοπιρη. ΤΗΕ. 

ΟΎίᾳ. Π. 9045, ποᾷ αποπίαπι γπ]ς. 
Ῥντ.Ῥει. Τετι. 

---- κρινετε ΟΥίᾳ. ΠΠ. 1455. 1470. 7499, 758ῦ, 
7933, | κρεινατε 3, 

ῦ459 

46. ἑαυτους] απίο κρινετε Ἐ. | Ῥο5ί Ογίᾳ. 

Ἡ, 1485. 1470. Ἴ4ρε. Ἴ5θυ. 1928, 

Τετι. 

---- στρεφομεθα] αάᾶ. ἡμεις Ὦ. Τετί. | 
οπι. ΟΥγἰᾳ. 1, 1455. 1471. 9481. 7456, 

Ἴ58υ. 7924, 

47. εντεταλται] εντεταλκεν ὮΧ. | εν- 
τελλεται 61. 

-- ἡμιν] οπι. Ώ (7. 
--- ὁ κυριος] οπη. ὁ 3. (α4ᾶ.5) Ῥοπρίατα 

Ἐ]ερ. 1. 

---κυριος] αάᾶ. ιδου ὮΒ. νιᾶ. ΤΝ. 

60ρ7. 289. 

--Ττέθεικα σε εις φως εθνων] φως τε- 

θεικα σε τοις εθνεσιν Ὦ. (694Ρ7.) (τεθ. 

φως σετ. εθν. Τ”.) 

--σωτηριαν] αἀά. σεπήρας Θγτ.Ης].Ἐ 

48. ακουοντα δε] και ακουοντα Ὦ. Βγτ. 54. 

011. 

--- εδοξαζον] εδεξαντο Ὦ. 

---τον λογον του κυριου ΑδΟ. 15. 61. Τ,. 

πρ. ε. ΤΠευ. | τον λογ. του θεου 

Ῥραγ.Βαγ. Μεπιρῃα. | Ώειπι Βγ0ν. 
Ῥει.δΗο]. (001:) 

---Επιστευσαν] αἆᾶ. 5οππιοπῖ ἀοπιπί 

Βγτ.Ηε]. 
--- αιωνιον] -νιαν Ἑ. 

49. διεφερετο δε] και διεφερετο Ὦ. 991. 
Ῥεί, «1. [Ῥγν.Ησ].] 

-- δύ] καθ’ ΑΝ. 19. 

50. παρωτρυναν] παρωτρυνον 367, | 
παρωξυναν 61. 

--γυναικας] Ἱ αἀὰ. και ς. Ν"ΕΙ,. Υα1ς. 

«τὰ. | οι. ΑΒΝΕΟΡΓ. 19. 61. Βγττ. 
Ἐευ.δ.Ης]. Μαπιρῃ. ΤΠεὺ. Αιπι. 

--- επηγειραν] αά. θλωψιν και Ἑ. | αά. 

θλειψιν µεγαλην και ὮἙ. 
--τον Παυλ.] οπι. τον Τ. 

--Βαρν.] Ἡ Ῥτασπι. τον σ. | οπι. 
ΑΒΝΟΡΕ. 18. 61. 1. 

--- αυτων] οτη. Β. 
δ1. κονιορτον] 844. απο Ἡ. Βτ.Ηε]. 

-ποδων] Τ αάά. αυτων ασ. ὉΕΒ1,, Θγτ. 

Ῥει. Μεπρῃ. ἜΤμερ. «δι. |. οπι. 

ΔΡΝΟ. 15. 61. Υμ]ς. Ἀντ.Ησ]. ΑιπΏ. 

- επ] εις Ὦ. 

-- ηλθον] κατηντησαν Ὦ αγ. 

--- εις] αἀἀ. το Ἑ.. 

55, οἱ τε ΑΒ. 19. Υμ]ς. Βστ.Ῥ5ῦ. (28ἱ1.) 
{1 οἱ δες. ΝΟΡΒ. 61. 1,. Ῥυχε.Ησα]. 
Μεπιρα. ΤΠευ. Αππιι “Τπ ἄναοςο Ἰα- 

Ῥεέας, ἀἰδοιρια]1 απίοπη” ἨῬεᾶα ἐπ Έαρ. 
1. αυτους] αυτον Ὦ 4}. 

--- οὕτως] Ῥταεπι. προς αυτους Ὦ. | αἀά. 

14. Ὁ. (Θγτ.Ε5{.) 

460. τορα]] 5 6ἵ. | νο Ἰαάϊσαεῖς Ο. [4Τ. Ἱπ 
Ίπσθτα σεπθατα 6ἱ. | 49. Ῥες απΐνειδατα 6ἷ. | 
50. τι]εχες τοἱρίοβδας5 6ι, | ρεγδεομοπετα 
[οᾳ 

1. απθεπα Ιοομῖ (Ἱ. 

ο να 



ΧΙΝΥ.9. 

να]ς. 5υττ. Ρ.ΗἩ. 
Πεπιρῃ. ΤπεΡ. 
Άσπα. ΑΗ 

ξΕ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

κ ΑΝ . - ) Ν . Ν Ν - 

τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτους εἰς την συναγωγην τῶν 
- α . ) 

᾿]ουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ίου- 
/ ν ο ο ον 4 

δαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. " οἱ δὲ ! ἀπει- 
” / Ν 

θήσαντες' ᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τᾶς 
Φε Ν Ν 

ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφών. ὃ ἱκανὸν μεν 
οὖν χρόνον διέτριψαν παβῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ 
τῷ μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ; διδόντι 
σημεῖα καὶ τέρατα” γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν. αὐτῶν. 
"ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθον τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν 
σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. ὡς 

δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ιουδαίων σὺν τοῖς 
/ - ς / α ών ) / 

ἄρχουσιν αυτών, ὑβρίσαι και λιθοβολῆσαι αυτους. 

ὃ συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας, 
Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,  κἀκεῖ 

» / 5 [4 
Σεὐαγγελιζόμενοι ἦσαν. 

8 / κ Αν ας ᾱ / ο / - ν 
160. ὃ Καίΐτις άνηρ ἐν Λυστροις απο τοῖς ποσὶν 

ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ ο. μητρὸς αὐτοῦ |, ὃς οὐδέποτε 

Ἱα αἱ ογοάοτοπέ Τπάπεσγαπι οἳ 
(τεσοτατη. οορίορα. πππ]Ηταἆο, 
3Ωμ1 γοχο Ἱποτοδϊρί]ος Εαογαπί 
Ἰπάααί, κακοϊαγοταπί ο αἱ 
Ἰγαοαπό ατα οοποἹαγογαπί απῖ- 
της σοπίῖαπα αἆνογδας {Ταίγος, 
ὃ Μι]ίο 1ρ]ταχ ἴΟΠΙΡΟΤΟ ἀ9ΠΠο- 
τα δαπί Πα ποϊαΠ{ου αροπίος ἵπ. 
ἀοπιῖπο, ΓοδΗπΙοπΙΠὰ  ῬογΠ]- 
Ῥοπία γοτβο σγαβίαο 6ααο ἁππίο 
εἴσπα εἰ ργοο]ρῖα Ποτῖ Ρος π]ὰ- 
ηπς 6οτΏπη. 3 Ὠ]νίκα οδί απίοια 
πππ]Πιάο οἰν]ναιϊε, ο απ]άατη 
απἱάστα οταπί οσα ἸΠαάποῖς, 
απ]άαπι γθτο οσα ΒΡοδίο]β. 
ὅοαπη απίοπαι Γαοῦα5 οββοί ἵτῃ- 
Ῥεία5 σοπ]απα οὐ Ππάασογαπα 
οππα Ῥηπορίρας ευ15, ας οοή- 
{απιο]ής αἀβίροτοπί οἱ Ἱαρίάα- 
τοπ! 605, 5 ΙΠΤεΙ]ορθηίαβ οοπ{ιι- 
σοταπί αἆ οἴν]ιαίος Τ,γοποπῖας, 
Ἰμγσίγαπα οὐ Ώετύσεῃ οἳ αΠῖγεΓ- 
εαπι Ἰπ οἰτοπῖίι ΤοΡΙΟοΠεΙη, 
1 εἰ 1δῖ εναπρεΗζαπίες εταηῦ. 

7 Ι5ΙΈι απἰάαπα γὶτ Τείτῖς 
Ἱπβτπιας Ῥεάίριις βοἀσραί, εἶαιι- 
ἀπδ εκ πίετο πιβἰτῖβ 5ιιας, αῖ 

/ 
ἐπεριεπάτησεν. Ῥοὗτος ήκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦν- πΙπΙ( Παπ] αππρα]αγοταί, δΙ9] Η]ς 

Ἀπάϊνιί Ῥαα]απι ]οᾳποπίοπη: αά 

1. των Τουδαιων] οπι. ΧΑ. (α4 4.5) 

--πιστευσαι] πιστευειν Ὦ. | θαυμασαι 
Ἐ, 

--- Τουδαιων εἰ Ἑλληνων] ἰΤαΠΡΡ. 1.. 

-- πληθος] αἀᾶ. και πιστευσαι Ὦ. 
2. απειθησαντες ΑΡΒΝΟ. 189.61. | {-θουν- 

τες 5. ΕΙ., | οπι. Ὀ. 

---Τουδαιοι επηγειραν] αρχισυναγωγοι 

των Ἰουδαιων και οἱ αρχοντες της 
συναγωγης επηγαγον αυτοις διωγμον 

κατα των δικαων Ὦ. Ἀγτ.Ης] ης. 
(ἑαάνετεας ΓΑίγος.) 

--- επηγειραν] αά. διωγµον Ἑ. Βυτ.Ης]. 

--- μπ.] αἀᾶ. ὁ δε κυριος εδωκεν ταχυ 
ειρηνην Ὦ. Ἀγτ.Ης].πιᾳ. | ὁ δε κυριος 

ειρηνην εποιησεν Ἑ. -Ίπ (παροο 5ε- 

ασίζαχ, Ώσας απίασι Ῥασσπι ΓοοΙϱ” Ῥεάα 

ἵπ Έαρ. 
8. διεριψαν] διετιβον Α. | διατρει- 

ψαντες Ὦ. | αἀά. εκει Ὦ. Ὀγττ.Ῥεί. ὃς 
Ἠε].Τ Μεπιρη. ΤΠΕΡ. 

--- παρρησιαζοµενοι] παρησιαµενοι ὮἨ. 

-σαμενοι Ὦ. 

--- µαρτυρουντι] αάά. 
ΒΝΕΟΡΕ., τε]. 

-- διδοντι] Ἡ Ῥταεπι. και 5. Ο. 61. 1, 

Άτπι. 311. | οπ. ΑΒΝΓΕ, 15. γι]. 

Ῥντγ,Ῥεί.δ.Ηε]. Μεπαρῃ. Τμεὺ. (διδον- 
τος ὃ. 61.) 

--- γινεσθαι] γενεσθαι 15. 

επι ΑΔ. |. οπι, 

4. εσχισθη δε] ην δε εσχισµενον Ὁ. 
--- οἳ δε] αλλοι δε Ὦ. 
-- Βπ.] αάά. κολλωμενοι δια τον λογον 

του θεου Τ). Ἀγτ.Πε]νπιρ. 

δ. τε] οπι. Ὦ. Ὑπ]σ. 

---Τουδαιων] Ῥτβοτη. των Ὦ. 
--- και λιθοβολησαι] Ροδί αυτους Ἡ. 

6. Ἐν Ἱθγαπι εχοϊαγεταπε Ῥεγξαςι- 

Ποπεπι 5εουπᾶο ο αάαεῖ «απ σοπί ας: 

οἵ ἹἸαρίάπηπίες 605 εἀάπχοταπί εος εκ 

οἴν]ιιαίε: ος {ασῖεπίος Ῥοσνεπετιαπί 1π 
Τοποπίαπη 1π οἰγ]ίαίοπι (παπάατη ᾳπαθ 

γοσαίασ Τγείτα οἳ Ώοτρο Ἀγτ.Ηε] ης. 

6. συνιδοντες] αάά. και Ὦ”". ΤΠευ. 

--- κατεφυγον] αάᾷ. οἱ αποστολοι Ο0. 
--- Λυκαονιας] αάά. εις Ο5Ώ3. |. οπι. 

ΑΒΝΟΡΣΗ. τε]. | (Λυτραν 19.) 

-- περιχωρον] αάά. ὅλην ὮΒ. |. ΡΙΒεπῃ. 

γαρ. 

7. ευαγγελιζοµενοι Πίο ησαν ΑΒΝΡ(. 

19. 61. ας. | ῇ Ρροδί ς. ΟΒΗΙ.. 

Ῥεάα. 
- ΠΠ, ] αἀά. και εκεινηθη ὅλον το πληθος 

επι τῷ διδαχῃ. ὁ δε Παυλος και Βαρ- 

γαβας διετριβον εν Λυστροιςς Ὦ. | 

αάά. τον σγου του θεου’ και εξεπλησ- 

σετο πασα ἡ πολυπλήηθια επιτῃ διδαχφ 

ὁ δε ΤΠαυλος και Βαρναβας 

διετριβον εν Λυστροις Ὦ. “' θεηπίίατ ἵπ 

αοσο, Ὦὲ οοπιπποία, οδί οπιπῖς πιπ]{]- 

αυτων. 

μιᾷο ἵπ ἀοοίτίπα 6ογ"τη, Ῥαπ]ας απίοπι 

εί Ῥατπαῦας πποταραπίαν ἵηπ Τῳριτῖς. 

Έτ Π ᾳποᾳπο γεγίοα]Ι ἵπ φπἱραδάατα 

ποδιτῖβ οο[οῖρας ποπ Παβεπέατ.” Ῥεῖα 

πι Έαρ. 

Β. εν Λυστροις] Ροδῦ αδυνατος ΒΝ3. | 

απίο ΑΝΕΟ. 19.61. ΗΤ.. | οπι.Ὦ1). νι. 

5αῦ ΕΠ. νογ. 7. 

---εκαθητο] ΑΠίο αδυνατος τοις ποσιν 

Ῥ. 

--- χωλος] οπι. Ὦ. 

-- κοιλιας] αἲά. της Ὦ3. 

---αυτου] Τ αἀἀ. ὑπαρχων 5 .Η1,. Μεπιρῃ. 

[οπ. ΑΒΝΟΡΕ. 19. 61. Υμς. Ἀστγ. 

Ρ5{.8Ηο]. Τμ60. τέ γἷά. Αιπι. 1. 
---περιεπατησεν ΔΒΝΟ. 19. 61. | α περι- 

πεπατηκει δἱ. 9. Ὦ ΕΗΤ.. (περιεπεπατη- 

κει Εἱ2.) Υ 15. 

9. οὗτος] Ῥταετι. και 

2511. 

---Ίκουσεν] ΔΝ ΓΕ. 19. 61. ἨΙ,. Υπ]μ. 
Ῥγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. Ατιι. «4911. (ΡΓ8επι. 

ουκ Ν.) | ἩἸ πκουεν ο. Β0. Ἀγν.Ης]. 

Τ1ου. 
-- λαλουντος] λεγοντος 83. (αοιχ.ϱ) | 

αὖά. ὑπαρχων εν φοβῳ Ὦ. 

Ῥ. Ἀγτ.Ης]. 

1. οτοάστεῦ 6ἱ. ΑπιιἍ" | 2. Πποτεάι]ϊ 6ἷ. | 4. 
ααζεσι ἁπιι περ. | δ. ο Ἡσετευῖ 6. 

ὤ49) 



ΑΒΝΟΡΒ. 
18. [91:]61. - 

1. σωθῆναι, 
/ 

ποδας σου ὀρθός. κα 
11. οἵ τε 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τος, ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι | ἔχει πίστιν’ τοῦ 
εἶπεν ο. η ᾿Ανάστηθι ἐπὶ τοὺς 

ἑῄλατο" καὶ περιεπάτει. 
1 οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ἵ Παῦλος ἐπῆραν 
τὴν Φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, οἱ θεοὶ 
ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. |" ἐκά- 
λουν τε τὸν ' Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παὔῦλον Ἑρμῆν, 
ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. ὃ 6 Ίτε" 
ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως 3 ταύρους 
καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς πυλώνας ἐνέγκαν, σὺν τοῖς 
ὄχλοις ἤθελεν θύειν. ' ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι 

Βαρνάβας καὶ Παῦλος διαῤῥήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν 

ΧΙΝ.10. 

Ἰπίπίας θΗπη δἱ ν]άσπς απῖα 
Ἠαῦογοῖς βάσπι πέ βαἶνας Ώεγεί, 
50) ἀῑκίξ ππασπα νοςο, Ῥιτσα 
«προ ρεάθς ύποῬ τοείΠΒ. Ἐτοκ- 
νε, εἳ απαρα]αῦαί. 191 Τη 
Ῥαο ααἴοπα οππα γ]άϊδεεπίῦ αποά 
{οσεταί Ῥαπ]α5, Ἰενανοταπῖ Υο- 
οοπι 8παπι ]γοποπίεο ἀσεπίας, 
ή εἰπ]]ες [πο Ποπιπ]- 
Ῥα5δ. ἀοξεοοπάσταπι αἆ πο, 
Ἡ ΠἩ ε6 νοσαραπὲε Ῥατπαῦαπ 
Ίονοπα, Ῥαπ]απανοχο ἈΤενοι- 
1ΙἨΤΗ, 4ποπΙαπη 1ρ5ο οταί ἀπσ 
γοχυῖ: 3 Π5] εαοοτᾷος ᾳποατθ 
Ίονίς αἱ ογαξ απίο οἰν]ίαίεπη, 
{αιτΟς 6ἳ οοχοπας απίθ Ἱαπιας 
Β416ΥΕΠΒ, οππι Ῥρορα]ῖς νο]εραξ 
καοτίβσαγο, 15 ΕΠ] Ωπος αδῖ αιι- 
ἀῑεταπί αροδίοἩ Βαππαβας εἰ 
Ἔαπ]ας, οοπεσ]εεῖς τππ]οῖς 5ιῖς 

Σἐξεπήδησαν 

/ ΔΝ -- 

σαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 

να /͵ 15 εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 
3/ / - - ας .- ε -. 

τες, Ανδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς 
- . / ε -- .) Ν 

ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ 
/ - / ΙΝ ὃν ΔΝ - 

τούτων τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ ! θεὸν | ζώντα, 
ἂ Ν Ν μν ω Ἀ / 

ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ την γῆν καὶ τὴν θάλασ- 

ὃς ἐν ταῖς παρφχηµέ- 16 ἃ 

/ 

καὶ λέγον- 
αχ εταπί ἵπ {πτνας, Ἰαπιαπίθς 
115] 6{ 4ἱσσπίος, Υ 11, απΙᾷ Ίαες 
Γαοἱιῖςὸ οἱ πος πποτία]θ5 ΒΙΠΙΙΙ5 
αἴπιί]ος νοβῖς Ἠοπ11ηπθβ, αάπιιῃ- 
Παπίος γοῬίς αὖ Ες ναπῖς οοη- 
τογιῖ αἆ ἄσαπι νῖναπα, απὶ Γοοῖξ 
οπο] πα οἱ ἔαιγαπ1, ΤΙΥΘ 6 ΟΠΙ- 
πῖα φτιαθ ἵπ εἴς βπί, 5 15) απΙ 
Ίπ. Ῥγασίον]5 ρεπεγαβοπίρβ 

9. ὁς ατενισας αυτφῳ] ατενισας δε αυτῳ 

ὁ Παυλος Ὦ. | προς ὧν ατενισας ὁ 

ΤΤαυλος Ἐ. 

--- εχει ΔΠίΕ πιστιν ΔΒΝΟΓ. 15. 61. πι. 

Το. γιά. Ἀγττ.Ε5ί,δΗσ]. που. 91. 
{4 ροδ σ. ΕΗΙ.. Υαἱρ.Οἰ. Μεπιρη. 

τί ν]ᾷ, Ασπι. 

10. φωνῃ] Ἡ Ῥτασπι, τῃ 5. ΑΡΤ. 19 

πε νίᾶ, Π1,. |. οπι. ΒΝΟΡΣ, 61. 
---Φφωνῃ] πάὰ. σοι λεγω εν τῳ ονοµατι 

του κυριου Τήσου χριστου Ο9(Ἠ.) (18.) 

Ῥγιγ.Ρ5ί.δ.Ης].πισ. ΤΠερ. Ανπι Τα 

τασσο οχοπηρ]ατί Ἰοσ]ίαν .., ΤΙΡΙ ἀῑσο 
Ίπ ποπηῖπο ἀοπιῖηϊ ἆοδι ΟΥΙς 1”. Ῥεάα 

ἴπ Επαρ. (εν ονοµ. εἴ κυριου ἡμων Ἑ. 

ΤΠεΝ. (Αππη.) | εἶπα του κυριου 15.) | 

ποἩπ Ἠανεπί ΑΒΝ. 61. ἨΠ, Ὑγιὶς. 

Βγγ.Ηο].ία1. Μεππρῃ. 9Η. 

--- ορθος] ορθρος ΑΔ. | ορθως Ἐάα;.Η. 

Βγτ.Ηο]-πᾳ. | αἀᾶ. και περιπατει ὮὉ. 

Βγτ.Πο].πις. 

--- και] αἀᾷ. παραχρηµα Ἡ. | αἀά. ευθεως 

παραχρηµα Ὦ. Ἀγν. Πο].πιφ. 

-- ᾖλατο ΑΒΝΟ. 61. ὙΥμϊσ. Μεπιρῃ. 

που. }]. ανηλατο Ὦ3. (-λλατο".) | 

ἦλετο Π. | Ἰ ήλλετο ς. 1399. 1. 8γ1}. 

Έει.δΗε]. Αππι. | εξηλλατο Το. 
--- και 50.] οπι. Β3 Πε]. αἱ. ΜεπιρΗ. 

11. οἱ δε 0ΟΡΕ. 185ε. 61. ἨΠ,. Υιρ. 
Βγχ.Ησο]. Τμευ. Αιπι. | οἱ τε ΑΡΝ. 
Ἀντ.Ῥευ. Α9ια. οἱ ουν Μεπιρῃ. 

5ο0 

11. ιδοτες Ο. 

--Ὁ] ὁπερ. ὮΒεᾖ. 
--1Παυλος] Τ Ρίαοπι. 

οπι, ΑΝΒΡΟΡΗ, 19. 

--την] οτι. Ὦ. 

----αυτων] οτι. δΣ. (απ. 5) 

---Λυκαονιστι] τοριοπῖς Α7τ.Ρ5ί. [ Ππριαα 
επα Τμοῦ. 

--- ὁμοιωθεντες] αάᾶ. τοις Ὦ. 
--- ανθρωποις] -ποι 3. (οους.) 
19. τε] δεὈ. 

-τον 10.] οτι. Ὦ. 

--Ῥαρναβαν] } Ρτασπη. µεν .Β ἠῆαἰ. 41. 

ΟΡ. 105. ΠΤ,. Ἁγτ.Ηε]. ΜοπαρΗ, [ οπι. 
ΑΡ ΡΙΙΥ.ΝΟὈ. 61. Υπ]ς. Τμαρ. Ατπι, 

--δΔια ΑΡΝΟ. 19. Ἀντ.Ης].πιφ. ἀταεςὸ. 

Έκδ. Ὦ.Β. 1990. | Διαν ὮΕ. 61. ΠΠ. 

ἀοπιίπαπα ἄδοτατῃ Ῥγτ. εί, 

--- επειδη] επι (1.6. -ει) ΝΕ. (οοιγ.Ε) 

--ὁ ἡγουμ.] οπι. ὁ 03Τ. 

19. ὅτε ΑΡΝΟ” γρ. Ἀγνρει. (9411.) 

| τοτε ὁ 61. | τοτε 063. | 1 ὁ δες. 
Ἐ. 19». ἨΤ.. Ἁγν.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΙ). 
Ι. (οἱ δε ἵερεις Τ).) 

---Διος του οντος] του οντος Διος Τ). 

ὁ ς5..61. ΗΙ. | 

--προ] προς ΟΝ. | πρωτων πυλων 6]. 
της] οπι. 3. 

--πολεως] Ἱ αάά. αυὐτων σ. ΟΡΗΙ, 

Ῥγν.Ησ]. | οπ. ΑΡΝΟ"Ρ. 19. 61. 

γπ]ς. Βψτ.Ῥοί. Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. Αππι. 
(Ει.) 

19. ταυρους] αἀά. αυτοις Ὦ. 
--- στεµµατα] αἀᾶ. αυτοις Τ.. 

--- ενεγκας] -καντες Τ. 

---θελεν] -λον Ὦ. 61. Η. 

--- θυειν] επιθυειν ὮὉ. 

14. ακουσαντες] ακουσας Ῥ. 

--- οἱ αποστολοι] οπι. Ὦ. Βγτ.ΕΕ6, 

---αυτων ΝΞΟΡΕ. 61. Η1Πι. | ἑαυτων 
ΔΒΝΕ, 19. | αἀά. και 3. Ὀγτ.Ε5ί. 

-- εξεπηδησαν ΑΒΝΟ3ΡΕ.. 13. 61. Υα]ς. 

Ἀγττ.Ῥ5ι.δ:Πο]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Αιπη. 

291. |.  εισεπηδησαν 5. 0Η. 

-- εις] επι 03. 

16. λεγοντες] φωνουντες 3. 
--- ανδρες] αἀά. ει Α.Α. 

-- και 50.1 οσα. Τ. 

-- ὑμιν] απίο εσµεν Ο. Ίγεπ. 197. | οπι. 
Ἡ. |. Ῥοδέ ανθρωποι 19. 

-- ὑμας] ὑμειν τον θεον ὅπως Ὦ. πι. Ίτεν. 
Ι. αἀά. ἵνα Ὦ. ΄ 

--- επιστρεφειν] επιστρέψηται Ὦ. | επι- 
στρεφητε ἩἙ. 

--- θεον ζωντα ΔΡΝΕΟΓΡΕ. 15. 61. Αιπῃ. - 

} τον θεον ζωντα Τ)3. | θεον τον ζἕωντα 
ΝΑ. | Ττον" θεον ἴτον" ζωντα -ς. 
ἨΤ.. 

--- ὁς εποιησεν] τον ποιησαντα Ὦ. 

-- και την θαλασσαν] οτι. 18. 

16. ὁς] ὁ Ὁ. 
--παντα] κατα Ὦ3. 

8. Ώάεπα μαθεγοῖ Οἱ, | 14. εξ πιάτο 6Ο. 



ΧΙΝ.25. ΠΡΑΞ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

να]ς. 8υτ.ΡΗ. ναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη ̓ πορεύεσθαι ταῖς Ιπι]ρῖέ οπιηος ροπίος Ἱπργοβί 
Πεπιρῃ. ΤΠεΡ. 7 . π ν γῖαῬ 5αδ, 5 1] οι φμϊάσπι ΠΟΠ. 
Άγπα, ΑΗ. ὁδοῖς μμ και πα οὐκ ἀμάρτυρον αὐτὸν 5ἱπο (οβήπηοπῖο βοπιοῦ ἵρβαπα 

ϱ 6 6 ες τοἠα ας Ὀσπο[αοίθης, 4ο σπε]ο 

ϕ8ι, ἀφῆκεν | ἄγα ουργῶν; οὐρανὸ εν [ ὑμῖν νὰ. ὑετοὺς ᾷαπ5 Ῥ]ανία ο ἴΘπιρογα 
ΠιοιΙίοτα Ἱπιρίεης οἶρο εἰ διδοὺς καὶ καιροὺς καρφοφοβανον ἐμπιπλῶν τροφῇς καὶ ο μην Ἡ 

εὐφροσύνης τὰς καρδίας | ὑμῶν. 
μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς. 

131 Ἐπῆλθαν” 
κ» 005. 11:05. 

91. εὐαγγελιζόμε- ώ. 
γοι 

δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ Ἱκονίου Ἴου- 

δαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους, ” 
Ν - ”/ 3/. - / 

τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, 
Ν / [ο 

αὐτὸν ἕ τεθνηκέναι. 

κ 

18 καὶ ταῦτα λέγοντες, Ίαος ἀῑσσπίος γῖκ 5οάανοτιηίέ 
{ατρας πο αΙϱῖ Ιπιππο]ατοπί. 
18 5) Βαρογνεποταπί απίοπι 
απ]άαπι αὖ Απιμιοσῖα εἰ Τοοπῖο 
1πάποῖ, οἳ ρεγεπα»ῖς (ατοῖς Ἱαρί- 

καὶ λιθαάσαντες ἀππίοδηπο Ῥαπίαπι ἱτακοταπς 

4 / / 
νοµίζοντες 

ο ΄ δὲ 4 - 0 

κυκλωσαντων ὃε "των µαῦη- ορια] ειπα Ἱπίιανίτ οἰνὶ- 
- 5, 4 . ΔΝ 9 κ Γ Ν ά ΔΝ τρ 

τῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πολιν, καὶ τῇ 
/ - Ν - / . / 

ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ ἈΒαρνάβα εἰς Δέρβην. 

οχίτα οἴγ]ίαίοπῃ, αἉοδπιαπίες 
θά. ΠΙογίΠΠΙ 655α. 5 9] ΟΙΓ- 
οαπιά απ Ρας ααἴεπι οσα ἵς- 

ἰπίοπι, δἱ Ῥοδίθγα ἀῑο ῬτοίεσίαΒ 
οδί οππι Ῥατπαρα ἵπ Ὠοτύῦοῃ, 
30 1] Οππιααο εγαπσοε]σαβεοπί 
οἶν ταξί 111 οἱ ἀοσπῖβεοπί πα]{ος, 

εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πὀλιν ἐκείνην καὶ μαθη- τεγοχεί 5Πῖ Τμγοίναπι οἳ Τοομῖ- 
τεύσαντες ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ 

"εἰς" κόνιον καὶ εἰς ᾿Αντιόχειαν: ᾽ 
τὰς ψυχὰς τῶν μαθητών, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τη 
πίστει, καὶ ὅτι Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἶσελ- 
θεῖν εἰς τὴν βασιλείαν. τοῦ θεοῦ. : 

ππη ος Απιῤιοσίαπη, 3 5] οοπβτ- 
πηαηίες απίπιας ἀἰκοίρα]οτατῃ, 

” ἐπιστηρίζοντες οχλοχναπίοδᾳιιε α’ Ῥεγπιαπετεη6 
Ιπ Πάε, οἵ αποπίαπα Ῥεσ πιυ]ίας 
ἐπ ρα]αΠίοπες ορογ{οί ποβ Ιηίχατθ 
π τοσα. ἀεῖ. 3353] Ἐν ουπι 
εοπεἡἑαἱςεπί Η]ῖς ρος βΙπσα]αβ 

ὃ χειροτονήσαντες 

16. ταις] τοις 1.. 

17. και τοι ΑΒΝΙΟ". 19. 613. | και 
γε ΡΕ. | καιτοι Τ γε” 5. ΝΥΟΗΙ.. 613. 

-- αµαρτυραν Ο. { -ρων 61. 
--- αυτον ΑΒΝ ΑΒ. | Τέαυτον ς. ΝΟ(Τ.) 

155. 61. ἨΙ,. Ίγοπ. 197. (Ρρο5έ αφηκεν 

Ῥ.) 
---Ίφηκεν Τ.. 

---- αγαθουργων ΑΒΝΟ. 19. 61. 
θοποιων 5. ΏΕ(Η -πων)Ι.. 

--- ουνονθεν 61. 

---ὑμιν ΒΝ30ΓΤ0.51.Η1.. ΕΙογ. πι. Ἀγτ.Ης]. 
Άτπι, Ίτεπ. 197. ο. | Ἠὗ ἡμιν σ. 
Μειηρῃ. | οπι. ΑΝε, 195. 61. Υπ]σ. 

251. Ίγεπ. οὐ. απ]άαπι, | 1] Βντ, 

Ἔει. ΤΠΕΡ. 
---- διδούς] απίε ὑετους ΑΝ. 19. 61. Υπ]σ. 

Μεπιρῃ. | απίε ὑμιν Ίτεπ. 

--- και καιρους] ΟΠΙ. και Ἑ. 
---- ενπιµπλων Β(Βεμπ.). 

---τας] οτι. Ὦ3. 

--ὑμων ΒΝ"0ΡΕΒ. 61. Απι Γι]. Το. πι. 

|. Σ αγα- 

Ῥγτ.Ηε]. Αιπι. Ίτοε. | ἩἹ ἡμων σ. 
ΑΝ, 188. 81. Ἡδ]αίο. Υπας. ΟΙ. 

Μεπιρῃ. 3, |. οοταπι ῬΥΓ.Γεύ. 

ΤΠοῦ. 
18. μολις] µογις Ὁ. 
-- κατεπαυσαν] -σαντο Ο3. 

--- Ππ.] αάά. αλλα πορευεσθαι ἑκαστον 

εις τα ιδια Ο. 19. 91. 61. Θντ.Ηςε].πιφ. 

Άγπη, 

19. επηλθαν ΛΒΝ. 61. 

ΟΡΕ. 155. 515. Η1.. 

-- επηλθ. δε ΑΒΝΗΤ,. ντ. | διατριβον- 
των δε αυτων και διδασκοντων επηλθ. 

{[ 4 -θον 5. 

(Ο)(Ρ)Ε. 15. 51. 61. σα. Βεά. Ἀγν. 
Ἠσ].πα. Ατπι. (οπι. και Ὁ. οπι. δε 

8.) 
--- απο Αγτιοχ. και Ικ. Τουδαιοι] τινες 

Ίουδαιοι απο Ἰκονιου και Αντιοχιας 

Ῥ. Βγγ.Ης].πις. | τινες απο Αντιοχιας 

και Ἱκονιου Τουδαιοι Ὦ. (ο, Βεα.) | 

(και 56ᾳ. οπι. 1.) 

--- πεισαντες] επεισεισαντες Ὦ. 
--- πεισαντες τους οχλους] διαλεγοµενων 

αυτων παρρήσιᾳ επεισαν (ανεπεισ. 5]. 

61.) τους οχλους αποστηναι απ᾿ αυτων 

λεγοντες ὅτι ουδεν αληθες λεγουσιν 

αλλ ἁπαντα (5ἱςΘΙ. αλλα παντα δΙ. 

αλλαπαντα Ο.) ψευδονται Ο. 81. 61. 

Ῥγτ.Ηο].πιᾳ. Αιπι. 

---λιθασαντες] λιθοβολησαντες Δ. 

-- εσυρον] ΑΡΝΟ. 155. 815, 61. Η. | 

εσυραν ὮΕΒΙ.. 

--- εξω] οσα. 3". (απ ἆ.5) 

--- νομµιζοντες ΑΡΤ). 18. 61. | ἆ -σαντες 

5. 08. 51.Η1.. 

--- αυτον] Ῥοδί τεθν. Ὦ. 
--τεθνηκεναι ΔΒΝΟ. 19. 61. | Τ τεθνα- 

γαι 5. ΤΕ. 91.Η1.. 

90. των µαθητων αΠίε αυτον ΔΒΝ6Ο(0.) 

19. δ]. 61. (αυτου 3.) [ {γρορίς 

ΈΗ(Τ..) Υπ]ς. (αυτων Ἱ.. 9513562.) | 

αᾶά. αυτου Ἡ. ἄ9ί. | αἆά. εἰ νοβρετα 

{αοία ο-ὐ ΤΠεὺ. 

90. και τῇ επαυριον..την πολιν (νεγ.51.)] 

οπι. 83. (α44.5) 

---την] πάά. Λυστραν ἙὮ. 

-- τῇ επαυρ.] την επαυρ. 3. 
--- εξηλθεν] εισηλθεν ἩΗ. 

9]. ευαγγελισαµενοι ΒΝ.0. 

1. νι]ς. Ἀγιτ.Εει.δ Ης]. 

ΑΡΕΗ. 

--τε] δε ὮἨ. Μεπιρῃ. ΤΗ6Ῥ. [Ατπι.] 
---την πολιν εκεινην] τους εν τῷ πολει 

Ῥ. 
--- ἵκανους] πολλους Ὦ. 

--- ὑπεστρεψαν] ὑπεστρεφον Ὦ. 
--την] οτι. Ὦ. 
--- και εις Ἰκον. και εις Αντ. ΑΝΔΟΤ(;. 

15. 61. Ἀγιτ,βεί,δΗσ]. |. Ἐοπι. εις δίς 

ας. ΡΗΙ, Υπ]ρ.ο. | και Ἱκ. και εις Α. 

91. } και εις Ίκον. και Αντ. Β. Μαι. 

92. µαθητων] π.ά. και Ο. Ἀγττ.Ε5ἱ. δ.Ηε]. 

ΆἉτηι. ἆδ1. 

--παρακαλουντες] ααά. τε ὶὈ. 

--- εµµενειν] ενµενην 61. 

--- εισελθειν Ονίᾳ. Ἱ. 9514, Π. Τ49ἵ, 815ε, 

Ῥείγ. Αἶεα. ἨοιῖἩ. Ίν. 9δ. | ελθεν 
Ῥ3. 

19. 51. 61. 

{. «ζομενοι 

17. εοτᾶα ποβδίτα Ο. | 19. επϊδεπιαπίες 6ἷ. 
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ΑΒΝΟΡΕ. 
18. 91. 61. 

Ἠ]. 

κτ΄ Χγ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

δὲ αὐτοῖς ὃ κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευ- 

ξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ 

εἰς ὂν πεπιστεύκεισαν. 
ν. 5 Καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς 

΄. Παμφυλίαν, «5 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν 

ον κατέβησαν εἰς ᾿Αττάλειαν' «ὃ κἀκεῖθεν ἀπέ- 

πλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδοµένοι 

τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὂ ἐπλήρωσαν. 

ό παραγενόµενοι δὲ καὶ συναγαγόντεο τὴν ἐκκλησίαν 
ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὺς μετ αὐτῶν, καὶ 

“ὃ διέτριβον 
' ἀνήγγελλον΄ 
ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 
δὲ! χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 

.Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδα- 
σκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ ἱπεριτμηθῆτε΄ τῷ 
ἔθει τῷ Μωῦσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι. Ἅγενο- 
µένης δὲ”. στάσεως καὶ Γζητήσεως΄ οὐκ ὀλίγης τῷ 
Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβα πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀνα- 
βαίνειν Παῦλον καὶ Ἠαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ 
αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς 
Ἱερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. οἱ μὲν 

ΧΙ. 24. 

οοσ]οσῖαβ Ῥτοςῦγίθγος, δἱ οταη{ος 
οστΏ Ιαιππαοπίρας σοπηππεπά- 
Ἀγοτιπί «ος ἀοπιπο ἵπ ᾳποπι 
οτθἰάετυπί, 
33/51Γγαπδοππίθεαπο Ῥ]Μἱάἴαπη 

νεπετιηί ἵπ Ῥαπιρηϊαπι, 5 ]οῦ 
Ἰοηπεηίος ἵηπ Ῥεγρεπ νετραπ 
ἀοπιϊπϊ ἀοξοεπάσταπί ἵη Αιία- 
Ἰαπι, 5 5] οἱ Ἰπᾶς πανϊσανοταπέ 
Απιμιοσϊαπι, απάἆς εγαΏῖ (τααῖα 
Ρταίῖαθ ἀεί ἵπ ορα5 ααοά οοπῃ- 
Ῥ]αγετιιηί. 3921] Οππι απἴΕΠΗ νο- 
πἰκεοπί δἳ «οπρτεραδδεηῖ οζ0]θ- 
δίαπῃ, τοθα]ογαπί απαπία Γοσίδεος 
ἀοπιῖπας επι 1], εἰ απία 
αροταϊεκοί ροεπιίρας οδίππι 
Βᾳεἵ. 3 [9] Μογαβί παπί απἴθηι 
ἴοπιριδ ποπ πιοβίοαπι οτι 
ἀἰεοῖρι]1. 

1Έ{ απάαπα ἀεξοσπάσπίας ἆθ 
Ἱπάαεα ἀοοεραπί {Γαίγο5 α]α 
π]ςὶ οἰτοιππσίάατηϊπί 5οουπτιά πα 
ΠΙΟΤΕΠΙ Μοςῖ, ποΠ Ροΐθβ[ῖς κα] νΙ 
Ποτι. "Εαοια επρο βαἀΙοπθ 
ΤΟΠ πηπῖπια Ῥαμ]ο οἱ Ῥαγπαῦσο 
Ἀάνειβας 1ο, βίαἰπεταπί αί 
αδοεπάοτοπί Ῥαπ]ας οἱ ΈῬατπα- 
Ρας οἳ απ]άαπι αλ εκ α]ῆς πα. 
ΑΡΟΣΙοΙο» 6ἳ Ργεςβγίεγοβῖπ Ἠ[θ- 
ΤΠΡΑΙΕΠΙ 51ΡεΣ Ἠπο 4π885Η0Π06, 

99. δε] τε 15. 

---κατ᾽ εκκλησια» 

96. παραδεδοµενοι] -δεδεμενοι δΙ. 

αΠἲΟ πρεσβυτερους 97. συναγαγοντες] συναγοντες 61. | 

Μωσεως ΑΥΤ. 81. 

Ῥεί, | αάά. περιπατητε Ὦ. γτ.Ἠς].πις. 

1/Τ/2 Ἱορῖς Βντ. 

ΑΡΝΟΡ. 19. 81. 61. υπα]ρ. Θγτ.Εοῦ. 

ΆΑππι. |} Ρο 5. ΒΗΙ,. Ὀντ.Ηε]. 

Μεπιρ]. ΤΠεῦ. «Έι]Π. (κατα Ὦ.) 

--- προσευξαμενοι] αάά. δε Ὦ. 

--- αυτους] -τοῖς Τ.. 

--- πεπιστευκεισαν] -κασιν Ὦ. 

94, και διελθοντες] διελθοντες δε Ὦ. 

Μεπιρῃ. 

---την ΤΠισ.] Ῥύαοπι. εις ὃν, 

-- ηλθον] -θαν ὮὉ. 

---την Παμφ. ΒΝΟΒ. 19. 61. | Ἀοπη. 

την σ. ΑΓ). 81. ΗΤ,. Ῥουρεπ ῬαππρΗγ- 

Ίαο ΤΠοῦ. 

95. εν Περγῃ Ῥδειί γιά ΟΕ. τε]. | εις 
Περγην Α. | ειςτην Περγην δὲ, 61, 

1Π 1]]ο Ίοσο ΤΠεΡ. 

---τον λογον] αάά. του κυριου ΑΟ. 18. 
6ι. ας. Όνττ,Ρεί,δεΗε] Απ. | 

αᾶάἀ. του θεου Ἑ. | οπι. ΒΕ., 61. Η1.. 
Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ, ΈιἨ. 

-- Ατταλειαν] ΆΑταλειαν 1.. Τιαῖαπι «41. 

Ι- αἲά. 
Θντ.Ηςο|.Ἐ 

96. απεπλευσαν] οπη. Ὦ Ἠ. (ἵη πιατρ.!) | 
ανεπλευσαν Ἡ. (οπι. κακειθεν απεπλ. 

εις Αντιοχειαν 201{1.) 
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ευαγγελιζοµενοι αυτους Ἑ. 

συναξαντες Τ). 

----- ανηγγελλον ΑΒΝΟ. 18. (61.) Ἀγτ.Ε5ί. 

Μοτηρῃ. (-γελον ΒΒἶψ. 61.) | ἵ ανηγ- 

γειαν ο. (81.) ΗΠ,. Ὑπὶρ. Βντ.Ηε]. 

Απ. 31. (-γελαν 891567.) [Τπευ.] 

{ ανηγγειλον Ὦ. | απηγγειλαν Ε. 

-- εποιησεν ὁ θεος μετ αυτων] ὁ θεος 

εποιησεν αυτοις (οπι.") Ὦ. Του. | 

ὁ θεος εποιησεν μετ αυτ. ἃ. || αἀά. 

µετα των ψυχων αυτων Ὦ. 

98. διετριβον δε] Ἱ αάά. εκει -. Ὦ. 81. 

ΗΠ,. Ἁγιτ.Ρει.δεΠε]. Μεπιρη. ΤΜεῦ. | 
οπι. ΑΒΝΟΓΡ. 19. 61. Υπ]ς. Αππι. {δί1. 

--- ουκ] οπι. 61. (ουχ 8.) 

1. Τουδαιας] αἀά. εκ Π]ϊς ααἲ ογοάΙάστιιπέ 
εκ αργεί ῬΠανίκαροταπι 3Υτ.Ης].πιρ. 

--εαν] αν ΑΧ. 

---περιτµηθητε Α(ΒΣΡΕΟΙ.Μα)ΝΟ. 18. 

61. (περιθµητε Β3Βελ. Μαϊ) περιτο- 

µηθητε ΒΒιψ. | Ἰ περτεµνησθε 5. 

Ἐ. 51. ΗΙ.. |. αάά. και Ὦ. Ἐγτ.Ης]ιπιρ. 

| αἀά. εί απια]οῖς ΤΠΕΡ. 

--- εθει] εθνι Χ3. 

---τῳ Μω. ΑΡΝΟ3. 61. 

Ο9ΡΕ. 15. 51. ΠΙ.. 

---Μωυσεως ΒΝΟΜ, 15. 61. ΗΤ,Ττες. | 

Γ Χοπι. τῷ 5. 

1. δυνασθε] δυνησησθαι Ο. 

--- σωθηναι] περισωθηναι δΙ. 

9. γεν. δε ΒΝΟΡ(γ. 61. Τι. (Βγτ.Ε5ἱ.) 
ΜεπιρΗ. ΤΠΕΡ. (4001.) | Ἰγεν.ουν 5. 
ΔΕ. 91. Ἡ. ἆ. Υμ]ς. Θγτ.Ηε]. Αιπι. 

(18 π. 1.) 

--- στασεως] εκτασεως Ὦ. 

---και ζητησεως ΑΒΝΟΡ. 81. 61. ἨΙ.. 

Ι {και συζητησεως ο. (15 π.].) ν]ά. 

τουγ.7. | οπι. Ὦ, Υπαϊσ, Μεπιρῃ. 

--τῳ 90.] οπι. ΤΕ. 

--προς αυτους] συ» αυτοις Ώ(. 

-- εταξαν] -αντο Ἑ. 

εξ αυτων] ελεγεν γάρ ὁ 

Ταυλος µενειν οὕτως καθως επιστευσαν 

δᾷσχυριζομενος" οἱ δε εληλυθοτες απο 

Ἱερουσαλημ παρηγγειλαν αυτοις τῳ 

Ταυλῳ και Ῥαργαβᾳ και τισιν αλλοις 

αναβαινειν ὮὉ. Ἀντ.ΗΠο].πιφ. 

---- αλλους] Ῥοεί εἕ αυτων ὃν. 

--- πρεσβυτερους] Ῥτασπι. τους Ο. 

- εις] εν Ἐ. 

--- εταξαν.... 

98. οἳ οταςκοπί 6. | 25. νετύαπα ἀοπαϊπϊ 1π. 
Ῥετρε 6ἵ. | 2Τ. Γεεῖβδεί ἀει» 6. 

1. βαἰνατὶ Οἵ. | 2. ααἰάθτα «πι ἘἩ. 
πο πω 



ΧΝ. 10. 

να]ς. Βνττ. Ῥ. Ἡ. 
ΠΜεπιρμ. Τπεῦ. 
Απ. 0. 

4. Ἱερουσαλὴμ 

--- ὑπὸ τῆς ἐκκλ. 

6. συνήχθ. δὲ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο 
τήν "τε ́ Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν 
ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην 
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 3 παραγενόµενοι δὲ εἰς Σ΄ Ἱεροσό- 
λυµα” ὑπαρεδέχθησαν΄ ἑαπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν 
ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ 
θεὺς ἐποίησεν μετ' αὐτῶν. Ὁ ἐξανέστησαν δέ τινες 
τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, 
λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέµνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε 
τηρεῖν τὸν νόμον Μωῦσέως. " συνήχθησάν ἔτε' οἱ 
ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου 

3ΤΗΙ Ἱσίαχ ἀσάποι αὐ οσο]οδία 
Ρονιγαηρίοραπί Εουπῖσσπ εἰ 58- 
ππατίαΠη, Πατταη{ος ορπνογβίο- 

ποπι ροπίϊμπη, ο ΓΠαοϊσυπηῦ 
ραπάῖαπα ππαπσπαπα ΟΠΙΠΙΡΙΒ 
Λιαϊσῖδας. Οαπι απίοπα Υοηίδ- 
ποπί Ἠϊογοβο]γπιαπα, 5αδοθρίῖ 
βαπί αὐ οσσ]ορία οὐ αὓ προδίο]{ς 
οἱ κοπίοτίδα»,  απἀπαπαη{οΒ 
απαπία ἄθις {οσίβδοι οππα 115, 
5 αγγοχογαΠί Πί6ΠΙ απῖἅαπι 

4ο Ἰογοδί ἙῬλατίβαοοταπα αί 
οτεβἰάσναπῖ,  ἀἰσσπίος  απῖα 
οροτίεῖ οἰτοιπησϊα1 ϱο5, Ῥταος]- 
Ῥοτο. 4ποθπα 5ογνατο Ίσρεπι 
Μοβι: ὃ οοπγοποναπίηαθ 4Ρ08- 
(ο]ϊ οἱ βοπίοΓος γίάσιο ἆο γοτρο 
Ἠοο.  Τομπι απίεπ Ἱπαρπα 
σοπᾳἱκ]ίο βετοί, 8ΙΥΡεΠς Τ6- 

7. συνζητήσεως τούτου. 

ξατο ὁ ὁ θεῦς” 

τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 

καρδιογνώστης θεὺς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς | τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν" 

Γπολλῆς δὲ ἕ ζητήσεων” γενομένης, ἀναστὰς 
Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς, "Άνδρες ἀδελφού, ὑμεῖς 
ἐπίστασθε ὅτι ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων τἐν ὑμῖν ἐξελέ- 

διὰ τοῦ στόματός µου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη 
ο ολ. καὶ ὁ 

ὃκαὶ ἵ οὐθὲν' διέ- 

ἔτας ἀῑκϊι αἆ 605, τί Ε:41τ68, 
νος οῖείς αποπίαπα αὖ απιϊαιιίς 
ἀἴερας ἵπ πορῖς ε]εσίί ἀεαβ ρες 
ο5 παπα απάἶτα σεηίος νετῦιπα 
εναηρε[{ οἳ οιοἆστο, 3 Εὲ απῖ 
πονίΐς οοτὰα ἆοιας (οςηπιοπίαπα 
Ρειβ]θαϊς ἆαπς 1115 εαποξαπα 
βρίνίταπα εἰσαί εἰ πορῖ5, ὃ ος 
πΙμΙ] ἀῑδογονίέ ἴπίευ πος αἱ 1]ο5, 
4ο ριίβσοππς οοτᾶα ΘΟΡΙΠΙ, 
ο απο 61ο απίά επιίαίίς 

ο... μεταξὺ ἡ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας 

τὰς καρδίας αὐτῶν. 

2. Ἱερουσαλημ] αάά. ὅπως κριθωσιν επ᾽ 

αυτοις Ὦ. (αυτων 3.) (Βυτ.Ης].Ἠ) 

8. προπεµφθεντες] εκπεμφθ. Ἑ. 

---τηντε ΒΝΟΒ. 61. | Χοπ.τες. ΔΤ. 

155. 81. ΗΤ, Υπ]. Όυτγ.Ῥει.δεΗςε]. 

Μοεπαρῃμ. Τμευ. Αυπι. 311. 

-- Σαμαρειαν] Ῥταεπι. την Ὦ. 91. Η. 
--- εκδιηγ-] δ1γ. Ν3. (οοΓ.Β) 

4. Ἱεροσολυμα ΔΡΒ. 61. Υαἱς. (15 π. ].) 

Γ Ἡ. Ἱερυσαλημ 5. ΝΟΡΕ. δΙ. 

ἨΤ., 
--- παρεδεχθησαν ΑΒΝΕΗ”. 61. 

ὅσοθησαν Ὦ3. | ἵ απεδεχθησαν 5. ΟΕ. 

91. ΗΠΤ,. (18 π.].) | αἀάά. µεγαλως 

ΟΡ2(µεγως 3.) Βγτ.Ης].3 

--- απο ΒΟ. | ᾖ ὑπο 5. ΑΝΡΕ. 155. 81. 

6ι. Η1.. 

--- και 10.] οπι. ΝΧ. (αὖἆ.3) 

-- ανηγγειλαν τε] απηγγειλαντες 3. | 

απηγγειλαν τε Ὦ'. ΙΙ οτι. τε ΝἨ. 

(αά 4.5) 

---ὁ θεος] Ῥοβύ εποιησεν Ὦ. | Ροδί μετ 

αυτων 61. 

--- βΠ.] αἀά. και ὅτι ηνοιξεν τοις εθνεσιν 

θυραν πιστεως ΟΗΤ.. 

δ. εξανεστησαν δε] οἱ δε παραγγειλαντες 

αυτοις αναβαινειν προς τους πρεσβυ- 

τερους εξανεστησαν λεγοντες Ὦ. (ΒΥΤ. 

10 
νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν θεὺν 

Ἠσο].) αἀά. Ῥοδίθα αἀάγοτειδ αΡοβίοΙοΒ 

οχἰσιοπίος απ ογοαἸάσταπὲ ος Ἰαθγεςὶ 

Ῥμανίδαθογαπη 9ΥΥ.Ηο].πιρ. 

δ. τινες] αθά. ανδρες ΑΔ. 

--των Ι0.] οτι. Ὁ. 

--φαρισαιων] πρεσβυτερων 8]. 

---πεπιστευκοτες] -κοτων 1». 

--λεγοντες] οπι. Ὦ. 

-- ὅτι] ὡς Τὸ. 
--- παραγγελειν 5]. 

--τε] δε Ὦ3. 
Ι. παρε | -- Μωυσεως ΒΝΟΒ. 18. 51. 61. Η. ] 

Μωσεως ΑΡΤ. 

6. τε ΒΟ. 18. 61. ασ. Αδιι. | Ἰ δε 

ς. ΑΝΓΒΕ. 81. ΗΙ,. Ἀγιτ.Ρ50.δςΗε]. 

Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Ατπη. 

--- οἱ 90.] οπη, Ὦ. 
--λογου] ζητηματος Ἐ. Ἀγτ.Ηε]. 

7. δε] τε 61. ᾱ. Ἀγτ.Ε5έ. 

--- ζητησέως ΑΡΝ. 15. 61. 

σεως 5. ΟΡΕ., οἱ. ΗΙ.. 

--αναστας Πετρος] ανεστησεν εν πνευ- 

µατι Πετρος και ειπεν Ὦ3. Ἀγτ.Πς].πις. 

---- ὁτι] οπι. 83. (α. 4.5) 

-- εν ὑμιν εξελεξατο ὁ θεος ΑΡΒΝΟ. 18. 

(Απι. Αππι.) (1τεπ. 199.) ἡμιν 

Απιι Ατπι. | ἆ ὁ θεος εν ἡμιν εξελεξατο 

ς,. ΕΠΙ, Υαἱς. Οἱ. Βντ.Πε]. | 

4. 

{ ἵ συνζητη- 

ἡμειν 

(εν ἡμ.") ὁ θεος εξελεξατο Ὦ. | ἵπ γοῬίβ 

ἄοα εἰοσῖε Ίγεπ. | ἀειι εἱορίέ Ἱπίετ 

χο Μαπιρ]. | ὁ θεος εξελεξατο ἴππίαπα 

81. (8υν.Ρε:.) ΤΠεΡ. (2911.) 
7. του στομ.] οι. του 3. 813 (σουτ) 

Β. και ὁ καρδ. θεος Ίτεπ. 199. | ὁ δε καρδ. 

ὁ θεος Ὦ. 

--- εμαρτυρησεν] διεµαρτυρησεν Ο. 
--- αυτοις Πίο δους Ίγεπ. 199. | οπι. Β. 

γπα]ς. ΤπεΡ. 

--- δους] Ἱ αάά. αυτοις 5. 0Β. 51. ΗΙ.. 

γρ. Θγττ.Ῥου. δεΠε]. Μεπιρῃ. Τμερ. 

Αππη. 29ἱ1, Ίγεπ. | αάά. επ᾽ αυτους Ὦ. 

[οπι. ΑΒΝ. 15. 61. (γΙᾷ. αυτοις 8ηῖθ 

δους.) 

---το] οπι. 18. 
9, και Ίγεπ. 199. | οπι. Α”. (αἆ ἆ.ἳ αἱ υἱᾳ.) 

-ουὐθεν Β. δΙ. ἨΙ, | Ἰ ουδν 5. 

ΑΝΟΡΒ. 18. 61. 
--- τε] οπι. Ὦ. Ίγεπ. 199. 
10. νυν] Ῥιαεπι. και Ὦ. «ΒΙμ. Τετί. ἆς 

Ῥμπαῖο, 951. | οπι Ίγε. 199. Ηῆ. 

814, 

-- ουν] οπι. Ο3 αἱ υἱά. 

3. ΠΠ] οχρο Οἵ. | ροτἰταπεϊρανξ 6. [ ουΏΥεΓβα- 
Εἴοποπα πι. Εωίά. | ο. ετεάἰάετιιπὲ ΟἹ. | Τ. ἀεαβ 
ἵπ ποὺϊς εἱορὶς στ. | 85. αρῖτίέατα βαπούπα 6. 

σος 



ΑΡΒΝΟΡΕ,. 
19. 81. 61 

ἩΠ. 

Ἰ Απιιο:11, 5εΠ. 

τι Ἐζε]ς, 96:15 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- Ν. 4 Ν / - - Δ 

ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητών, Ὁν 
5”) . - ε - ν. 

οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βασ- 
/ ππ λ κ α , ο ο / 5 α 

τάσαι; ') ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
- ἳ / σι 1 

πιστεύομεν σωθῆναι καθ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. “ἐσίγη- 
Δ - Ν . Ν 3/ ΄ Ν 

σεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβα καὶ 
/ ” φ α ” / « Ν - Ν 

Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὺς σημεῖα καὶ 
- 3, - ΔΝ ΔΝ Ν 

τέρατα ἐν τοῖς ἐθνεσιν δι αὐτῶν. 15 μετὰ δὲ τὸ 
ο » Δ 3 / .τ/ / 5 

σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη ᾿Ἰάκωβος λέγων, Άνδρες 
» 4 Δ / λ 

ἀδελφοί, ἀκούσατέ µου. '' Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς 
- - . . Ν 

πρὠτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν | 

τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Ὁ καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ 
- .ν Ν 

λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται, Ὁ' Μετὸ 
.. . βἈ ΔΝ β / Ν Δ 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν 
/ -. / ΣΔανεὶδ” τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ ἵ κατεστρεµµένα 

.. ο ιά αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν. '' ὅπως 
Ἀ . .. λ 

ἂν ἐκζητήσωσυ ἳ' οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν 
/ 3/ Δ μ 

κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ 

ΧΝ.11 

ἄσαπι, Ιπροποτο ἵπσαπα 54ΡοΥ 
οσγνίσος ἀἰφαιριίογαπα αποά 
πθιιθ Ραΐσθς ποδίτῖ πε(πθ ΠΟΒ 
Ρογίαχο ροὐαίπαιςὸ 1 Θοά Ρος 
ρταϊαπη ἀοπιϊπϊ ἴοδα ογε(ΊπηιΙΘ 
φα]νατί αποππαάπιοᾶυπα εί 11. 
1 Ταοπ]ξ απίοπι οπηηῖς πι] - 
αιᾶο, οί απαἰοναπὲε Ῥαγπαθαη 
οἳ Ῥαπ]απι πανταπίο» απαπία 
Γοοῖκεοι θιις εἶσπα οἳ Ῥγοβῖρῖα, 
ἵπ σοηῖριιβ ρε 6ο. ὁ Βὲ Ροβῖ- 
παπι  {ασοπογαηί, ταβδροπα16 
Ίασεορας ἀΐσεῃς, ἨΠπί {Ταίτες, 
απάΊίο πηθ, 1 ΒΙπιοη πασγαν]ό 
αποπιαάπιοᾶαπι Ῥηίπωαπα ἀειβ 
γἰδ]ανΙε 5ΠΠΠΟΓΟ οκ ροπῖῦς 
Ῥορα]απα. ποπαϊηΙ 51ο, Εύ 
Ἠπίο εοποογααπί γετρα ΡΓΟΡΙΘ- 
(αναη, εσας βοτρίαπη  εδῦ, 
16 Ῥοεέ Ἠπος τονογίασ οἱ αεαβ- 
σαῦο (αὐεπασπίαπα [Ώανίά] 
ᾳποᾶ. ἀοοῖαῖί, οἳ ἀῑγαια εἴδ 
τοπεάΊβεαβο εἰ οτίσαπα Ἰ]ιᾶ, 
ἵτπε τεαϊταπί οούονῖ Ἱοπηϊπαπι 
ἀοπηϊπαπῃ, 6 ΟΠΙΠΘΕ ΡεΠίΘΒ 
ΑΠΡΟΣ α1ιαΒ Ιπγοσαθιτη εξ Πο- 
ΤΊΘΏ ΠΙΟΊΠΙ, ἀῑσῖι ἀοπιῖπας [α- 
οἶεῃς Ἠαος, 
ορὲ ἀοπιῖπο οραβ5παπῃ, |’ Ῥτορ- 

18 Νοίαπα α 56οι]ο. 

”/ / » 9 ε / ο μα / . ρω -. { 

ονομα ον τα νὰ ο ΛΕηΕΙ πυριος ποιων τοντο 

γγνὠστα απ αιωνος 
18 Ἶ 

{ου ᾳποᾶ οσο Ιπάϊοο ποπ Ἱπαπί- 
οιατῖ 05 απὶ εκ ΡεπΙΡιΒ 

Ν Ν ν ο: 39 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρεν- εοπγογππίαγ αἆ ἆθιπα, ν 5ο 
- ο ΑΝ . » . Ε) . ο) Ν 

οχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τον 

10. επιθειναι] Ἐκ. Ὦ.Β. 60. | επιτιθεινα: 

91. (επιθηναι 19. ΗΤ.) 

-- ζυγον Εις. Ὦ.Ε. Τετ. | οπ. ΧἘ. 

(44.1 νο] 5.) 

11. του κυριου ΑΡΒΝΟΡΕ. 15. 51. 61. 

ἨΤ{,. |. Ῥοπ. τους. Ἡ οκ]. |. αἀά. 

ἡμων 18. Διπι. ΜΡΡΒ. Ίγεν. 199. 

---Ίήσου] Τ αἀἀ. χριστου 5. ΟΡ. 15. 51. 

γπ]ς. Οἱ. Ἀγν.βεί. Μεπιρῃ. ο. Αππι. 
Ίτεπ. | οι. ΑΒΝΕ. 61. ἨΙ,. Υπ]ς. 

Απιι Το. Επία. Ἀγν.Ηο].  Μεπιρῃ. 

ΜΒ. Ἔ]ιου. 1. |. “ρου ργαίαπι 4οἱ” 
Ογίσ. ἴπι. Π1. 8573. 

---᾽πιστευομεν Ίγεπ. 
(-ονμεν 61.) 

15. εσιγησεν δε] συνκατατιθεµενων δε 

των πρεσβυτερων τυις ὑπο του Τετρου 

ειρηµενοις εσειγησεν Ὦ. Θγν. Ης].Ἡ 

---- εσιγησεν] -σαν Ο. 

--παν] ἁπαν Ἑ. 15. 51. 
---Ίκουον] ηκουε 5Ι. 

---Ῥαρναβα και Παυλου εξηγουµενων] 

Ῥαρναβαν και Παυλον εξηγουµενοι 
Ῥ3. 

--- εξηγουµενων] -νου 61. 

18. απεκριθη Ίακωβος λεγων Ἁγτ.Πε]. | 

αναστας Ἰακωβος ειπεν 1). ΒΥ}.Ρ5:. 

954 

| -σομεν ΝΡΤ 7. 

14. επεσκεψατο] επελεξατο Ἐ{γ. | εξε- 
λεξατο και επεσκεψατο 19. 

--λαβειν] Ρο εξ εθνων Ο. | απὶο Ίγει. 
199. |. οπ, Μοπιρῃ. 

--λαον] Ἱ αἀᾶ. επι στ. 815. Ἠ1,. Μεπιρῃ. 

[οπ. ΑΡΝΟΡΗ, 15. 61. γαρ. Βγνν. 

Ῥει.δΗο]. Τμα6ῦ. Αππι. (2801. οπι. οἳ 

τῳ ονομ. αυτ.) Ίτει. 
15. τουτῳ (τοῦτο 19. ΗΤ..) | οὕτως ὮΧ. 

1τεπ. 199. 

--- συμφωνουσιν] συνφωνήσουσιν 3. 

16. µετα] αάά. δε Ὦ3. |. οσα, Ίγεπ. 199. 
---αναστρεψω] -ψει ΑΧ (οοττ) | επι- 

στρεψω Ὁ. 

---κατεστρεµµενα Ἑ. (8. 18. -τραμμε-) | 

} κατεσκαµµενα 5. ΑΟΡ. (51.) 61. Τ,. 

(-καμενα 51.) νία. ΤΧΝ. | ανεσκαµ- 

µενα Ἡ. Ἰ| σκαµµενα ἴΒπίιπι ος Ἡ. 
(οπι. σ3.) 

---ανοικοδοµησω 390.] οικοδ. 03. πῇ γιά. 
17. αν] οπι. Β. 

--- κυριον Ίγεπ. 199. | θεον Ὦ. 

--- κυριος] Τ α.ά. ὁ 5. ΑΝ:ΟΡΣΒ. 15. 81. 

61. Π1.. 4/ΧΧ.) | οπι. ὁ 833, Ψπ]ς. 
1γοῃ. 

« ---ποιων Ιγεπ. | ποιησει 3. (οπι. ὁ 

ποιων ΤΙΕΡ.) 

17. ταυτα] ἵ αθᾷ. παντα 5. Ἡ. 3γτ.Γεῦ. 
Άγπι. (ΤΙΧΧ.) | Ἰνασπι, παντα ἘΠ.. 

Θγγ.Ηε]. | οπ. ΑΡΝΟΡ. 195. 51.4. 
61. Υπ]σ. Μεπιρῃ. (Τπευ.) 9. Ίγεπ. 

Γ ταυτα Ρο8ῦ γνωστα νον. 504. ΤΠΕΝ. 

18. γνωστα ΒΝΟΒ. 18. 51. 61. ΗΙ, 

Ὀγτν.Ῥει.δεΗο].ἰκί. Μεπιρῃ. Του. 

Άππι. | Ὕγνωστν ΑΡ. Υπ]ς. 82. 

Πο]ιπιᾳ. ἄν. Ίγεπ. 199. 
--απ᾿ αιωνος}] ] αἀά.εστιτῳ θεῳ παντατα 

εργα αυτου σ.(Δ)(Ρ)Ε.δΙ.ΗΤ;.(Υ1ς.) 

Βγιν. (Ρ56.) δε Πε]. ἰχί.  (Αηπι, Όνο.) 

(τοι.) [εστι] οη. Α. | θεῳ Ίγεπ.| κυριῳ 

Δ. Υαἱς. |. παντα] οπ. ΑΡ. Υπ]ς. 
ΒΥΥ.Ρ58. Απι, πο, Ίτεπ. | τα εργα] 

το εργο» ΑΡ. Υπ]ρ. Θστ.Ησε].πης. Αππι. 

ἴζεο. Ίγοπ. |. ποῃ παδοεπί ΒΝ6Ο. 19. 61. 

Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. Ανπι. Ζοµ. ΑΠ. 
19. κρινω] ανακρινω 18. 

90. αλλα] αλλ Ο. 81. 61. Ἡ. 

--του απεχ.] ΟΠΠ. του ΕΗ. 

--- απεχεσθαι] Ἡ απάά. απο σ. ΔΟΕ. 
19. 81. Η1.. Ὑπ]ρ. 1τεπ. 199. | οπι. 
ῬΝΡά{. 6. ο. 

11. σεδα Ομτίςεῖ 6. { 19. ἄεαςδ {εοῖπεες 6ἴ. | 
16, τθπεάϊβομὈο Οἱ. | οπι. Ὠανιᾶ (απ ΒῃΠ. Πτι) 
Αππ. | 19. ἀοπιίπαπι πι, 

---. 



Χγ. 26. 

να]ρ. 8ύττ. Ῥ. Ἡ. / θ0π 
Ἠοωρή, Ἡμο. Θεόν, 

σπα, Η. 
3 ΟΥ, 90. { 3, ν 
εαρ. οἱ :26. πνικτου και 

/ 

γινωσκύµενος. 
ολ / - / - 

ο Τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυ- 
τέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳα ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ 

αὐτῶν πέμψαι εἰς Ὁ πλαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ 
Βαρνάβα, ᾿ἸΙούδαν τὸν 

ΔΝ / ς 3/ { / » - 9 - 

καὶ ἌΣίλαν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖν, 
93 / Δ Ν ας ΑΕ ΑΝ, ο ο / Ν ε 

γράψαντες διὰ χειρος αὐτών ', Οἱ ἀποστολοι καὶ οἱ 
Ν - ο Ἡ νν) .) / 

ἳ πρεσβύτεροι ! ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ την ᾿Αντιόχειαν καὶ 
Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίρειν. 

ευ Ν . ο Ν 5 ς - ευ / 

ἐπειδὴ ἠκουσαµεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες 
’ - / / Ν Ν 

ἐτάραζαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντεν τὰς ψυχὰς 
- Ὡ ’ 

ὑμῶν Ἱ, οἷς οὐ διεστειλάµεθα" 
/ « Ν τ ” / ή 

μένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις 
πρὸς ἡμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβα καὶ 

παραδεδωκόσιν τὰς ψυχὰς 

24. Γἐξελθόντες]. 

Παύλῳ, 3 ἀνθρώποις 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι ! τῶν 
ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ 

τοῦ αἵματος. 
γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν 
ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἆνα- 

ΣΕΝ]ωυσης” 

/ 
Σκαλούμενον 

γὰρ ἐκ 

: Βαρσαββᾶν” 

Ὁ ἔδοξεν ἡμῖν γενο- 
ἄνδρας πέμψαι 

βοτίνογο πά 608 πί πΏβήπθαπε 
56 ᾱ- οοπἰαπηπαιοΠΙῦ ας βἱπηιι- 
Ἱπογοταπα ος [οτπίσπίίοπο οἳ 
δα /οσα15 οἱ καπραίπο, 3ι ΜοςοΒ 
οπῖπα ἃ. οπιροτίραδ απιϊφαῖς 
Ἰαμοῦ ἵπ εἰησι]ῖς οἰνίμίριαβ 
απ απ Ῥτασδἰσοηί ἵπ ΑΥΠΗ- 
Ρομ!5, αοῖ Ῥος οπππο βαρρααπα 
Ἱορίνας, 

33 Ἔππο γρ]ασοΙς αροβίο]ς 
οἱ βοπ]οπίθας οσα οπιπί ο00]6- 
βία. εἸοσογο νῖτοῦ οκ οἱ ο 
ππῄ{ζογο Απιμιοσίαπη ο Ῥαπ]ο 
ει Ῥανπαβα, Παπάστα απῖ οοσΠο- 
παπα μας. Ῥατβδαβθας εἰ Βατ, 
νο. Ῥπιος ἵπ βαίρας, 
3 ποτ Ῥεπ{ος ρου πππΠ 5 6ΟΓΠΗ, 
Αγοδίο]ί οἱ βοπίογες Γαΐτος Πἱ5 
αἱ δαπί Απιμίοσῖαςο οὐ Ὀγτίας 
οἱ ΟἨ1οῖας (ααίρας οκ σοπί- 
Ῥα5 εα]αίοπι, 3 Ωποπίαπι αἲι- 
αἰνίπιας απ]α απ]άστη οκ. ποβῖς 
αχουηῖος (αγρανογαΠ{ νο γουρῖς 
εγογίοπίύες απίπηας γορίτας, απ]- 
Ῥ5 πο ππαπάανίπιας. 5 Ρ]ασις 
ποβί5 οο]]οσιῖς ἵπ ππαπΏ εἶοσοτο 
χο αἱ ποτε α νο οτι 
σατ5βῖπαῖς ποδυῖς Ῥαγηαρα οἱ 
Ῥαπ]ο, 3 Ποπαϊπῖυας ααἳ ὑταᾶ]- 
ἀογαπί αΠΙΠΊα5 6185 Ργο ποπηίπο 

320. αλισγηµατων] αλιγισµατων 81. 

---και της πορνειας] οπι. 4941. 

---και πνικτου] οπι. Ὦ. Ίγεπ. 199. | 

Ίτου" πνικτ. 5. ΝΟΕ, 51. Ἠ1,. | οπι. 

του ΑΒ. 15. 61. 

---του αιµατος] οΠ1. του 61. | αἀά. και 

ύσα µη θελουσιν ἑαυτοις γινεσθαι ἕτεροις 

µη ποιετε Ὦ. ἍΤμευ. Αι. τε. 

198. 

2Ι. Μωυσης ΒΝΟΡ. 195. 81. 61. Ἡ. | 
1 Μωσης 5. ΔΕΙ.. 

-- κατα πολιν τους κηρυσσοντας αυτον 
εχει | τους κήρυσσοντας αυτον κατα 

πολιν εχει Ο. 81. | κατα πολιν εχει 

τους κηρυσσοντας αυτον (α4ά. εχει 

Πέοταπι 3.) Ὦ. στ. εί. Ης]. || (αυ- 

τον] αυτου ὃ Ἔ. 6ΟΥΣ.)) 

29. εδοξεν] -ἔασεν 13. 

--- εκλεξαµενους] -νοις 15. 

--- εξ αυτων] οπι. Δ. 

--τῳ Παυλῳ ΑΒΝΟΒ. 19. 61. | οπι, 

τῳ Ὁ. 81. Η1.. 

-- Βαρν.] ΡΙαΘΤΗ. τῳ 19. 

-- καλουµενον ΑΒΝΟΡΕ. 18. 61. 1,. | 

Ἡ επικαλουµενον 5. 51. Η. 

---Ἡαρσαββαν ΑΒΝΟΕ. 19. 81. 61. ΠΠ. 

πι. Μορ, ΤΗεΡ. |. Τ Βαρσαβαν ς. 

γαρ. 61. Ατπι, | Βαραββαν Ὦ. | Βαρ- 

ναβαν 31. 

99. ἡγουμενους] -νοις 3. (6ΟΙΣ.Ξ) 

98. γραψαντες] αἀά. επιστολην Ὦ. 319. 
Ῥειε, Τμεῦ, | αἀά. αἆ Γαίας Αυτη. 

--- δια χειρος αὐτων (χειρων 19.) | αἆά. 

επιστολην περεχουσαν (-σα 03.) Ο(9.) 

Ει, Ρἰαι1. (Τ) (επιστολήν δια χειρος 
αυτων περιεχουσαν Ὦ.) | ερὶδίοίαπι 

οἳ πηίοπίος ἵπ Ύαπα οταπί Ἠαος ΥΣ. 

Ἠσ]σπς. || οπι. ΑΒΝΕ. 19. 851. 61. Π1., 

γμι]ς. Μοπιρα. 9ιμ. |. [ αἀά. ταδες. 

{ΟΡ Ρορίεα)ΗΒ, 19. δΙἱ. 61. ΗΙ.. 

Ὀγτν.Β5{.δ.Ηε]. Τ]οῦῬ, Αππι. |. οπι. 
ΑΡΝΣ. γΥαὶςσ. Μεπιρῃ. 49ί1. 

--- αδελφοι] Τ Ρταοπι. και οἱ -. Ἠ. 91. 

ἨΤ,. Ἁγιν.Εδί.δΗο]. Μοπιρῃ. Ατπι, 

Ζο]ι, «δι. ῃ. οἱ. ΑΒΝΧΟΡΓ, 18. 61. 

γπ]ς. Αυπι, Ὄκο, Ίγεπ. 199. | που. 

οτη. 6 αδελφοι ΟΥ. Ππι. ἵν. 655.) 
-τοις 19.] της 15. (5 οτι. 03.) 
--την] 2 οπι. Ο3. (51 ποπ τοις 13.) 

-- Κιλικιαν] Κιλιαν εο Δ. Κιλειαν εἰς Ὦ. 

--- αδελφοις] Ῥοβῦ τοις εξ εθνων Ὦ. | 
Οοπίτα, 1γεπ. | οπι.τοις εξ εθν. Οἶσπι. 

909. | οτι. εξ Ἡ. | ὡς εξ ἡμων Ατπι, 

94. επειδη] επι δε δὲ Χ. (οχι. ϐ) 

94. ἡμων 1γοπ. | ὑμων ΝΝ, 8131567. (οοττ. 

5) αάά, Ῥτοίεσιί 8απῦ πα γο οἱ Ἀντ. 
Ἠσε]ιπιᾳ. 

---εξελθοντες ΑΝ:ΟΡ. τε]. ἴγεπ. 199. | 
οπι. ΡΝ 3. (αάᾳ.5). Αππι. 0Η. | ελθον- 
τες ΗΙ.. 

-- εταραξαν] εξεταραξαν Ὦ3Έ. |εταραν Ὦ3. 
--ανασκευγαζοντες 1.. 

--τας Ψυχας ὑμων] Τ αάᾶ. λεγοντες 

περιτεµνεσθαι και τηρειν τον νοµον 5. 
Ο(8.) 51. ΠΤ,. (όσα. Βεα.) Άγιτ.Ρει, δε 
Ἠε]. Άνγπι, «ΔΙ. Ρίαι. Τί ἴτεπ. 

199. (περιτεµν. δει Ὦ. Οσα, Βεαι) | 

τι. ΑΡΒΝΕΟ. 18. 61. Ὑπ]ς. Μοπρῃ. 
Του. «δι. 

--- διεστειλαµεθα] διεστειλοµεθα 3. | 
διαστειλαµεθα 61. 

35. γενομενοις] γεναμ. Ἡ. 

---εκλεξαµενοις ΑΒ. 19. 51. 61. Τι, | 
Ἡ εκλεξαµενους στ. ΝΟΡΕΗ. (ε]εσίος 

γΊΥΟΡ {γεπ. 199.) 

--- ἡμων Ίγοπ. | ὑμων ὮὉ. 5 813156. 

96. παραδεδωκοσιν] παραδεδωκασιν Ὦ. 
---τας ψυχας] την Ψψυχην Ὦ. Ίγε. 

90. σορποπηπαδαξατ ϐϱ, 1. Βατεαῦας ο. | 
(Ῥατβαῦατηα «πι κ) 

σσ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

στο αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Η1. Χριστοῦ.  ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ἰούδαν καὶ Σίλα», καὶ 

αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. Ὁ ἔδοξεν 

γὰρ Ἱ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίφ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον 

ἐπιτίθεσθαι ὁ ὑμῖν βάρος, πλὴν ἱ τούτων τῶν ἐπάναγκεν' ἃ 

3 τε τεκὰ ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ Σπνικτών” 

καὶ πορνείας: ἐ ἐξ ᾧ ὧν διατηροῦντες σος εὖ ὗ πράξετε. 

ἐῤῥωσθε. " 5Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες Γκατῆλθον” εἰς 
᾿Αντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν 
τὴν ἐπιστολήν. 1 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ 

ΧΥγ. 2τ. 

ἀοπηϊπϊ ποβτῖ Ἱεεα Ομτῖεί. 
π ΜΙίπας ο’ρο Ἱαᾶαπι εἰ Ῥ]- 
Ίαπα, αιά εἰ 1ρ8ῖ νοῦῖ γοτυῖς 
τε[ογοπε οαᾶσπι. 3 Ψδαπι ου 
οπίπη βρίτιταΙ βαΠοίο οὐ πουῖς 
πϊΗ] πίτα. ΙΠΡοπειθ γοῬῖβ 
οποχί5 Παπ Ίαες πθοθβεατίο, 
3 πι αρειϊπεαϊς γος αἲ ΙπΙΠΙΟ- 
1α115 επππ]αογογαπῃ εἰ δαπσαπθ 
εαῃοσαίο οἵ {ογηίσβΙΙοηθ, ἃ 
απἶρας οπδιοᾶ]επίος Υο8 Ῥοπο 
ασοίῖ. αεί. 50 ΠΙ βίας 
θπιίκεί ἀοεοοπάσγιπί «Αποηο- 
οἵαπι, εἳ εοπστεραἴα τηπ] (4 ἶπο 
μαάϊᾶσογαπε ορίεέα]απι. ' Ωπαπι 
ουπη Ἱερῖδοηί, ραν]ςὶ 5απί 51Ρος 
οοηβο]α[οπο, ὅΊαάας ααἴεπι 

παρακλήσει. Ἰούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ 
εἰ Ρί]α5, οἱ 1ρ8ῖ οι ΕΡΒΟΠΙ 
Ῥτορμοίαθ, γετΏο Ρ]α11πΠΟ 60Π- 

προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς βο]αιί βαπέ {γαίτος οἳ οοπΗτπια- 

ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν. 
γοταπί: 3 Γποῖο απίοπι ΙΙ 

-- ποιήσαντες δὲ χρόνον ἔοππροχο ἀπηςςί 5απὲ οπτη ρα0Θ 
α Ααἰτῖδας αἆ οο5 απὶ πιϊκεγαΏῦ 

ἀπελύθησαν µετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφών πρὸς τοὺς Ίος. 
/ 94. 

Σἀποστείλαντας αὐτούς. Ὁ Ἱ. 
55 Τ]αῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 

διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι, μετὰ καὶ ἑτέρων 
πολλών τὸν λόγον τοῦ κυρίου. : 
ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος, 

δΝΙετὰ δέ τινας 

Ἐπιστρέ- 

35 Ῥαμ]ας απθεπΙ εἰ Βατπαβας 
ἀαειποναδαπίας Απιπιοσϊας ἀο- 
οοηίες εί εναπσεβζαη{ίες οµπι 
αἰῑς Ῥατῖρας5 ΥετβΙτη ἆο- 
πιπῖ,  ὃὃ Ῥο5ί αΠαποί αιιζεπα 
αἷος αῑκιί αἆ ῬΒανπαῦαν Ῥαμ]ής, 
ἘἨενοτίιοπίος ν]δίίεπαα5 ΓΑίΓΘΒ 

96. ὑπερ] ὑπεν »ὶο 61. 
---χριστου] αάἄ. εις παντα πειρασμον 

ΤΕ, σοα. Βεᾶ. 8γτ.Ηε] ης. | οπι. γε. 

27. λογου] πάάἀ. πολλου Ἐ).] οπι. ἴγεπ. 199. 

--- απαγγελλοντας] -γελουντας Ὦ. | 
-γελοντας 91567. 61. 

---τα αυτα] ταυτα Ὀ3. | αυτα 91. ΠΟΣ- 

ἔταπι δεπίεπΙαπη τρ. 

38, τῳ πνευµατι τῳ ἁγιῳ ΔΒΝ. 19. 61. 

γπ]ρ. πι, Οἶεπι, 909. Τεγί. ἂο Ῥιᾶϊς, 19. 

| Στῳ ἁγιῳ πνευµατι 5. 0ΡΕ. 81. 
ΠΤ.. ΟΥίᾳ. 1. 7680. Ογἱᾳ. Ιπι. ἵν. 6555, 
Ίτοπ. 199. (1/7. 929. 

---ἡμιν Οἶοπι. Ίγεπ. Τετί. | ὑμιν 615567. 
---πλεον Οἶοπ.] πλειον Τ). 

--ὑμιν] ἡμειν 3. 

--τουτων ΑΠί6 των επαναγκες Β(8)0Ο(Ό.) 

(18.) 91. 61. Ἡ. Ὑπ]σ. Ἁνττ.Ρεί,δΗς]. 
Μεπιρῃ. ΤµοΡ. ἴγεπ. 199. ΟΥγίᾳ. Ππι. ἵν. 
Τετί. | οπ].των ΝΓΧ. 19. (αάά. ὃὲς) 

|. (ὔκαις ΑΝΟ.) | 1 Ρρορί ς. ΕΙ,. Ατπῃ, 
| οπι. τουτων Α. Οἶεπι. 209. | οπι. των 
επαν. «9. 

39. και πγνικτων ΑΡΝΧΟ. 61. Μεπιρῃ, 

ΤΠεΡ. 6ἴεπι. 606. (ΟΥίᾳ. 1. 7680.) Ουίᾳ. 

1πί. Ἱν. 6555, | ἆ και πνικτου «. Α 

(σου.] αἱ υἱζ.)Ν.Β. 195. 51. Π1,. γα]ς. 

ΒΥτγ.Ε5{.δΗε]. Οἶεπι. 9035. (Ρο5ἱ και 

πορνειας 3.) [οπι, Ὦ. Ἴγεπ. 199. 
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Τετί. ἄε Ῥιάῖο, 19. (ργ. 999. 5“ Νἱςϊ 
τί οπείοᾶἴγοπί 5ο ἑππίατη αὖ 14ο]οίμγής 

οἱ βαπριῖπθ οἳ [ουπίσαίίοπε 5ἶνα τί ἵπ 

ποππι]]]ς οκοπιρ]αγίυις 5οπρίατη ο5ἱ, 

εἰ α οιβοσαιἰς. Ηίετ. απ «ααἹ. γ. 2. 
(οἆ. Υ α]]ανςί. ν, 478.) 

99. πορνειας] αθά. Και ὅσα µη θελητε 
ἑαυτοις γεινεσθαι ἕτερῳ µη ποιειν Ὁ. 

Ὦγχ.Ηο].Ἔ Τμευρ. (2011.) Ίγεπ. (47. 

(ποιεινται Ὦ”.) | ποτ Παδεπί Οἶοπι, 209. 

606. ΟΡἱᾳ. Ίπι.ῖν. Τετί. 
--- εξ «επι, δἱ5. | αφ’ Ὦ. 
-πραξετε ΔΕΝ. 19. 91. 61. Υπμ]ς. 

Ῥγτγ.Ῥ5ί. δΗςσ]. Οἶεπ. Ίτεπ. | -ἕατε 

ΟΡ67.ΗΠΙ.. | -ξητε Ἑ. || αἀά. φεροµενοι 

εν τῳ ἁγιῳ πνευµατι Ὦ. Ίγεπ. Τεγί. | 
οπι. Ογἱᾳ. Ππί. ἵν. 

80. απολυθεντες] αά. εν ἡμεραις ολιγαις 

κ. 

--κατηλθον ΑΒΝ60ἨὈ. 19.61. Υα]ς. Απ, 

«Βι1. | Τηλθον «ς. ἩὮ. 51. ΗΙ,. Ἀγτ. 

Ῥεί,δεΗο]. Μεπιρῃ, Τ1οῦ. 
--- συναγαγοντες] συναγοντες Ἠ Ἑ.(-γων- 

τες 61. Τ..) 

--- επεδωκαν] επιδεδωκαν Ἐ. || αἀά. Σπάας 

εἰ Ῥ]]ας (ρο5ί επιστολην) Ὀντ.Ης]. 

92. τε οἱ. ὃ. ΑΡΒΝΟΕ(Τ. 19. 91. 61. 

ΗΙ.. ἄ.| δε Εἰσ. Ὦ γ. ο. Ὑα]ς. Ἀγτ.Ηε]. 
Μεπιρῃ. [Ῥγτ.Ῥ5ί, ΤΠεΡ. Αππιι 1η]. ] 

89. οντες] ὑπαρχοντες Ἐ. | πἀά. πληρεις 

πνευµατος ἅγιου Τ. 

---πολλου] οτι. Ὦ. 

---και επεστηριξαν ΑΒΝ.Ο. 

ΝΣ.) | -ρισαν 08. 

98. αποστειλαντας αυτους ΑΡΝΟΕ. 19. 

61. Υπ]ς. Μεπιρμ. Βοει. Τμευ. «491. 

(ἑαυτους 3. οοστ. 1) | Ἱ αποστολους 
ς. Ἐ, 81. ἨΠΙ, Οσα. Βεα. Ἁγιτ.Εεί.δς 
Ἠε]. ΜεπιρΗ. Ἠ/ΗΑίπς. Ατπι. | αἀά. ἵπ 

Ἠ[ογοβοί]γπια Μεπιρῃ. λίπν. Ῥταεπι. 

14. ΤΠοῦ. 
84. νοτ. Ἱ εδοξε δε τῳ Σιλᾳ επιµειναι 

αυτου. ς.(0Ρ.) 19. Υα]ς.ΟΙ. Βγτ.Ηα] 

Μεπιρῃ. Ἠλύπς. Τμευ. Ατπι. (.111.) 

Σειλεα Ὦ. Ῥαυ]ας ΡΙΠ. (αυτου] αυτους 

ΟΡ3, προς αυτους Ὦ:.) | οτι. ΑΒΝΕ. 

81. 61. ἨΙ,, Απι. Εαία. Πεπιίά. Βγττ. 
Ῥει. πα. δε Ησ].ἔκε, Μεπιρῃ. οειί. | 

Ἀάάἀ. Ῥοβίοα µονος δε Ίουδας επορευθη 
Ῥ. αάά. εἰ ο εγαδα]επι Υα]ρ. ΟΙ. Ατπι. 

Όκο. 
8δ. Παυλος δε] ὁ δε Ίαυλος Ὦ. 

--µετα και] και µετα Τ”. 

χο], (οπη. 

98. ποσθβεατία Οἱ. πι. | 29. ος 5. Οἱ. | 80. 
Ἡ]Π εχᾳο Οἱ. | 58. 19 αἰῑαααμίο Έεπαιροτο 61, | 
παϊφεταπὲ Οἵ. | ἄωπ. νεν. αα.] 94. Υήδυπα εβε 
απίθιη Β]αο 1Οἱ τοππᾶήοτε: ο; αάας παέθτα 8οἱ1β8 
αὈΠξ Φεγαβα]επα 6ἱ. | 96. ἀῑκτς ααῖεσι ἅπι,ἲ 



ΧΥΙ.8. 

ναἱς. 8σττ.Ῥ. Ἡ. 
ΜεπαρΗ. Τ]6υ. 

Άππι. πι. 

μὴ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- Μ 

ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον" 
16 3 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν, 

δ θ η - ιά - εν / /ε Ν - ) λ -- 

παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Ἱκυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφών. 
3] διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων 

ΔΝ “ η 

τὰς ἐκκλησίας. ' Κατήντησεν δὲ [καὶ ]’ εἰς Δέρβην 
. ο / Ν 5 ε - 

καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ 
΄ . -ν 

ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς ἵ Ἰουδαίας πιστῆς, 
Ν Νο Φλὰ ” .. αν ον - ε 

πατρὸς δὲ Ἓλληνος' ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπο τών εν 
’ ΄ ο - 5 - 3 / 

Λύστροις καὶ ᾽Ἱκονίῳ ἀδελφῶν. " τοῦτον ἠθέλησεν 
ε - ν - -. Ν / 

ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεµεν 

ΧτΙ. ΚΔ΄ 

35. κυριου] 3 οπ. Ώγ. λΤοπιρμ. ἨΓε]λίπς. 
}. Ὀει Βγτ.Ἔει. Μεπιρῃ. οειί. ΤΠεΡ. 

Άτπῃ, [11.1 
86. προς Ῥαρναβαν απῖε Παυλος ΑΒΝΟ. 

(19.) (51.) 61. Ὑπὶς. | { Ρροδ ς. 

ΤΕΡΗΠ,. Ἀγττ,Βεί.δεΗσ]. ΜεπιρΗ. Τ190. 
(5 Αιπι) Έτ], (ὁ Παυλος ὮὉ. 18. 51.) 

- δη] δεν. (οοιτ.ξ) 

---- επισκεψωµεθα] -ψομεθα 19. Ἡ. 

--- αδελφους] Τ αὖά. ἡμων ος. δΙ. ΗΤ.. 

281. | οπι. ΑΒΝΟΡΕΒ, 18. 61. Υπ]ς. 

Ἀντγ. ευ. ὃς Πο]. Μεππρῃ. ευ. Ατπῃ, 
-- κατα] ΡΙΔΕΤΩ. τους Ὦ. 

--- πολιν ΕΠίε πασαν ΑΒΝΟ. δ1. | ἆ Ροςί 

ς. ὮΒ. 15. 61. ΗΤ.. Τις. 
--- αἷς] οἷς Ὦ. 

---κατηγγειλαμεν] εκηρυξαµεν Ο. Αππι. 

---πως] ΡΙΔΕΠΙ. το Ἐ. 
-- π.]. αὐά. ρἰασις απίοπα 

Ῥατηπβας Θγγ.Ης].Ἐ 

97, εβουλετο ΑΒΝΟΕ. 19. 61. Υαἱσ. Ἀντη, 
Ῥε{.8:Ηο]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Αιπι. ιῃ. | 

εβουλευετο Ὦ. | 3 εβουλευσατο σδ. 
815. ΗΤ.. 

--- συμµπαραλαβειν] -λαμβανειν Α. 19. 
--- καιτον ὮΝ. 61. και (οπι. τον) ΑΟΤ. 

γαρ. Ἀγσ.Ηε]. Ἀεπιρμ. Ατπι. | τον 

(ὅοπι. και) 5.18. 815. ἨΙ.. Ἁγτ. Ρε. 
Τ]εῦ. 8ι1. | οπι. Ὦ. 

οορ]ἑα(ῖο 

Ν / Ν Ν / 

ψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ' κατὰ Ἱπόλιν 
- ” Ν / - / 

πᾶσαν᾽ ἐν αἷς κατηγγείλαµεν τὸν λὀγον τοῦ κυρίου, 
ο / 3 / / / 

πῶς ἔχουσιν. Ὁ' Βαρνάβας δὲ ἵ ἐβούλετο" συµπαρα- 
-- . 4 Ν νο | /΄ “ Ν [ή /΄ 

λαβεῖν καὶ τὸν ! Ἰωάνην τὸν καλούμενον Μάρκον" 
30 ο Ν »--/ Ν . / κα » ανν 

Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ αὐτῶν ἀπο 
Ν / - ΔΝ ”/ 

Παμφυλίας, καὶ μὴ συνελθὀντα αὐτοῖς εἰς το έργον, 
΄ [4 - 

συμπαραλαμβάνειν΄ τοῦτον. 
/ ο Γ - Γ Δ . Φ ’ 

παροξυσµός, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ ἀλλή- 
’ ΄ ’ ΔΝ ’ 

λων, τὀν τε Βαρνάβαν παραλαβόὀντα τον ἸΜάρκον 

9 / 3 Νλ/ 

35 ἐγένετο | δὲ 

Ῥος ππίνογκας οἰγ[ίαίος ἵπ φπῖ- 
Ῥα5 Ῥγασά [σαν πας γοτραπι ἆο- 
πηϊ, οποπιοᾶο «ο Παβοκηῦ, 
5 Βατηαῦας απίεπη γο]εραι 8ο- 
ουμπι αἀδαπετο οἱ Τοἱαηποπι 
απἲ  οορποπιππίατ Ματοις, 
55 Ῥαμ]ας απίοπα τοσαθαξ οαπη, 
απαῖ ἀῑνοσβείσεοι αὐ οἱς α Ῥαπι- 
ΡΙΨΙα εί πο 55ο οἵπῃ οἶς ἴτι 
οΡι5, ποπ. ἀοῦοτο τεοῖρί οαπι, 
30 Ἐπαοία οδῖ απίοπι ἀῑδεοησίο, 
Ἱα αἲ ἀῑκοσάστεηπί αἩ Ἰηνίοστα, 
εἰ Βατπαῦας απἀκαππίο Ἰατου 
παν]ρατεί Ογρταπι, 

10 Ῥαυ]ας γοτο οἰοσίο 
Ῥτοίεσίιις5 οδί, ἰγαδίίας σταίἶαθ 
ἀοπαϊηϊ α παίθας, Ὁἳ Ῥογαπι- 
Ῥα]αῦαί απέεπα Ὀγτίατη εἰ ΟΠΙ- 
οἶσπα 6ΟΠΗΓΠΙΑΠ5 οοσ]εδία». 

1 Ῥοετνοπίί απίοπα Ώοτρεπ ο 
Ἰμγαίταπι. Ἐν οσςε ἀῑεοιρα]ας 
αιήἁαπα οταί Τδί ποπ]ῖπο Τπτπο- 
ἴπαις, ΒΠαςδ πππ]οτῖς Ταάςαα 
Πά6]15, ραίτε επ. Ἀ"Παῖς 
(οβιπποπίππι τεάάεραπέ απ ἵπ 
1μλιτί5 ογαπί εἰ Ιοοπίο 1Γαΐτος. 
5 Ηαπο νο]αῖε Ῥαπ]άς5 5εοαπΙ 
Ῥτοβςϊδεῖ, εί αἀδιππεῃς οἴτοιπῃ- 

97. καλουµενον ΑΒΝΕ. 91. ΠΙ,, | επι- 

καλουμενον ΟΕ. 13. 61. 
88. ηξιου] ουκ εβουλετο λεγων Ὦ. 

--αποσταντα] αποστατήησαντα Α. | 

αποστήσαντα Ὦ. 

--απο Παμφυλιας] οπι. Ο’. (05 π.].) 

--- αυτοις] οτι. Ὦ. 

--- έργον] αάἀ. εις ὁ επεµφθησαν Ὦ. Τοι. 
---συμπαραλαμβανειν ΑΡΝΟ. 61. | 

Ἰσυμπαραλαβειν σ. Ἑ. 19. 81. ΗΙ.. 

(τουτον µη ειναι συν αυτοις Τ). (Αιπι.) 

89. δε ΔΒΝΕ. 61. ὙΥπὴς. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. 
(ΕΗ.)| ουν 5. ΟΕ. 1989. 81. ΗΙ.. 

Ῥγιγ.Ώ5ι. δςΗσ]. Ατπι. 

--- αποχωρισθηναι] αποχωρησαι Ὦ. 

--- αυτους] αυτοις Τ.. 

--τοντε Βαρναβαν παραλαβοντα] τοτε 

Βαρναβας παραλαβων Β 6}. 

--τε] δε Η. 

-- τον π]ί.] οπι. Α. 
--- εκπλευσαι] επλευσεν Ὦ. 

40. Παυλος] Σαυλος (αγ. 

--- επιλεζαµενος] επδεξαµενος Ὁ. 

-- Σιλαν ] Ῥϊπεπι, τον 8]. 

---του] οτι. 3. 

--- κυριου ΑΒΔΝΥ. 19. 61. Απι. Γι[ά. Το. 
Τμευ, Γ2011.] | { θεου 5. ΟΕ. 81. 

ΗΙ.. Υα]ς. Οἱ. Ὀγττ.Ῥ5ί.δςΗσ]. Μεπιρῃ. 

Άγ. 

] 

40. ὑπο] απο Ὦ. 

41. Κιλικιαν] Ῥταεπι. την ΒΕὈ. | οπι, 
την ΑΝΟΣ. τε]. 

--- εκκλησιας] πάᾶ. παραδιδους τας εν- 

τολας των πρεσβυτερων ὮὉ. | αά. 

Ρταθεῖρίεη5 οπδίος(γε Ργαεσερία αΡροςίο- 

Ίογαπῃ 6 εεπῖοταπι ας. Οἱ. Για. 

Ῥγν.Ηε]αης. (ποπ πι. Τοί.) 

1. κατηντησεν δε] διελθων δε τα εθνη ταυ- 

τα κατηντησεν Ὦ. (Ἀγτ.Ησ]ιπορ. ΤΠ Ρ].) 

--- και εις ΑΒ. 18. 81. Ἀγτ.Ησα]. Μεπιρῃ. 

Ι Τοπ. και ςσ. ΝΟΕ. 61. Η.. Υα]ρ. 
ΒΥτ.βεῖ, Τμευ. δι. 

---εις Λυστραν ΑΒΝ. 61. | Ἔοπι, εις ς-. 

ΟΡΕ. 51. Η1.. Υαὶς. (15 π.ῖ.) 

-- ην] Ροξί εκει Ὦ. 

-- γυναικος] Ἱ αάά. τινος 5. 5ἱ ἨΙ.. 

Ὦγτ.μεί. ΤΠεΡ. | οι. ΑΒΝΟΡΕ. 6ἱ. 

Ὑμ]σ. Βγγ.Ηε]. Μεπιρῃ. Απ «4001, 

(18 π.].) 

--- Τουδαιας] οτι. Ἐ. | γἰάπα Εωα, 
9. Ἱκονιῳ ΔΒΟΡ. τε]. | -νιου ΝΕ. | 

ΡΙΒΕΠΙ. εν δΙ. 

8. λαβων περιετ. αυτ. δια τους] οπι. Τ.. 

3τ. οορτιοπαιπαδαθας ο. { 98. εαπα αῦ ααῖ 
σι.  ἂαε Ῥαπιρῃ, 6ἰ. [οπι. εατα ας. Οἵ. 99. 
Ῥατηαῦας αιΙάσπα 6. | 40. ἀεῖ Οἱ. | 41. Βπ.]αςα. 
Ρυαεοῖρ]εη5 εαβίοᾶἶχε Ῥταεοερία προδίο]οτυπα 
εἰ 5οπ]οχ τα ὐ. 

2, (οδπιοπίαπα Ὀοπ απο 6. 

9ῦτ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

λ / Ε) - / 

Απ κυσ., αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ος ἐν τοῖς τὀποις 
«81. 61. το ε Ν 

Ἠ, ἐκείνοις' ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες | ὅτι Έλλην ὁ πατήρ 

αὐτοῦ” ὑπῆρχεν. ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, 

9. ὠφθητῷ Παύλῳ 

ἱπαρεδίδοσαν΄ αὐτοῖς φυλάσσειν πα. δόγµατα τὰ 

κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ ' πρεσβυτέρων 

τών ἐν 3 Ἱεροσολύμου.' 

δ Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ 

ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ ἡμέραν. δ1διῆλθον” 

δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ ' Γαλατικὴν χώραν Κωλυθέντες 

ὑπὸ . ἁγίου πνεύματον λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ 

ἵ ἐλθόντες δὲ” κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον 
τὴν Βιθυνίαν͵ ἱπορευθῆναι,' καὶ οὖκ εἴασεν 

αὐτοὺς τὸ πνεῦμα ᾿ Ἰησοῦ. "παρελθόντες δὲ τον 
Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρωάδα. Όκαὶ ὅραμα διὰ 
νυκτὸς ἐτῷ Παύλφ ὠφθη”' ἀνὴρ ΣΝ[ακεδών τις ἦν” 
ἑστὼς καὶ" παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς 

Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. Ἱ' ὧν δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, 
εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς | Μακεδονίαν, συµβι- 

εὔαγγε- 

᾿Ασία, 
ε ἡ 

Σεἰς 

ΧΝΙ. 4. 

οἶδ]ς εππα Ῥγορίαι Ππάαεος απ 
εγαπί Ἰπ 15 Ἰοεῖς: κοϊοραπί 
οπῖπι ΟΠΙΠΕ5 αιιοᾷ Ῥαΐετ οἵτδ 
σοεπ{]]ῖς οδοί. "Οαπα απίεπα 
Ῥενγιγαπείτεπί οἰγίίαίες, ἰγαάςθ- 
Ῥαπί ος οαδίοᾷίτο ἀοριπαία 
απαθ οταπί ἀθοτοία αὖ αροδίο]15 
οἱ βοπίοτίθας αἱ οβδεπί Ἠ[ε- 
τοβο]γπῖς, 

5 Έτ οσο]οβίαο απ]ᾶεπι οοπΠ{- 
/ πιαραπίιτ Πάο9 εἰ αραπάαδαπό 

ΏΙΠΙΘΓΟ οομ]ά1θ. 5 Τγαπεοιηίος 
απίοπη Ἐγγρίαπα οἱ αἱαίίαθ το- 
σίοπθπη γοίαΒ 5απί αὖ αρίγίῖπι 
ςαποίο Ἰοη 1 γετραπα ἵηπ Αείι: 
τοπ γοπ]ςεοπί απίοπη ἴπ ΜΥ- 
5ίαπι, οπηίαβθαπ {6 τε ὮγἐπΙπίαπι, 
εί ποπ ρογπι]θίέθος ϱρ]γ]ζα5 [αβᾳ., 
δΟυπΙ απἴεπ Ρρεγιγαηβίδεεηῦ 
ἨΜγρίαπα, ἀοδοεπάεναπί Ττοι- 
ἀειι. 3Ὁ Τί νἰδο Ρε ποσίεπα 
Ῥαπ]ο οβίθηδα οδί: νὶν Μασεο 

/ ουἶάαπι ογαί δίαἩ5 εὐ ἄεργεσαῃς 
οὐ ος ἄἴσοῃδ, ΤγαπδΙεΠς ἵπ 
Μασοάοπίαπα αἀϊανα πο,  Ὁυ 
απίοπη γΊδαπα γ1ά11, δα ήτη 4παθ- 
ἰνίππις Ῥτοβοῖδοί ἵπ Μασεάο- 
πίαπῃ, οθγΗ {που απία νοσαβ5εί 
Πο ἆθαα5δ οναπρε]ίσατο εἴἶκ. 

βάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ 3 θεὺς" 

8. τοις τοποις εκεινοις] τῳ τοπῳ εκεινῳ 

91. 

--- ἁπαντες ΑΒΝΕ. 185. 61. ἨΙ.|παντες 

ΟΡ. 81. 
--- ὅτι Ἕλλην ὁ πατηρ αυτου ὑπηρχεν 

ΑΒΝΟ. 15. 51. 61. (Υπ]ρ.) Μεπιρῃ. 

Τον. | Ἡ τον πατερα αυτου ὅτι 

Ἕλλην ὑπηρχεν 5. ΏΒΗΤ.. Ἁγιτ.Γεύ. 

δ.Πο]. (Ανπι.) («Έα.) 

4. νου. διερχοµενοι δε τας πολεις εκηρυσ- 

σον και παρεδιδοσαν αυτοις µετα πασης 

παρρησιας το» κυριον» Τησουν χριστον, 
ἅμα παραδιδοντες και τας εντολας 

(π44. των”) αποστολων και πρεσβυτε- 

ρων των εν Ἱεροσολυμοις 1. Ἀγ}. 

Ἠο]πηρ. 

--- διεπορευοντο] επορευοντο Ἡ. 

--- παρεδιδοσαν ΑΡΝ(Ο)(Ρ 5πρτβ)ΕΒ. 18. 
61. (-δουσαν Ο. -δωσαν 15.) | Ἱ παρ- 

εδιδουν ο. δΙ. Ἠ1,.. Ῥτασοβϊσαραπί οἱ 

ἀοσοβαπί οος αἱ 5ογγατεπί ἈΥγ.Ε5ἱ. 

---- κεκριµενα ] κεκρυµµενα 5]. 61. 

--- πρεσβυτερων] Ἱ ῬίΒεπη. των ο. Ἑ. 

81. ΗΠ1,. οι. ΑΡΝΟΓΡ. 19. 61. 

--- Ἱεροσολυμοις ΑΒΝΟΒὈ. 18. 61. Υα1ρ. 

}. ἆ Ἱερουσαλημ σ. Ἠ. 81. ΗΤ.. 

δ, εκκλησιαι] Ῥνασπῃ, αἱ 61. 

--τῃ πιστει] οπι. Ὦ. 
---- επερισσευον] περιεσσευον 10. 

6. διηλθον ΑΡΝΟΡΕ. 195. 91. 61. Ἀγττ. 

σσ8 

Ῥει. δ.Ἠε]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Ανπι. 041.| 

 διελθοντες 5. Η1.. Ὑμ]ς. 

6. δε] τε 81. 
--- Ῥαλατικην] Ἱ Ῥταεπ. την 5. Ἐ. δΙ. 

Ἠ1Τ.. | οι. ΑΒΝ0Β. 18. 61. 
-λαλησαι] Ῥταεπῃ, µηδενι ὮὉ. 

-- λογον] 3πᾷᾷ. του θεου Ὦ. Ὑαἱρ. Οἱ. 
Ῥγτ.Ρ50. Μεπιρὴ. «90. ΡΙαι1. 

7. ελθοντες] γενοµενην 1) Ἠ.| γενομενοι Ἠ3. 

--δε ΑΒΝΟΡΒΕ. 18. 31. 61. Υι]ρ. 
Βγιγ.(Ῥ5ι.)δ.Ηο]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Ατπη. 

(Ε1:) | Ἐοπι. ς. Η1.. 

----Μυσιαν] Μνυειαν Ἱ.. (οἱ ΙΠΤΑ.) 

--- επειραζον] ηθελαν Ὦ. 

--- εις την Βιθ. ΑΒΝ(Ο()Β. 18. 81. 61. 

γαρ. γιτ,ρεί.δΗ ο]. Μειηρα. ΤΗ. 

11. (οπι. την Ὦ.) (Ῥυθυνιαν Α00.) | 

χ κατα τ. Βιθ. στ. Η1.. 

--πορευθηναι ΑΒΝΕ. 51. 61. | Ἰ πο- 

ρευεσθαι 5. ΟΡ. 15. Η1.. 

---πνευμµα Ίησου ΑΡΒΝΟ ΡΕ, 19. οἱ. 
61”. Υπο, Άγτν,Ῥεί.δΗσ]. Μεπιρῃ. 

Αππι. (5 ΜΗ.) «ἄν, Οτἰᾳ. Ίπί. ἵν. 
4705, πν. κυριου Ο3. (πν. χριστου ΑΠ. 

ο. (οαπι 95 ΜΒΡ.) το πν. το ἁγιον 

Άιπιι6 ΜΑΝ.) |. ὂοπι, Τήσους. 61338. 
ἨΙ.. Τποῦ. Απ, ὃ ΜΒΝ, 

Β. παρελθοντες Ἀγτ.Ἔδι. Ατπ. εᾱ. | 
διελθοντες Ὦ. Ῥγτ.Ησ]. Ατπι ΜΕ. 

--- κατεβησαν] κατηντησαν 1) 47. 

8. Τρωαδαν 61. 

9. ὁραμα] εν ὁραματι Ὦ. ΒΥΓ.Ε56. 
- δια] οπι. Ο. 

---νυκτος] Ἱ Ῥταθτη. της σ. 8Ο. τε]. | 

οπι. ΑΡΤ. 

--τῳ Παυλῳ απῖο ωφθη ΒΝΡ:Β. 18. 51. 

61. Υιὶς. | } Ροδέ 5. ΑΟΡΣΗΙ, 
Άντι. Ῥει.δεΗσ]. Μοππρι. Τμορ. Αυτη. 
-Αδ01. |. αάά. ὧσει 1). Ἀγτ.Ῥει. Τμοῦ. 

-- Μακεδων ἈΠίο τις ην ΑΒΝΟ(Ρ)(Ε.) 

19. 81. 61. ας. (Βστ.Ης].) (Αππι.) 

| 1 Ῥοξές», Η1.. (Τμεῦ.) (οσα. ην 3. 

Ἀγτ. εί. οτι. τις ην Μεπιρῃ. 301.) 

---εστως και ΑΒΝΟΒ. 19, 61. Υα]ς. 

Ἀγτγ.Ρδί.(ΔἨσ].) | Ἠοτα, και 5. Ὁ. 5Ι. 

ἨΤ.. Μεπιρῃ. Τ]μεῦ. Αντι. || αάά.κατα 

προσωπο» αυτου 1). Βγτ.Η 1." 

-- αυτον] 011, Τ). 

10. ὡς δε το ὁρ. ειδεν] οιπι απίοπη 

ειηγεχῖςκοῦ παστανϊς πουίς γἰδίοποπι 
Τιεῦ. 

-- ὡς δε....συμβιβαζοντες] διεγερθεις 
ουν διηγήσατο το ὁραμα ἡμιν και 
ενοησαµεν Ὦ. (Τμεῦ.) 

--- εξητησαμεν οἱο ὃν. 813907. 

-- Μακεδονιαν] Τβταοπι.την σ.ο1. Π.(Ώ 

γιᾷ. εαργα.) | οπι. ΔΡΒΝΟΠ. 19.61. Τ.. 

5. οἶας οταῦ ροπ{]18 6ἷ. | 4. ααῖ εταπῦ ΟἸ. | 6. 
πει ἀεῖ Οἱ. [Τ. Ίτο ἵπ Βἰηγπῖαπα ϐ. | 10. 
ααοᾷ τοσαββοῖ 6. 



ΧΥΙ. 17. 

Τα]ς. 8υτν. Ῥ.Ἡ. 
ΜοπαρΗ. ΤΠεΡ. 
Αση. 261. 

11. ἀναχθέντες δὲ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

9 ν 

λίσασθαι αὐτούς. Ἱ ἀναχθέντες οὖν ἀπο ! Τρωάδος 
0 δ / . 5 θ / αν {δὲ δο» ιά Γ 

ευθυδροµήσαμεν εἰν Σαμοθράκη», τῇ 'δε επιούσῃ εἰς 
ΔΝ / “ - ” - / / ας ε κ. 

ΣΝεὰν πόλιν, |" Γκάἀκεῖθεν” εἰς Φιλίππους, ἦτις ἐστὶν 
/ - / υ ’ / ’ 

πρώτη τῆς µερίδος ' Μακεδονίας πολι, κολώνια. 
5 Ν ᾽ ’ - / / σα ο 
ἨΗμεν δὲ ἐν ταύτη τῇ πόλει διατρίβοντες ημέρας 

(, τὸ τῇ μέ ῷ ββά ἐξήλθομεν ἔξω τινά, "τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομ 
τῆς πύλης, παρὰ ποταµὀν, οὗ ! ἐνομίζομεν προσ- 

Δ [ο τοι - . 

ευχὴν ΄ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελ- 
μ / 14 / σος / 

θούσαις γυναιξίν. καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, 
/ / / / Ν 

πορφυρόπωλις πόλεως ΟΘΟυατείρων σεβοµένη τον 
/ 3/ ω / / Ν / 

θεὸν, Ίἤκουεν, ἣς ὁ κύριος διήνοιξεν την καρδίαν 
/ - / ες « 

προσεχειν τοῖς λαλουμένοις υπο Γ Παύλου. '' ὡς δε 
/ 5 - ΄ / 

ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, 
Ν ζω) - / 

Ἐὶ κεκρίκατέ µε πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰἴσελθοντες 
ν ο νο μη ; ο ο 

εἰς τὸν οἶκόν µου ἲ µένετε΄ καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 
165 / Ν / κ. ο κ πι αν ο / 

Ἐγένετο δὲ πορευοµένων ἡμῶν εἰς την προσευχήν, 
νο .ν 4 / / ς . 

παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα ϊ Πύθωνα” ! ὑπαντῆ- 
/“ ο) α / Λ - - 

σαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλην παρεῖχεν τοις 
- / 17 ο / Π 

κυρίοις αὐτῆς µαντευοµένη. ' αὕτη ἵ κατακολούθουσα 

Ἡ Νανίραπίος απίοπι α Τγουᾶς 
τουίο οπτεα νοπίπιας θαπποίἩτα- 
οἵαπα, εὔ 5οφποηΙ ἀῑο Ἀέαρο- 
Ἠπα, οί Ἱπάο ὮΙΗΠρρί5, 4παα 
οί είπα Ῥατίο Μασσάοπίαο 
οἴνιίας, οοἰοπία.  Ἑταπιας α- 
τοσα ἵπ. ας ατρο ἀῑοῦας ααπος 
οοπ{ογοπ{ο». 5 Ὀ]ο απίοπι 5α0- 
Ῥαίονγαϊα οργοδθῖ ΒΙΠΠΙ5 [ογαβ 
Ρογίαπα Παχία ΠπΙσῃ, αὈῖ γ]ά6- 
Ῥαΐας οταῖο 6556, ο 5εάσπίοϐ 
Ἰοψποβαπαας ππαΠοτίθαδ 4παθ 
οοπνοποταπτ. ἱ Ες απαοάαπι 
τη] ποπηῖπο Τ,γα[α, ρατρΓ8- 
πα οἰνίια!ίς Τηγανεποταπι 
σοἱοηπ5 ἆσοαπι, απαϊνίς οπ1αβ 
ἀοππίπας αρογαῖς σος Ιπίιοπάσγο 
Ἠϊς 4παο ἀἰσσραπίατ α Ῥαπ]ο. 
15 Ὅπα απίοπι Ῥαριϊζαΐα οςεοῖ οὗ 
ἀοππας. οἵπδ, ἀερτοσαία οί ἆἷ- 
6618, ἱ ΙπάΙσαξῆς πιο βάθ]επα 
ἀοππῖπο 6556, Ιπ{γοῖίο ἵπ ἆοπιμτῃ 
ΠΙΘΑΙΏ αἱ ππαποίο. Ἐί οοερῖῖ 
Πο. | Ἐποίαπι οδί απίοπι 
οππ(ίθας πορῖς αἆ οταβΙοπεΠη, 
Ῥπο]]απα απαπάατα ἸΠαβεηίεπα 
αρ]τίζαπα ῬίΠοπεπη οβγῖατο Πο- 
Ρἱ8, «παο απασδίαπα τπασππι 
Ῥγαοδιαῦαί ἀοπηϊπίς ειῖς ἀῑνι- 
παπάο. | Ἠαεο κπρβεομία 

10. ἡμας] οπη. δὲ Σ. (α. 4.5) 
-- φθεος ΔΒΝΟΕ. 18. 61. Υπ]α. Μεπιρῃ. 

[01] | Ἡ ὁ κυριος στ. ΤΗΙ,. Άντε, 

Ῥεί, ΗΕ]. ΤΠεῦ. Αππι, Ίγεπ. 901. (ο 

εἷς Ῥοδί ευαγγ. αυτους 51.) 

--- αυτους] αυτοις ΑΔ. 15. | τους εν τῃ 
ἌΤακεδονιᾳ ὮὉ. 

11. αναχθεντες ουν Ίτεπ. 901. | τῃ δε 

επαυριον αχθεντες Ὦ. (αναχθετες") 
Ῥγτ.Ηο] ος. | αναχθεντος δε 19. 

-ουν ΒΟ0ΗΤ, Ἀγτ.Ηε].ίαέ. ΤΠεΡ. Απτπη. 

Ίτεπ. Ἀντ.Ηε]ιπιφ. | δε ΑΝ (Ὁ 5αρτα)Ε. 

19.91.61. Υπ]σ. Ἠεπιρα. πί1.[Ῥντ.Β5έ.] 

--- Ἔρωαδος] Τ Ῥίαεπι. της σ. ΗΤ.. | οπι, 

ΑΒΝΟΡΡΒ. 15. 81. 61. 
--τῃ δε ΑΒΒΙΙψ. Μαϊ εἂ.1. ΝΟΕ. 18. 51. 

61. ΤΤ{Σ Ἁγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

(τῃ δ’ ΒΒεᾖ. Μαἰ εᾱ. 9.) | Ττωτες. Ἡ. 
καιτῃ ὮὉ.) Υα]ς. (Βντ.Ε5ι.) ην. Ατπι. 

--- Επιουσφ] αάά. ἡμερᾳ Ὦ. Ξυτ.Ῥ5ί. 

--Νεαν πολιν ΑΒΝΓ”. | { Νεαπολιν ς. 

Τ3ΟΕ, τε]. 
19. κακειθεν ΑΒΝΟΡΕ. 15. 51. 61. | 

Τ εκειθεν τε σ. Ἡ. (εκειθεν δε Τι 2 

Ῥντ.Ηε]. Τ1εῦ,) | αἀά. τε Ὦ αἱ. ε. 2. 

(οίτα, «4ἰοτά ἀῑκετίε, νιᾶ. εἰ οιταία ἵπ 

ΛΜαἱ ο. 1.) 

-- πρωτη] κεῴφαλη Ὁ. Βγτ.β5ὲ. 
---της µεριδος] οπι. ΤὮ. Βγτν.Ῥ5ί.δ.Ηε]. 

«ΈΙΙ.] µερις ΒΡ. Αππι, | (οπι, της Β.) 

19. Μακεδ. Τ Ρνβοπῃ. της. ΒΜαίΡΗΙ.. 

15 μευἰα. | οπ. ΑΝΟΒ. 91. 61. 

---κωλωνια Α. 613. κωλονια Ἡ. 

---ημεν] ηµην ὮἨ. 
-- δε] τε 15. (οπι. ΜεπΙρῃ.) 

--ταυτῃτῃ ΑΒΝΟΡΣΕ. 18.61. Υπα]ς. | 

αυτρτῃ Ὀ". 51. Η1.. 

18. τε Ψυ]ς. | δε Ὦ. 198. ε Θγχ.Ης]. 

Μοπιρῃ. Τμεῦυ. ΓΑνπι.] 

----εἔηλθωμεν 18. 

--πυλης ΔΒΝΟΡ. 19.61. Υα]ς. (γτ.βΣ0. 

αᾶᾷ. της πολεως) Μεπιρη. εᾱ. ΤΠεΡ. | 

Ἡ πολεως 5. Ἑ. δ8Ι. ΗΙ,. Ἀψτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. ΜΕ. Αντπι. 

--παρα] αάά. τον Ὦ. 

--- οὗ] οπι. 61. 

--- ενομιζοµεν Α΄ (πιαπ. απί.)Β(6.) 18. 61. 

Μεπιρῃ. (Τμεῦ.) «ΑΡίΠ. (-ζαμεν 0.) 

(ΑΣ π.].) | ενοµιζεν Χ. | Τ ενοµιζετο 
σ. Ὦ. 51. ΠΤ.. Υπ]ρ. (Ῥσττ,Εεῦ.δ.Η ς|.) 

|. εδοκει Ὦ. Ὑπἱρ. ἀ.θ. Αππι. 
---προσευχην Α3Ν0Ο. 19.61. | Ίπροσευχη 

ς.Α3Β(2 χη)ΡΕΗΙ.. Υπ]ρ. | ευχη δΙ. 
--- συνελθουσαις] συνεληλυθυιαις Ὦ. | 

ααᾶ. ἡμιν ΝΞΟΒ. |. οπι. ΑΒΝΤ).τε]. 
14. πολεως] Ῥταεπι. της Ὦ. 

---θεον] κυριον Ὦ3. (οοιτ.]) | αἀἀ. ἷτις 

Β, 
---ΊΊκουεν] ηκουσεν Ώ». 19. Τ.. 

-ὑ] οτι. 0. 

14. κυριος] θεος Ἐγ. Ηεαγπο. (είσα, Παπ- 

φεἰ[ οκ 1ρ2ο οοά1σθ,) Μεπιρι. Ἡ/ Πκΐης. 

---Ταυλου]  Ῥτβεπ. του 5. ΑΝΟΕ. 15. 

81. 61. ἨΙ, | οι. ΒΗΓ. 
15. εβαπτισθη] αάά. αυτη ὃΒ. Για. 

Βυτγ,Ρεί.δεΠε]. Τπευ. Αυπι. 

--- ὁ οικος] ΡΙαΕΠΙ. πας Ὦ. 

--- κυριῳ] θεῳ Ὁ. 

---µενετε ΑΒΝΡΕ.. 19. 61. | ἵ µεινατες. 

0.51. ΠΙ.. 

---ἡμας] ὑμας ΝΤ. (οοτν.") 
16. την προσευχ. ΔΒΝΟΕΒ. 19. 61. Οτίᾳ. 

ἵν. 8893, | ᾶοπι. την σ. Ὁ. 81. Η1.. 

---παιδισκη 6]. 

---ΊἼυθωνα ΑΡΝΟ”Ρ3 ΥΓ. 5ογ.6Ι1.Υ αἱς. 
Οτίᾳ. ἵν. | ἆ Ἠνυθωνος 5. Ο03Ἠ5Ε.. 18. 

81. ΠΤ,. Το. Ἀγττ.Ε9ῦ.δς Πε]. (εί πις. 

6γαεσὸ.) Πιο 994. 

--- ὑπαντησαι ΒΝΟΕ. 19. 61. Οτιᾳ. ἵν. 

Ι. { απαντησαι 5. ΑΓ). 51. ἨΙ.. 

--ἡμιν] ὑμιν δὲΧ. (οοἳς.5) 

---παρειχεν] -χετο Ο. 

--- αυτης] οπι. Ὁ (γ. | αἀά. δια τουτου 

Ὦ3. (ρος Ίιος ἆ.) | οτι. Ογίᾳ. Πωιοίγ. 
17. κατακολουθουσα ΒΝΡάΓ. | 4 κατα- 
κολουθησασα 5. Α0Ε. 159. 81. Η1.. Οτίᾳ. 

ἵν. 9890, Πιο. (954). | παρακολου- 

θησασα 61. 

19. ΡμΙΗρρο» 6Ί. [ Ρεῖτπα ρατς 67, 

ο) 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΧΥΙ. 18. 

ΑΒΝΟΤΡΕ. αζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ ἄν- Ῥαπ]απι εξ πο εἸαπιαραί ᾱἷ- 

18. 91. 61. τῷ Παύλφ καὶ ἡμῖν ἔκρ ζ ' ; σ6Ἡ5, 15 Ποπιῖπες 5ετνί ἀεῖ 

ΗΙ. θρωποι ολο, τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες οκοο]νῖ επί, απ αἀπαπείαηε 
νουῖς νίαπι δα]ηῖς. 8 Πος αι- 

καταγγέλλουσιν ὑμῖν ῥὁδὸν σωτηρίας. 

ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρα». διαπονηθεὶς δὲ ! Παῦλος, 

καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύµατι εἶπεν, Παραγγέλλω σοι Πνὶ 

ἐν ! ὀνόματι Ἰησοῦ ου ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς. μμ, 

Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῃ τῇ ώρα. 3 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι 

8 
τοῦτο δὲ ἴοπι {[αοϊορας πια]ῖς ἀἴθρις. 

Ῥο]αεπς απίοπι Ῥαπ]ας εἰ οπ- 
γουριι5 δρ εαϊ ἀῑα]ϊ, Ῥταθο]ρίο 

π. ποππο Ίοεα Ομσῖδ 
οχίτο αἲ ος. Βί εκ εαάεπῃ. 

19 γιάεπίες απίειη ἆο- 
αιία. οχἰγῖῖ 5Ρ68 

6ογ1η, αἀρτθΠε- 
πηϊπϊ οἵβ 
απαθσίτ5 

αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἄοπιος Ῥαπ]απι οὗ Βί]απι Ῥευ- 

ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς 

τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 

.... απέαᾶ {ογαπι αἆ Ῥτίποῖρες, 
30 οἱ οἩογοπίες 608 πιασῖιγαί]- 
τας ἀἰκοταπί, Ἠϊ Ἠοπίπθς 

Ὅ καὶ προσαγαγόντες σοπίητραπ{ οἰν]ίαίοπι ποδίταπα, 
οσπῃ δἰπέ Παδσααϊ, 3 εί ααπιπί]- 

αὐτοὺς τοῖς στρατηγοίς Σεἶπαν, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι απ ποσα ο πας Ὁ 

ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες" ποβῖς βα5οΐρεχο ποφπθ /πσθτο, 
οσπι ἶπιις ἈἨοπιαπί. 3 Εό 

3 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ο ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡ ἡμιν παρᾶ- οοπουπήι Ρἱοὺς «άνογκαβ 005, 

δέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοι. οὖσιν. 

έστη ὁ ὄχλος κατ’ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ 
αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν" 

3 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυ- 5 μι 
ρήξαντεο 

ο πιασϊείταίας ροϊδεῖς θαπῖοῖς 
" Καὶ δν οοσπα Ππςδογαπί ν]τοῖς οσαθᾶ1, 

ἕπερι- 33 ϱἱ οιπι πιπ]{αβ Ῥ]ασας οἱς Ἱπι- 
ῬολΗ]βεοπί, ΠΙΙδΕΤΠΠΙ 608 πα 
6ΑΥΟΦΥΟΠΗ, ρταθοϊρ]επίες οπδίοᾶ1 
πί ἀΠίροπίος οπδίοβἴτοί 605: 

εππα {αι Ῥταεοερέαπι 
ποοθρίδεεί, πϊφίῦ ϱο5 τη Ιπίθ- 

λακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι, ἀσφαλώς ΤΙΟΣΘΠΗ 6ΛΤΟΘΓΟΠΙ θ6ἵ ροᾷθΒ θογαπα 

ὃς παραγγελίαν τοιαύτην ᾿λαβὼν' 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακήν, καὶ τοὺς 
τηρεῖν αὐτούς" 

17. τῳ Παυλφ] οτι. τῳ Ῥ. Οτίᾳ. ἵν. 

-- και ἡμιν Οτίᾳ. ἵν. | και τῳ Σιλᾳ 1». 

--- εκραζεν ΟΥνίᾳ. ἵν. | και εκραζον 3. 

--ανθρωποι Οτίᾳ. ἵν. | οπι. Ὦ3". Οτίᾳ. 

1πί. ἵν. 610.5 Γμιοίῇ, 924. 
--- καταγγελλουσι) ΟΥἱᾳ.ῖν. | ευαγγελι- 

ζοντες Ὦ. (-τε 1.ο. -ταί.) 
-- ὑμιν ΕΙ. ΒΝΡΕΒαΤ. Υα]ς. Ἀντν. Βεῦ, 

δΠε]. Ατπι. (2211. Ρίαει. ΤΗ) Ιιογ. 

εοᾶ. | ἡμιν δἱ.85. ΑΟ”. 18. 81. θ]5ίο, 

ἨΤ,. Μεπιρῃ. ΤΠεο. 31. Οτίᾳ. ἵν. 

ιοί. εα. (Ο8 ἵπ 5 πείς π.].) | οπι. 

Οτίᾳ. Ίπι. Π. 93585. 

18. δε 15.] οσα. Η. | εἰ Ίου Οτίᾳ. Ππι. Π. 

--- διαπονήθεις δε ὁ Παυλος και επι- 

στρεψας τῳ πνευµατι (ιοί. 9254.) ] 

επιστρεψας δε ὁ Παυλος τῳ πνευµατι 

και διαπονηθεις Ὦ. (επιτρεψας 15.) 

-- Ταυλος] Ἡ Ρταοπι. ὁ 5. ΟΡΒ. το]. | 

οπι. ΑΒΝ. 

---παραγγελλω] -γελω 0. 61.8γτ.Ηε]ιπιρ. 
6ταεεὲ. 

----ονοματι] Τ Ρί8επι. τῳ 5. Ὦ. 159. 81. 

ἨΙ.. | οπι. ΑΒΝΟΕ. 61. 
--- εζελθειν] ἵνα εξελθης Ὦ. Πιο. | 

εξελθε 18. 
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18. εζηλθ. αυτ. τ. ὡρᾳ] ευθεως εξηλθ. Ὦ. 

238ΙΠ. ζοπι. 

19. (δοντες δε οἱ κυριοι.... 

αυτων Γοϊγ. 

κυριοι της πεδισκης ὅτι απεστερησθαι 

της εργ. αυτ. ἧς ειχαν δὺ αυτης Ὦ. 

---δοντες δε Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. ΈΜεὺ. 

Άγπι, Γιο. | και ιδοντες Ἑ. Ἀγτ.Ε5έ. 

23881. | οπι. δε Αιευίᾶ, 
Σιλαν ΑΒΝΕ. τε]. 

της εργασιας 
934. | ὡς δε ειδαν οἱ 

--- ΤΟΝ 
ο. 

--- εἷλκυσαν] ἡλκ. Ο. | εσυραν ἩἙ. 

| οπι. τον 

90. προσαγαγοντες] -τας 3. 

Ξ--ειπαν ΔΒΝΕ. 61. ΗΤ{. | Τειπον ς». 

ΟΡ. 81. Τ,. (15 π.].) 
-- ἡμων] Ῥοξῦ την πολιν 18. Υμἱς. || 

ὑμων ΑΧ. (σοτς.1) 

91. καταγγελλουσιν] -Ύελουσιν 81. 61. 

Ἡ 
--- εθη] τα εθνη 3. | ήθη 1.. | βοοίατη 

}ιοί[. 994. 

--- ἡμιν παραδεχεσθαι Πμιοῖγ. | ἡμας πα- 
ραδεξασθαι ἙὮ. 

---ουδε] ουτε Ὦ. 
--- ουσιν] ὑπαρχουσιν Ὦ. 

99. και συνεπεστη ὁ οχλ. κατ᾽ αὐτων και 

(ποἴῇ) | και πολυς οχλος συνεπεστη- 

σαν κατ αυτων κραζοντες Ὦ. | αἆά. 

τοτε 13. | αά. και 3. 
99. περιρήηξαντες ΑΡΒΊΝ0ΡΒ. 18. 61. ΗΤ.. 

} ἆ περιρρηξαντες 5. Β. 815. 

98. τε ΑΝ(0ΡΒ. τε]. ΤΙεΡ. | δεΒ. 61.6. 

Μεπιρῃ. 

--- παραγγειλαντες] παραγγιλας τε 3. 

(αουτ.Ξ) 

--- δεσµωφ. Ἑ. 
---τηρειν] τηρεισθαι ὮὉ. 

24. ὁς Πιοῖγ. | ὁ δε Ὁ. (ΈΗ1:) 

--λαβων ΑΒΝΟΡΕΒ. 18. 81. 6ι. | 
Τειληφως 5. ΗΙ.. 

---εβαλεν Ππιοί. | ελαβεν Α. 
--- Ἰσφαλισατο ΑπΠίθ αυτων ΔΒΝΟ3. 18. 

61. | { ῬΡοσί 5. ΡΕ. 851. ΗΙΤ.. Υι]ρ. 
(ησφαλισαντο 3.) 

--- εις το ἔυλον] εν τῳ ξυλφ Ὦ. 

95. κατα δε το µεσονυκτιον | κατα ὃε 

µεσον της νυκτος Ὦ3. | οπι.το ἓ. 

--Παυλος] Ῥϊαεπη. ὁ Ὦ. 

---Σιλας] Ῥταεπι. ὁ 0Ο. 

19. ἵπ ἔογαπα πι,» ο. {22 . οπουττῖς Οἱ. | 
πβεετιπ{] αἀᾶ. εος Οἱ. ἄπιι 



ΧΝΙ. 95. 

στα]ς. βγττ. Ρ.Η- 

ἨΜεπιρῃ. Τ]εῦ. 
Αγ. 0. 

98. Παὔλος απίο 

ῥωνῃ μεγάλφ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ / δν ορ κ / φ5 Δ Ν 

πόδας ἶ ἠσφαλίσατο αὐτῶν’ εἰς τὸ ξύλον. "Ὁ κατὰ δὲ 
ν ιά - / / 

τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ 3Ῥίλας προσευχὀµενοι 
Ἀς / -- ΔΝ . - . 

ὕμνουν τὸν Θεον’ ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι. 
«0 » λ Ν 3 ᾷ / ιά - 
ἄφνω δὲ σεισµος ἐγένετο µέγας, ὥστε σαλευθῆναι 
6 έλ Ὦ δὃ μι ο.» 0 δε 

τὰ θεμέλια τοῦ δεσµωτηρίου" ' ἠνερχθησαν λ 
παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ 

/ / Ν / / 

ἀνέθη. ἳ' ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ 
Ν ᾿ / λ / . ω ΄ 

ἴδων ἀνεωγμένας τᾶς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάµενος 
ο μας 7 1» / ε 9 . - ; 
τὴν  µάχαιραν Ἰήµελλεν ο ο ἀμαιρεῖν, νοµίζων 

/ Ν 

ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσµίουο. ' ἐφώνησεν δὲ φωνῇ 
μεγάλῃ Γ Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξης σεαυτῷ 
κακόν: ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. ᾗ αἰτήσας, δὲ 
φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπε- 

α / 4 / 950 Ν ΔΝ 5” Ν 
σεν τῷ Παύλῳ καὶ ' Σίλα, καὶ προαγαγων αὐτοὺς 
έξω ἔφη, Κύριοι, τί µε δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθώ; 3 Οἱ δὲ 
Σ εἶπαν, Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν {, καὶ 

99 σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. '' καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ 
ν / - ν / - - - 

τὸν λόγον τοῦ κυρίου ! σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αν Ν » νν / - ο 

αὐτοῦ. Ὁ) καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὦρᾳ 
- Ν /) ΔΝ - - 

τῆς νυκτὸς έλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη 

αἰπ]ηχϊς ἵπ Ἠρπο. 3 Μοάϊῖα 
Ἀπίοπα ποσίο Ῥαπ]ας οἱ Βίας 
πάοχαπίος ἆοαπι ἨΥΠΙΠΗΠΙ ἀῑσο- 
Ῥαπίς οί απάἰσραπί 05 απῖ ἵπ 
οιβιοβῖε ογηηί, 26 Ῥαβίίο γογο 
ἴογτας πιοί5 Γαοία5 οδέ Ἱπασπας, 
Ἱία αί πιογετοπίας Εαπάαπποηία, 
οαγοσγῖβ, οἱ αροτία δαπί βἰαίίπι 
οσα οπιπία, οἳ αΠΙνοΒοΓαπα 
γίποσ]α ο]αία ευη. ἳ Ἐκ- 
Ῥοχρο[ασίας απίοπα ομ5ίος οαΓ- 
οοτῖ» οἱ γίάεπ5 αρετίαβ ἵππιαα5 
σαγσοχῖ, εγαρ]ηαίο σ]αά1ο Υο- 
Ίοραι 5ο. ΙΠίοτβσρτο, 8ΕΡΗΙΠΙΑΠΒ 
{ασΐςεο γἰποίο, 3 ΟΙαπιαν]ν 
Ὅαυ]αδ. ππασπα γοςο ἀῑσοῃς, 
ΝΗ] πια]! ΠΡΙ [οορτῖς: ππῖνοιςί 
οπῖπα Ἠΐο δη, ἳ Ῥομίοφιο 
Ἰαππῖπο ΙΠίτορτοβδης οβί, οἱ ἴχο- 
πιο[αοία5 Ῥτοσίά]ν αἆ ῬοᾷςΒ 
Ῥαμ]ο οἱ Βίας, 3 οἳ ργοά σεις 
εο5 {ογας αἲί, Ώοπηϊπϊ, απῖά πια 
οροτίθί {ασετο πό 5α]νας Παπιζ 
 Αε ΠΠ ἀῑκεταπί, Οτοάο ἴπ 
ἀοπαῖπο Ίσρια, ο δαϊνις ος ἴπι 
οἱ ἀοιπας {πα 5 Ἐν Ιουπά επί 
οἱ ναγνιπα ἀοπιπῖ, οππα. οπιπῖ- 
Ῥα5 ααϊ εταπί ἵπ ἆοπιο οαἶπδ. 
36 Ἡν {ο]]επς 605 ἵπ Πα Ίογα 
που ἹἸαγίί Ῥ]ασα5 6οναπη, 
εἴ Ῥαρσαϊις ου Ίρ5ο οεὖ 

35. αὐτων] αάᾶ. και Ο. | οπι. }αιοίγ. ὁ Παυλ. Α. ᾱ. | Παυλ. µεγ. φωνῃ Ἑ. 

-ᾱι1. 
ἨΤ.. Βγιτ.Ρε{.δΗς]. ᾿Ατπη, 

γαρ. 

ΤΠπεΡ. 
--- δεσμιοι] δεσµοι 3. 

36. ἠνεωχθησαν ΒΟΡ. 81. | ηνοιχθησαν 

ΑΝΕ. 19.61. Οτἰᾳ. 1. 4143. | { ανεωχθη- 
σαν 5. ΗΙ,. 

--δε ΑΒΝΡΓΕ. 18. 81. 61. Θντ.Ης]. 

ἌΠεπιρῃ. ΤΜΕΡ. | Έτε σ. ΟΗ1,, Τα]ς. 

Ῥντ.Ῥεί,. Αππι. 41, 

---παραχρηµα] οτι. Β. {ιοί 994. 

--ανεθη] ανελυθη ΝΤ 3, (αγ. δδς,) 

27. εξυπνος δε] και εξυπνος Τ). Βγτ.Ρ5ί. 

«Βε]. | (δεσµοφυλας 38.) 

--ανεωγμενας] Ῥοδί τας θυρας Ο. Υα1ρ. 

ἄ. 

---σπασαµενος] Ῥταοπη. και 36. 
--την µαχαιραν Β6Ὀ. 613. | Σοπι. την 

5. ΑΝΕ, 15. 51. 61”. ΗΙ.. 

--- ημελλεν ΔΒΝΟΕ. 61. Τ,. | Ἡ εµελλεν 

5. Ὦ. 185, 81. Ἡ. 
--- ἑαυτον] αυτον 81”. 

---αναιρειν ] ανελειν Ο3. (οοτ.ὃ) 

--- Εκπεφευγεναι] εκπεφυγεναι Δ. 

3δ. όωνῃ µεγαλῳ Τὁ' Παυλος (3)(Ο) 
Ῥ6.Β. (18.) 81. 61. ΗΙ,. Βστ.Πε]. 

Ἂτπι. (ὁ Π. 5. ΑΟΡΡΕ. τε].] οπι. ὁ 

ΝΟΥ 19. εἰ Ὦ ἵπῆα) | µεγαλφ Φωνῃ 

(Π. Φων. µεγ. Β1ἱψ.) (Υα1ς.) Ἀστβςί. 

Μοπιρὴ. (ΤΠεῦ.) {ιοί/. 955. [.10]1.] 

98. πραξμε] ποιησης Ἑ. 

--- σεαυτῳ] -τον 61. |. αάά. τι Ώ}. 

39. αιτησας δε φωτα (ιοί. 995.) | φωτα 

δε ετησας Ὦ. 

---"γενομενος] ὑπαρχων 0.6}. 
---προσεπεσεν] 4. προς τους ποδας 

3. Υπαὶςσ. Ῥστ.Ηςε].! Μεπιρῃ. Τμεῦ. 

ιοί]. 225. 

-- Σιλᾳ] Τ Ῥτασίη.τῳ 5. ΑΝΟ2Β, 139. 51. 

61. ΗΤ.. | οπι. Β030. 

90. προαγαγων ΑΒΝ.Ε), τε]. (προαγων 

Ν.) | προσαγαγων Ο. 61. | προήγαγεν 
Ῥ 

---εξω] αάά. τους λοιπους ασφαλισοµε- 

νος (αάᾱ. και”) Ὦ. Ἀγτ.Ης].Ἐ | (αἀἀ. αρ- 
Ῥτορίπα παν 16 οἱ Βγσ.Ης].3) | οἵη, {ιοί{. 

--- εῴη] ειπεν αυτοις Ὦ. Ὀντ.Ῥ5ί. Μεπιρῃ. 

Τμερ. ἄδιμ. 

81. ειπαν «ΑΒΝΟ(μευίά.)ὮΕΒ. 61. | 
} ειπον ς.. 18. 9. ΗΙ.. 

--- πιστευσον] -σαν 3. (αοιτ.ξ) 

-- επι] εις Ἑ. 

--1ησουν] Ἰ αἀά. χριστον σ. 6ΡΗ. 51. 
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{οι ΑΕΚ, Τα, 61: 
Μεπιρῃ, {ιοί (ἴπ ἆἀεαπι «εδ. 
11ο. 995 19. Ἱπ ἀοπιῖπαπα ποδίταπι 

«οκαπι 25) 

81. σωθησει Ἡ. | (σοι 15.) 

--ὁ οικος] Ῥίπεπι. πας Ἐ. 19. Ατπι. | 
οπι. ΄αιοίᾖ: 

33. του κυριου ΑΝΞΟ(Τ)Ε,. τε]. Υα]σ. 

Ῥντγ,Εδέ.δςἨσ]. Μεππρα. ΤΠευ. Ατπι. 

1.μοίί. [4001] | του θεου Βδ”. | οπι. 
του ὮὉ. 

-- συν πασιν ΑΒΝΟΒ. 18. 61. Υπ]. 

ΖαοϊΓ. | { και πασι 5. Ἑ. 8Ι. ΗΙ.. 

Βγτγ.Ρει.δεΗςσ]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Αιπῃ. 

8.1. 
98. εν εκεινη] οπι. εν 159. 

--ελουσεν «Πιο. 935. 

(5ο]νίι 7,α1.) 

-- εβαπτισθη] Ῥοξέ αυτος Ὦ. | Οοπᾶα, 

1ο 

{ ελυσεν ὮΝ. 

94. βἰτισκῖε 4πιιἲ | οπε. ἵπ Οἱ. 4πι.ᾶ | 25. οταπίθς 
ἸαπάαὈαπξ ἀεατα ΟἸ. | 26. εἰ βίαιῖπι αρετία 
Βαπῖῦ οιτηπῖα οβῖα Οἱ. | 2Τ. Ἱππααξ αρετίας Οἵ. | 
325. Οἰαπιανίξ ππίθπι ϐ. [νους τηάσπα 6. | ΕΙ 
τησ]! (Ἱ. | 39. Ῥαπίο εἰ Β]αρῬ αἆ ρεᾶεβ 60. | 
91. ἀοταίπαπῃ 6 οδαπα Οἱ. 
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ΑΒΝ(Ο2ΡΕ, 
18. 91. 61. 

Ἡ]. 
99, ἅπαντες, 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- ’ - 94 » / 

αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα.  ἄναγαγων 
ΔΝ αι - . / 

τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον [ αὐτοῦ ] παρέθηκεν τράπεζαν, 
ν - α΄ 3δε / 

καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκώο τῷ θεῷ.' Ημέ- 
ε Ν Ν « 

ρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοί Τους ῥαβ- 
/ φή ς ; ο) ο 

δούχους λέγοντες, Απόλυσον τους ἀνθρωπους ἐκείνους. 
Ὠὶ / ΔΝ / ΔΝ 

56 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τους λόγους " πρὸς 
Ν - ο 4 ̓  / / ε Ἀ τς. 

τὸν Παὔλον, ὅτι Ἰ Απέσταλκαν οἱ στρατηγοι ινα 
- ο 5 / {ῤ ” ο ος εν 

ἀπολυθῆτε: νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ." 
- ΔΝ / / « - 

5τὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντε Ίμαςν 
/ ε / ς / 

δηµοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρ- 
: 3 3/ [4 ο / Ν . Ν 16 ς - 

χοντας, ὶ έβαλαν εἰς φυλακήν, καὶ νὺν λαθρα ημας 
Δ ΔΝ / κ ος -. 

ἐκβάλλουσι; οὐ γὰρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ημᾶς έξα- 
/ ή ΔΝ ο - 

γαγέτωσαν. Ὁ ' ἀπήγγειλαν δε τοῖς στρατηγοις οἱ 
« . ν΄ μεν . μα ϐ δὲ . / 

ῥαβδοῦχοι τα ῥήματα ταῦτα" ἐφοβήθησαν ὃε ακου- 
- 9 / / 

σαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν, ' καὶ ἐλθόντες παρεκάλε- 
5” / ον / ῳ / Γ λθεῖν ᾿ἆ Ν/ 

σαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ' απελύειν απο 
- / / Ν - - - 

τῆς πόλεως. 3 ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσηλ- 
Φ / 

θον ! πρὸς, τὴν Λυδίαν' καὶ ἰδόντες ἵ παρεκάλεσαν 
Δ ς / η / 3 Ν . 

τοὺς ἀδελφούς”' |, καὶ Σἐξῆλθαν. 

ΧΝΙ. 94. 

οπιπῖς ἄοππας οαἷας οοπ[ῖππο: 
3. ϱπππ(πο. Ρογαπχίδεοι 608 Ίπ 
ἄοππαπι  8ΗΠΑ, αἀροβαῖς εἶς 
ΙΠΟΗΦΗΠΙ οἱ Ἰαείαίας οδί ο 

οπιΏῖ. 4οπιο 5ια. οΓ6Λ6Π5 ἀςθο. 
36 Ί0ξ οµπα ἀῑος Εαοία5 οβ5οί, τηῖ- 
εογιπί πιασἰείγαξας Πσίοχος ᾱἷ- 
οοπίος, Τἱπιϊτέα Ἱοπ]πος 1198. 
36 ΝιπανΙε απίεπι ουςδίος ζαΓ- 
οοῖς νοτρα Ίποςο Ῥαπ]ο, απῖα 
πιϊκογαπὲ πιαρϊκίταίας τέ ἁἰπιϊί- 
(απαϊπί: πππο 1θ]μιτ οχοππίςδ 
1ο ἵπ μασο, ὉἹ Ῥαπ]ας αζοπι 
ἀῑκίε οἷς, Ο«αοςος πο Ραρ[ῖοο 
πα σγηηκίος Ἠοπιίπος ἨΏΟΠΙάΠΟΒ 
πιςογιπ{ 1π «ΑΥΟΦΤΟΠΙ, ε{ πππο 
αἈποοπά]ίο πος αἰσππίι Νο 
Ἱία, κοᾷ νοπίαπε οἱ 1ρ5ῖ Ἠ08 
οἰσίατε, ἵὃ Ναπανογαπέ απίοπη. 
πιαρϊκίταβδις Ἠσίογες γετῦα 
Ίαος: Μπιπεγαπίαιο απά]ίο 
αποᾶ. Ἠοπιαπί εββεπ, 39 ϱ νο- 
πἰοπίας ἀαρτεσαίά 5ππί 605, εὔ 
οὐπεσπίος τοσαβραπί πέ εὐ 6µΤο- 
ἀοτοπίαν πχθοπα, 3 Ἐκειπίες 
απίοπι ἆο «Ἀγοςτο ΙΠπίχοῖεγαηί 
πα Τγαῖαπι, εξ υὶδῖς ΕαΙΡις 
οοπσο]αίί βαπί 605, εξ ΡΥοΓεοΠῖ 
βυπΐ, 

88. οἳ ] οἱ οικιοι Δ. | υἷοι (οσα. οἱ) 8]. 

---παντες ΔΟΡΤΟ. τε]. | ἅπαντες Βὲ. 

84. αναγαγων] Ῥνασπι. και Τά. 
---τεβγτ.Ῥεε. Τµοῦ. Γμιοί/. 935. | δε. 

19. Ῥγν. Πε]. Μεπηρ]ι. 
ὤ- αυτου ΔΝΡΕ;. 19.51. Η1. Υαἱς. Βγττ. 

Ῥει.δΗο]. Μεπιρι. Τμος. Αππι. 11. 

{οπι. Β0. 61. Γιο. 935. 

--- παρεθηκεν] Ῥιασπι. και ὮΧ. | Οοπίγα, 

Γιο. || αἀᾶ. αυτοις Ὦ. ΜεπιρΙ. Τ16ῦ. 

Άνπι, | Οοπίτα, 1ο. 
--- ηγαλλιασατο ΑΡΒΝΟ Ἐάγ. 15. 61. 

ΗΙ, Ὑιὶσ. Μεπρα. Αππ. Δί1. | 

ηγαλλιατο Ο3 μευίᾶ. Ὦ. 81. Ἀγττ.ΕΣι.δς 

Ἠσ]. Το, 
---πανοικι] οπι. Ὦ. (-κει ΑΡ ΝΟ. 15.) | 

συν τῳ οικῳ αυτου Ὦ. (1ιοί[:) 

---τῳ θεφ] επιτον θεον Τ. 
85. γενοµενης] γεναµενης Ἑ. 

--- απεστειλαν οἱ στρατηγοι τους] συνηλ- 

θον οἱ στρατηγοι επι το αυτο εις την 
αγοραν και αναμνησθεντες τον σεισμον 

τον γεγονοτα εφοβηθησαν και απεστ. 

τους Ὀ. Ῥγτ.Ηο]μης, 

--- λεγοντες] -τας Ὦ. 

-- εκεινους] αἀά. οὖς εχθες παρελαβες 

1). Ἐγν.Ης]. 

36. απηγγειλεν δε ὁ δεσμοφυλαξ] και 

εισελθων ὁ δεσμοφυλαξ απηγγειλεν ὮὉ. 
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{οἱ εαπι αι 1νῖςεοί οιιδίος ομγεογῖς ἵπ- 

βνοξξιις ἀῑκ]έ γη. 

86. δε] τε Ώαγ. ΤμεΡ. «111. 
--λογους] Ἱ αἀᾶ. τουτους 5. ΑΝΗ. 15. 

81. 61. ἨΠ1,. Νας. Ἀγττ.(Ῥεί.)δΗς]. 

Μοπιρμ. Τμοδ. | οτι. Β0Ρ(άγ. Αππι, 

[.801.] 
--- απεσταλκαν ΑΡΝ. | Ἱ απεσταλκασιν 

σ. ΡΕ. 15 μέ γ]ά.51. Π1.. | απεστειλαν 

6.61. 
-- εν ειρην1 οπι. Ὦ. | εις ειρηνην ἓ8. 

97. εφη] οπι. 61. 
---. προς αυτους] οπι. Ἡ. || αάᾶ. αναιτειους 

Ῥ. 
--εβαλαν ΒΥΕ. | { εβαλον 5. ΑΝΕ. 51. 

61. Η1,. (15 π.]ς) 

--- γαρ] οπη. 19. 

-- αλλα] αλλ’ 51. Τ.. 

---ελθοντες] ῬΡοβῖ αυτοι ἡμας Ἡ. (οπι, 

ἧμας Ἡ.) 

88. απηγγειλαν ΑΡΒΝΡΕ. 51.61. (15 1.].) 

| { ανηγγ. 5. Ἠ1.. 

-δε ΑΒΕΏ. τα]. Νις. Ατπι | τε 81. 

(8ντ.Ρε0,) «μα. οσα. Βυτ.Ης]. Μοπιρῃ. 

Τ1ου. 
--- τοις στρατηγοις] Ροί οἱ ραβδουχοι Ἡ. 

(Ἐγτ.Ῥεί.)]αυτοιςοι στρατηγοις 3. 

---ταυτα] αάά. τα ρηθεντα προς τους 

στρατηγους Ὦ. 

88. εῴοβηθησαν δε ΑΒΏΝ. 51. 61. Μεπιρῃ. 

Γ -σαντες (5ἱο) δε 613. (15 π.].) | Ἡ και 

εφοβηθησαν σ. ΒΗΤ.. Ἁγττ.(Ῥεί.)δΗς]. 

Πορ. «Δι. ἨΠπιπογιπίαπο Ὑπ]ς. 

[Αυπι.] | οἱ δεακουσαντες ὁτι Ῥωμαιοι 

εισιν εφοβηθησαν Ὦ. (5γτ.Ρεἰ.) 
89, νου. και παραγενοµενοι µετα φιλων 

πολλων εις την φυλακην παρεκαλεσεν 

αυτους εξελθειν, ειποντες, Ἠγνοησαμεν 

τα καθ’ ὑμας, ὅτι εσται ανδρες δίκαιοι" 

και εξαγαγοντες παρεκαλεσαν αυτους 

λεγοντες, Ἐκ της πολεως ταυτης εἕελ- 

θατε, µη ποτε παλιν συνστραφωσιν 

ἡμειν επικραζοντες καθ ὑμων Ὁ. 

Θντ.Πο].(δ:3.) 
--- Πρωτων] -τουν Α. | -τησαν Ἐ. Βγτ.Ρεί. 

--.απελθεν ΑΒΝ. 18. 61. Αιπι | 

χ εξελθειν 5. Ἑ. 51. Π1.. Ψα]ς. 
---απο ΑΡΝ. 18. 61. ἄθ Ὑπ]σ. Οἱ. Γιά. 

| αάᾶ. εκ Ὦ. | Ύοπη. ς;. 81. ἨΠ.. Απι. 

40. εκ ΑΡΓΕΒ. τε]. ] απο ΒΝ. 

-- εισηλθον ] ηλθον Ὦ. ο. 

-- προς ΑΡΝΓΡΒ. 15. 51. 61.ΗΤ,/Τειςς. 
----παρεκαλεσαν τους αδελφους ΑΒΝ. 18. 

61. Μεπιρα. |. {τους αδελφους παρεκ. 
ας. Β. 8]. Π1Ι,. Ὑπ]ς. Όγττ.Ε εί, ὃς Ης]. 

Τ1ευ. Αιπι. 2ΒΙΠ. | τους αδελφ. διηγη- 

3δ. ἀἴτωϊεεῖίο Απιι | Βτ.παπο οσου]ο 6ἷ. | 39. 
οπι. “ευ” μέ. Οἱ. | 4ε ατοε 6. 



ΠΠ. 
Ν . Ν 

Τα]ς.δυττ. Ρ. Ἡ. 19. 1 Διοδεύσαντες δὲ τὴν ᾽Αμϕίπολιν καὶ "τὴν" 
ΠΜεπαρμ. Τ]θῦ. ον , 5 . / Φ 5 
Απι. ΑΙ. ᾿Απολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίικην, ὅπου ἦν 

ῄ - ς Ν Δ Ν ᾽ ν » 
Αν τος-- συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων. “κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ 

/΄ 

Παύλφ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ «σόῤματα τρία 

! διελέξατο” αὐτοῖν ἀπὸ τῶν γραφών, ἡ διανοίγων καὶ 
ϱ ΤΗ, 44-36 παρατιθέµενος ὅτι Ὁ τὸν χριστὸν έδει πιο, καὶ 

"Γκαὶ]” Ἑλλή- 
ων. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν | χριστός, 
» . ΔΝ αν / ε ὦω π] / ” 3 ο 

[ησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. "καί τινες ἐξ αὐτῶν 
/ μον, ΄ ΔΝ [ας 

ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 
- ε / - η 

Σίλα, τῶν τε σεβοµένων Ἑλλήνων ᾿πλῆθος πολύ, 
- . / 3 ο 4 5 ’ 

γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ' ζλώσαντες 
-- / Ἂ / 

δὲ οἱ ! Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόµενοι τῶν ἀγοραίων 
᾿ ἄνδρας τινὰς ᾿πονηρούς, καὶ ὀχλοποιήσαντες, ἐθορύ- 
βουν τὴν πόλη, Γκαὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος 
ἐζήτουν αὐτοὺς | προαγαγεῖν ’ εἰς τὸν δῆμον" ὁ μὴ 

εν ή λ ι) λ 3” . Ἡ| / / ὃ 
εὕροντες δε αὐτοὺς ἔσυρον ' Ιάσονα καί τινας ἆ ελ- 
φοὺς ἐ ἐπὶ τοὺς πολιτάρχα», βοῶντεν ἵ ὅτι Οἱ τὴν οἴκου- 
μένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισι», 

' Ὅππα απίοπα ρογαπα η]ηβδοη 
Απιβροϊίπι οἳ Αροιοηίμμα, νο- 
ποταηί ΕΠοδκα]οπῖσαπα, Ὀ ογα 
βγηπρορα Παάποστυπα, 3 Βο- 
ομπά ατα σοηβιοπ ποσα απίοπα 
Ῥαπ]ας Ἰπ[γοϊν]ς αἆ 908, 6ἱ ρου 
καρραία. (πα ἀῑπεογουαι αἶφ 4ο 
εοπϊρ(μσῖς, 5 αἀαπροτίοῃς ος ἵπ- 
ΒΙΠΙΒΗ5 απῖα ΟἨτ]κίαπα ορογέα]έ 
Ῥαιῖ οἱ τοβιγσοτο α- πιογπῖς, οἱ 
απία Ἠΐο οπί Ολτρίις Ίθδις 
α ποπ 6σο αἁπιαπ{ῖο νου, 3Γ: 
απἰάαπα εκ οαἵς εγοδάσταπί ος 
αὐζαποὶ δαπίς Ῥαυ]ο οἱ Β]]αο, ος 
4ο οοἱοπρις ροπή ρκαο 
πω] 4ο. ππασπα οἳ ΠΙΠΙΙΟΓΟΒ 
ποβ]]θς ΠΟΠ Ῥαπσαο, ὁ Ζ6ἱαπίῖοΒ 
Ἁπῖοπι ΤΠπάαςῖ αἀξαπποπίσε(πθ 
4ο να]ρο νἰτος αποδάαπα ΠΙΒΙΟ8 
εἰ ἵπτρα Γαοία οοποϊανοτιπῦ 
οἰγίταίοπα, οἳ αἀφὶσίοηίος ἀοπιι] 
Ἰαδοπῖς απαετεῦαπῖ 605 Ῥτο- 
ἀποετο ἵπ Ῥορα]πα; ὃ ος οσα 
ΤΟΠ Ιπγοπ]ςαεπί 605, ἔταποδαπί 
Ίαξοπεπι εί αποξαπα Εαίχες αά 
Ῥχίμεαῖρες οἰν]ίαιδ, οἰαπιαηίος 
αποπίαπι ΕΠ απ πτθεπα οοπεοῖ- 
ταπί οἵ Ώπο νοπογιπέ, Τ 4108 5115- 
οερῖέ Ί85οἩ: εἴ Πῖ οπηπος οοπίτα 

{ οὓς ὑποδέδεκται Ἰαάσων' καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι 

σαντο ὑσα εποιησεν κύριος; αυτοις 
παρεκαλεσαντες (παρεκαλεσαν τεὶ) Ὀ. 
| 1 αἆά. αυτους «». ὮΒ. 51. ΗΙ.. Υμ]ς. 

Ἁγττ.Ρεί.δεΗσ]. Περ. Αππι «1, | 

οπ1, ΑΒΝ, 19. 61. Μεπιρῃ. 

40. εζηλθαν ΝΕ.|  εξηλθον 5. ΔΒΗ .τε]. 

1. διοδευσαντες] διελθοντες Ἑ. | Ρος 

δε αἆά. οἱ αποστολοι 51. 

--- Αμϕιπολιν] πολιν 3. (εοτ.) 

---την Απολλωνιαν ΑΡΝ(Ε.) 15. 61. 

(την Απολλ. και την Αμϕιπ. Ὦ. | Ἀοπα, 

την στ. 81. ἨΤ,. |. και (οπι3) κατηλθον 

(αά4. και) εις Απολλωνιδα κακειθεν Ὁ. 

(οπι, ηλθον.) 

--- θεσσ.] Ῥταεπῃ, την Ὦ. 

--- συναγωγη] Τ Ρταεπι. ἡ 5. Ἐ. 51. ΠΤ.. 
Άππι, 1 ΜΒ. {| οπ. ΑΒΝΕ. 18. 61. 

Μοεπιρμ. Τμεῦ. 

9. κατα δε] και κατα Ὀ 3. Ἀγτ.Ε5ί, 441. 

---τῳ Παυλῳ] ὁ Παυλος Ὦ. εν αἱσ. Ατπη. 

---- εισηλθεν] -θον 61. 

--- και] οι. Ὁ. Τμεῦ. 

--- διελεξατο ΑΒΝ. 19. 61. Ἀγττ. Ε5ί.δς Πε]. 
Μεπιρ. | διελεχθη ΏΕΓ.Ι  διελεγετο 

ασ. Η1Ι.. Υα]σ.ε. Τμου. Ατπι. 041. 

-απο] εκ. 

9. τον] οπι. 3. 

--- εδει] απίθ τον χριστον 51. Ὦγτ.Ῥαί. 

--- χριστος Ίήσους Δ(Β)Ε. τε], πι. Τοί. 

Γ 8, ἕηλωσαντες δε... 

Ὀγτ.Ηε]. Τμεὺυ. Αιπι. ο. ιΠ.|Τησους 
χριστος ἃ. Ὑαὶς ΟΙ. Εως. Ἀγτ.μ»ι. 
Μεπιρῃ. Ατπι, ΜΒ, | Ίησους ὁ χρισ- 

τος Ἑ. | ὁ Χρισ. ὁ Τησ. Β. || Τ ρυαεῃι. 

ὁ σ.. (Β.) 15. 51. ἨΠ1,. | οτι. ΑΝΕΤ. 61. 

Ὦ, καταγγελω 61. 

4. επεισθησαν] επιστευσαν Ἑ. 19. 

--- προεκληρωθησαν 511567. 

---τῳρ Σιλᾳ] οτι. τῳ Β. 
-- Σιλᾳ των τε σεβοµενων | Σιλαιᾳ τῃ 

διδαχµ πολλοι των σεβοµενων Ὦ. | 

των τε] των δε 61. Ἡ. 

-- ἙἝλληνων] Ρίαεπι. και ΔΕΟ. 19. 61. 
(Ψα1σ.) Μεπιρῃ. | οπι. ΡΕ. 51. ΗΙ.. 

Ὀγτγ.Ῥ»ἱ.δςἨΗςε]. Τπευ. Ασπι. 9]. 

--πληθος ΑΠίθ πολυ ΑΡΣΓΗ. 19. 51. 

61. Υα]ς. Αππι. | Τρο5ς. ΠΙ.. 

--- γυναικων τε] και γυναικες Ὦ. 

-- ουχ ολιγ. 93. 

και. προσλαβοµενοι 

ΑΒΝΒΕ, 15. (51.) 61. Υπα]ς. Θγτγ.Ε5ι. ὃς 

Ἠε]. Μοπιρ]. (Τμεῦ.) Αιπι. (01011.) | 
προσλαβοµενοι δε οἱ Τουδαιοι οἱ απει- 

θουντες Η1,. | ζηλωσ. οἱ Τουδ. οἱ απει- 

θουντες (οπΠ. και προσλαβομενοι) 51. | 

οἳ δε απειθουντες Τουδαιοι συνστρεψαν- 

τες Ὁ. 
---Ἱουδαιοι] Ἡ Ῥίβετι. απειθουντες 5. 

(2.81.Η1.. 5αρτα) | οπι. ΑΡΟ(Ε ο) 

18. 61. Υπα]ς: Ἀγιτ.Ῥεί.δεΗςε]. Μεπιρῃ. 

168. Ανπι. ἆδίΠ1. (οαι, οἱ Τουδαιοι) | 

απειθησαντες Ροδί πονηρους Παδεί 1». 

ὂ. των αγοραιων] Ροδῦ τινας ανδρας 1). 

Άτηῃ. 

---ανδρας απίε τινας ΔΒΕ. 19. 61. Υμ]ς. 

4 Ροδί ς. ΝΓ). 51. ΠΤ.. 

--και οχλοποιησαντες] οτι. Ὦ. 
--- εθορυβουν] εθορυβουσαν Ὦ. 
--και επισταντες ΑΒΝΡΕ. 19. 81. 61. 

γπ]ς. |. } επισταντες τες. ΗΙ.. 

-- Ιασονος] -σωνος ΑΏΝΒ, 51. (ος Ιασωνα 

γεΓ. 6. 1. 19.) 

--- αυτους] αυτον ΑΣ αἱ υἱᾳ. 
-- προαγαγεν ΑΒΒΙψ.ΜαϊΝ. 15. 61. 

(παραγ. ΒΒἱο.) | προσαγαγειν Τά}. 

{. εἴαγαχεν Όσα}. 

Γ. { αγαγειν ς.. 51. Ἡ. 
6. εσυρον ΑΒ(Ν8.) 15(-ρων) 51. 61. Π1.. 

{ τραν ὮἨ. | ευρον Ν3. (εοτ.5) 

--Ἰασονα] } Ῥταθτη. τον 5. Ἑ. 81. Η1., 

[οι]. ΑΡΒΝΓ. 15. 61. (Ίσωναν 3.) 

|. αναγαγειν Τ.. 

--τινας] τινες Ὦ3. ΙΙ αάά. αλλους Ἡ. 

σα. Βεᾶ. 
-- βοωντες] βοωντας Δ. | αἀᾷ, και λε- 

γοντες Ὦ. 

--- οὗτοι] αἀᾶ. εισιν Ὦ3. Τοί. | οπι. Εως. 
ϊπ Ῥ5. 1953. 

8. Ἱς εδι σοξας Οήκέας σι. 

σ0ὸ 



ΑΒΝ2ΡΕ. 
18. 81. 61. 

Ἠ]. 

11. [τὸ] καθ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τῶν δογμάτων, Καΐσαροο | πράσσουσι, "βασιλέα 3 ἔτε- 

ρον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν. ""Ἐτάραξαν δὲ τὸν 

ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα" ' καὶ 

λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ ον Ἰάσονος καὶ τῶν 

λοιπών ἀπέλυσαν αὐτούς» οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως 

διὰ ! νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παὔῦλον καὶ τὸν Σίλαν 

εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόµενοι εἰς τὴν συναγωγὴν 

τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν. '' οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι 

τῶν ἐν 'Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον 

μετὰ πάσης προθυμία ᾿ καθ ἡμέραν ἀνακρίνοντες 
13πολλοὶ μὲν οὖν 

ΧΝΥΠΙ.8. 

ἀοογοία Οαοξατίς Γαοϊαπί, τθρεπα 
απη ἀἰσσπίος 6556 Ίε5πῃ. 
5 Οοποϊαγογαπέ απίεπι Ῥ]εβεπι 
οἱ Ρϊποῖρες οἶν{αιβ ααάΙεηίθς 
Ἠαος, " εἳ ποοερίο 5αθΐς αὐ Τ4- 
βοπο οἳ α οείονς ἀϊπιεογαπό 
605. 19Ἐγαίχος γογο οοπ/{εβιήπη ρ6σ 
ποσίσπι ἀἰπιϊκεγαπί Ῥαπ]απι εξ 
ΦΙ]ηπη ἵπ Ώογοσαπη: απΙ οππῃ αἰ- 
γοηῖβεοηέ, 1η 5γΠαροσαππ Ππάαο- 
οτυπα ἠπίχοϊσγαπύ, ) ΗΙ απἴοπι 
ογαπέ πουϊ]]ογος οογπα απά θαΠό 
Τ]οςεα]οπίσα, απί 5α5εθρεγαπ{, 
νοτραπα οµπα. οπηπὶ αγ]αἰίαίο, 
οομίάϊε εογαίαπ{ος 5οτ]ρίατας, 5 
Ίασο Ἱία 56. Ἠαῦοτοπί, 3 Βέ 
πιά απΙάστη εγοβἰἀεταπί εκ 
οἵς, οἳ ποπ ππαΠθγαπι 

τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. Ἱοποςίαν ατα εἰ υἰγὶ ποἨ Ῥατιεῖ. 

ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων ο πΟυπα απίοπη οορπον]βεοπί τα 

τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 

ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκην Ἰουδαῖοι, ὅτι καὶ ιο ὡπσοτδαῖρα οἳ εαν. 

ἐν τῇ Βεροίαᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ 

ΤΠοξεα]οπίσα Πιάαεί απῖα εἳ 
ὡς δὲ Ἔρεχοεαο Ῥταοζἰοβίαπ ορ 

Ῥαυ]ο νοτραπι ἀαὶ, γεπογιπί οἱ 

πηι]Πμαάίποπα. αἱ Βαάπιαιπο 
{απο Ῥαπα]απα ἀἰπιίκογα τί {γαίες 

ε Ξ τς 

θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες΄ τοὺς αἱ Ίποί "σης αἲ Ίπητο: Βίας 

ὄχλουν. 14 εὐθέως δὲ τότε τὸν Π]αῦλον ἐξαπέστειλαν γαπὲ 1], 

οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι | ἕως 

πα ο ἔτε, 
καθιστάνοντες τὸν Παὔῦλον ἠἤγαγον ! πρι οε 

ἐπὶ τὴν θάλασσαν 

απίθτα οἱ ΤΓΠποί]θιι5 ΤΕΠΙΒΠΕΘ- 
15 (Οἱ απίαπα ἀθάπσθ- 

μαπί Ῥαπ]απῃ, Ρεγάαχεγατ{ 6Ι1Π1 

ὃ τε Σίλας καὶ ὁ Τμόθεος, ἐκεῖ. 
ασ 

εως 

7. πρασσουιν ΑΒΜαΙΝΡΗ. 18. 61. 

ἨΤ,. | Ἱπραττουσι ς. δΙ. 

--- ἕτερον ΑΠίο λεγοντες ΛΕΒ Μαί 4/8. 
19.61. Υπο, Θγν.Ηε]. (Δτπι.) | } Ροδύ 

ς. ΡΕ. 81. ἨΠΙ, Ἀντ.ρε. Μεπιρῃ. 

ΤΠοῦ. (λεγ. ειν. ἔτ. Ἐ.) (ἔτ. ειν. λεγ. 

Ῥβν.) [0]. ] 

8. εταραξαν δε] και εταραξαν Ἡ. 
--- τον οχλον και τους πολιταρχας 

Θνν.Ηε]. Ρεν. Αἶεχ. Ῥουϊ]. ἵν. 40. | 
τους πολιταρχας και τον οχλον Ῥ. 

(8υτΕει.) | 

πολιταρχας Ἑ. 

--- ακουοντας] ακουσαντες ὮΧ. | ακου- 

την πολιν και τους 

σαντα 1)". 

9, Ίασωνος ΤΕ. 

10. ευθεως....νυκτος] Οπ. ΔΑ. | δια 

νυκτος] οπη. 61. 

--- νυκτος] Ἰ Ῥϊβοπι. της στ. ΒΗΤ.. | οπι. 
ΒΝΤ. 18. 81. Γείγ. Αἶε.. Ῥοιί]ι. 1ν. 40. 

--- εξεπεμψαν] απίο δια νυκτος ἓΝ. | Ῥο5ί 

χο]. Ρείγ. ΑἶεὈ. 
---τε Ρεν. Αἶει. | οτι. Ὦ. Αππι, | δε θ13. 

---- απηεσαν] εισηεσαν Ἡ. | 
Ίουδαιων ΕΗΠ.. 

11. ευγενεστεροι] Ῥήβεπη, οἱ 9]. 

νεις Ὀ (αγ. 

564 

απίε των 

{. ευγε- 

11. θεσσ.] Ρτασπη. τῃ Ὦ. 
---λογον] αάά. του θεου Ἑ. 
---πασης προθυµιας] παρρησιας Ώ. 

--καθ] Ἰ Ρίπειη. το 5. Ὦ. 51. ΗΠ. 

ΓΙ οπι. το Α αἱ υἱΠ. ΝΕ. 19. 61. 

Ανπη. 

-- εχοι] εχει Ὦ3Ἡ. | Ῥοδὲ οὕτως 51. 

---ταυτα οὕτως] ταυθ’ οὕτως δ]. 

--Ἠπ. | π.ᾶ. εἶοιε Ῥαυ]ας οναπσολσαν]ί 

ΒΥΤ.Η 6]. 

19. πολλοι] τινες Ὦ 4}. 

-- ουν] οιπ. Ὦ. 
--- εἕ] οπι. Τ. 
--- επιστευσαν] αάά. τινες δε Ίπιστησαν 

Ῥ. 
-- Ἑλληνιδων γυναικω»ν] Ἕλληνων και 

Ῥ3, |. Ἑλληδων (5.-ηνων) γυναικών 

613. 

--- και ανδρων ουκ ολιγοι] ανδρες και 

γυναικες ἱκανοι επιστευσαν ως 

19. της] οπι. 10. 

-- ὑτικαι εντ. β....τουθεου ηλθον] ὅτι 

(63) λογος (του") θεου κατηγγελη εις 

Ῥεροιαν και (οπι.) επιστευσαν και 

ηλθον εις αυτην Τ. (οπι. 

13.) 
--- κατηγγελη] -γελλη 61. 

εἰς αυτ. 

19. σαλευοντες και τᾶρασσοντες ΑΡΝΡΕΌ., 

19. 61. εἰ. πας. Βγιχ.Ρεῦ.δΗς]. 

Μοπιρῃ. Τμευ. Α.πι. (τασσοντες 13. 

πρασσοντες Β Ρεμ.) | Ἄ οπι. και τα- 

ρασσ. 5. ΕΗΤ.. 3ῆι. 

--τους οχλους] τον οχλον Ἡ. || αά. 

ου διελιµπανον Ὦ. ΒΥτ.Ε50. 
14. ευθεως δε τοτε τον] τον µεν ουν 

Ῥ. | (δε] οπι. 613. αἀά.ὶ Ἐν” Βγτ.Ε5{,) 

--- εἕαπεστειλαν] Ροδί οἱ αδελφοι Ὦ. 

--- πορευεσθαι] απελθειν Ὦ. 

-- ἕως ΑΒΝΙ. 19. 61. Υπο. Ἀντ.Εςί. 

Μεπιρῃ, «3, | ᾖᾗ ὡςσ. 81. Η1.. 

Ῥγν.Πς]. Αππιι | οπι. Τ. ΤΜΕΡ. 

--- ὑπεμειναν ΒΝ. 61. ὙΥμ]ςρ. Μεπρῃ. 

{ επεµειναν 51 5Ε7. | απεµειναν Ἡ. 19. 
| 1 ὑπεμεον 5. ἨΙ.. 

ΑΡ. Τμες. 

--τε ΑΡΝΕ, 19. 91. 61. Ἀγτντ.Ε5ί.ΦΗς]. 

Αι. | δες. ΡΗΙ.. Υυὶς. Μεπιρῃ. 

μου. Απτη. 

-- ὁ τε] οπι. τε Ὦ. 
--- εκει απΐο ὁ τεΣιλ. Ἡ. 

[. ὑπεμεινεν 

9, αοοθρία βαἑἱε[αοίίοπο α 6ἷ. 10. ααἲ] 
ΑππιἘΧ | νεπϊβδεμὲ 6ἱ. | 11. Έποββα]οπῖσαα 64. | 
19. πηα]εγαπα ραπ απα 6Ο. | 18. Ῥετοαθ ΑΠι. 
|. 11119 6, 

νωμαδίν 

ο... ο ο ο ο ο ο σσ. 
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ΧΥΠ.2Ι. 

Τα]ς. Βνυτ. Ρ. Ἡ. 
ΠΠοπιρῃ. ΤΠ6ῦ. κ ς 
ΑΣ, 01. τον 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

᾿Αθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ 
Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα 

αὐτόν, ἐξήεσαν. 
κς᾿ 90 15 Ἐν δὲ ταῖς Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ 

Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ἰ θεω- 
ροῦντος" κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 

ἔλθωσιν πρὺς 

{ διελέγετο 

πδηπο Αἴσοπας, οἱ ποσερίο 
ππαπάσαίο αὉ ο πά Βίαπι οἳ 
Ἕππποίμσπα, αν απάτη ορ] 
το νοπίτοπί αά Ἰλληπα, Ῥγοίοσιά 
ΒΗΠΙ, 

1 Ῥα]18 απίετα οπτη Α{Ποπῖς 
605 εχρεοιατεῖ, Πποίίαβαιαν κρ]- 
τν οἵιδ Ἰπ 1ρ8ο, γἱάσηβ 
Ἰάο]αιτίας. ἀσάίαπα οἰγ]αίοπι, 
π Ῥϊεριίανας Ἱρίατ Ίπ Αγπα- 

μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ιουδαίοι καὶ τοῖς σεβο- Ε9ΦαΞιυπΙ Πιάμοῖς οἱ οο]ρηιίῦιις, 
/ 

µένοις, καὶ 
Ν ’ 

τοὺς παρατυγχάνοντας" 
ῥείων καὶ ὶ Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ" 

/ 3/ ο ΙΝ ο ε / ω Ξ πσοτου 

καὶ τινες έλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολογος οὗτος Υειο, Νονοχαπι 
λέγειν: Οἱ δό Ἐένων δαιµονίων δοκεῖ πω αν Τοδιπη 

- ” . Ν - ΄ ΄ Ν . 

ἐν τη αγορα στο πασαα μεραν προς εοξ φπἱ αἀοταηί ἰἩ 

τῶν Ἔπικου- 18 τινὲς δὲ καὶ. 

εἶναι" ὅτι τὸν Ἴησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν. 

λίζετο. Ἰν 19. ἐπιλαβόμενοί 
τε. 

καινὴ αὕτη [ή] ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή: 
ζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν" βουλό- 
μεθα͵ οὖν γνώναι τίνα θέλει’ ταῦτα εἶναι. 

᾿εὐηγγε- 
ἐπιλαβόμενοι ἵ δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Αρειον 

΄ / / ΄ - . 

πάγον ἤγαγον λέγοντε», Δυνάμεθα γνῶναι τί ἡ 

”."Αθηναῖοι 

οἳ ἵπ {οτο Ῥετ οπΙπΠος ἀῑορ απ 
απἰάαπα αι- 

πι Πρίοιγαϊ εἰ Βτοῖοί ΡΗΙ]ο5ο- 
Ῥ]ά ἀῑβδογτεῦαπί οππαι 6ο, εἳ 
α]άαπα ἀϊσεραπι, Οπίά να] 
ποπιἰπ]νογίι5 Ἠ]ο ἀἴσετε α1ϊ 

ἀαοπιοπΙογαπα 
γἰἀείας πἀπαπαίου ος5ο; αιία 

ο τεδιγγεσοποπη α- 
πιπίαδαί οἵςδ: |" οἳ αἀρτεμοῃ- 
ειπα ο αἲ Απορασαπι 
ἀπκεταπε, ἀϊσρηίος, ΒΟΒΕΙΠΙΙΙΒ 
«αΐτο απο οσίι Ἠαθο πονα ᾳππο 
α ἴο ἀῑσῖίας ἀοσαῖπα 3 Νονα 

,  επῖπ απαεάαπα ΙΠ{ος5 απτίρας 
δενί- ποβίπῖς: γοἱαπηας5 ογσο 8οἶτο 

αιΙάπαπα νο]ηπί Ίαεο 6556, 
Σι Αιλοπίεηςες επῖπι οπιπος αἴ 
Ἀἄνεπαο Ποδρίτες αἆ πμ] αιᾶ. 
γπσοαβαπξ πὶδί απί ἀῑσοτο αιί 

δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον απάΐτο αφιίᾶ πονί, 3 Βίας 
4 . / / Ἀ / 4 λά{ 5 / ιν ή / 

ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι" ἀκούειν ᾿ [τι]' καινότερον. 

15. καθιστανοντες ΑΒ. | καταστανοντες 

Ὦ3. }. αποκαθιστανοντες 61. | κα- 
θιστωντες ς. ΝΕΙ)Ε. 19. 91. ΠΤ.. | 

καθισ]!παντες Ν3. 

---Ίγαγον] Τ αάά. αυτον σ. ΕΗΙ.. Υπ]. 
Απιι Ῥψιτ.Ῥεί,δεΗΠςεΙ. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

Άτπ, (Ἠ11.) | οπ. ΑΒΝΕΡ. 189. 91. 

61. Εωά. Το. 

-- ἕως] αάά, των Ἑ. 

-- και λαβοντες] παρηλθεν δε την Θεσ- 

σαλιαν, εκωλυθη γαρεις αυτους κηρυξαι 

τον λογον. λαβοντες δε Ὦ. 

--- εντολην Ὦγτ.Ηςσ]. 1 επιστλην Βαν. 

Ῥγτ.Εεί. | αὖά. απ᾿ αυτου Ἐ. Υι]ς. 

Άππι, νο. | αἀά. παρα Παυλου Ὦ. 

-- τον Τιμοθ. ΒΝΕΒ. 18. 61. | Ύοπι. τον 

ς. ΑΕ. 51. ΗΙ.. 

-- ἵνα ὡς ταχιστα] ὅπως εν ταχει Ὁ. 
(ιν 51 9ᾳς.) 

16. αυτους] αυτου Ν"ΤΓ3. (ου. ἃ5.) 

---του Παυλου] οπι. 83. (ας 4.5) 

--το] οπη. ΓΣ. (παρεξυνετοπ{α.) 

---θεωρουντος ΑΒΝΕ.. 18. 61. | ῇ -ουντι 

ες, Ὀ. 5]. ΗΕ, 
17. και π]έ.] αάά. τοις Ὦ. Ὦγν. Πο] οπφ. 

-- παρστυγχανοντας ] παρατυχοντας 

13, 

18. τινες; δε και ΑΒΝΓ. 15. 51. 61. 

ἨΤ.. Βγτ.Ε5. | Ἀοπι και 5. Ἑ. 

Ὑμ]ς. Θγτ.Ηε]. Μειπρῃ. Τμεῦ. Ατπι, 

[.81.] 
-- Στωικων] Τ ῬίβθΘΙΙ. των ο. Ὦ. 81 

ἨΤ.. | οτι. ΔΒΝΕ. 18. 61. | Στοικων 

ΑΝΡΒ, 19. Π1,ΤΓ (πο Β. 91. 61.) 

-- συνεβαλλον] συνεβαλον 13. δΙ. Πω. | 

συνελαβον 3. 

--- θελοι] θελη 3. | θελει 19. 

--- καταγγέλλευς Α(οοτς,1)δΕ.. 

--- ὅτι τον.....ΒΠ. νου.] οπι. Ὦ. 

--- ευήγγελιζετο] Ἱ ΡίαθΠι. αυτοις σ. ] 

α44. αυτοις ΑΝ. 18. 91.61. Η. Ψπ]σ. 

ΦΥΥ.Ρ5ύ. Μεπιρῃ, | οπι. ΒΝ3Τ,. Ἀγτ.Ηε]. 

ΤἘεῦ. Ανπι. 11. αἲ γιά. 
19. επιλαβοµενοι.... ηγαγον] µετα δε 

ἦμερας τινας επιλαβοµενοι αυτου ηγα- 
γον αυτον επι (α44. τον”) Αριον παγον 

πυνθανοµενοι και Τ). Ἀντ.Ης].(3) 

-- δε Β. 19. 61. Μεπιρα. Τπευ. | Έτες». 

ΑΝ. 91. ΗΙ.. (Υπ]ς.) Ῥγν.Εδυ. Απ. 

31Π. 

---- Αρειον] αγριον 1.. 
-- Ίγαγον] ηγον Δ. 

-- αὗτη ἡ ΑΝΔΕ. ται. πμ], 

ΡΟ. 

Ι- οπι. ἡ 

19. ὑπο σου] απο σου Τ 35 ΗΤείκ!. (" διδ 

εἰοί. 5αῦ υπο ρ.πι.”. 86γ.) 
-- λαλουμενη] λεγοµενη Ἡ. 61. 

ταγγελοµενη Ὦ. Διπι. 

90. εισφερεις] φερεις ὮὉ. 

(εοιτ.5) | Ρίασπι. ρήηµατα Ἑ. 

εἷο 1. Ὦ. 

----βουλωμεθα 61. 

----τινα θέλει ΔΒΝ. (15.) 61. Υαἱς. Ἀνττ. 

Ἐεί.δΠε]. Μοππρα. Που. (θελη 15.) 

. 1 τιαν θελοι σ. ὮΕ. 91. Η1,. Ανπη. 

31. (νἷά, γεν. 18.) 

--ταυτα] οτι. Ἐ. 

91. επιδηµουντες] α.ά. εις αυτους Ώ{αγ. 

ΤΠευ. 
---Ίυκαιρουν ΑΒΝΕΡΕ. 18. 61. | Τ ευκαιρ. 

ς. 51. Η1.. 

-- η ακου. ΛΒΝΡΕΟ. Υα]ς. Ῥγτ.Ηε]. ΤΠευ. 

Αππι. | ᾗ και ακου. ς. Ὦ. 15. 51. 61. 

ἨΙ,, Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρ]. «49Η. 

--- ακουειν] αάά. τι ΑΡΒΝ. Υαἱσ. (οπι. 

απίοα). Βγτγ,Ῥεί.δεΗσ]. Μεπιρῃ. που. 

3βιπ. |. Τοπ. ς. ΡΕ, 18. δΙ. 61. Η1.. 

Απ. 

{ κα- 

Γ. εισφερει 3. 
|. αἀά. 

16, Ιάο]ο]α]αθ Οἱ. 91. Αίποπῖοηςες αἴεπι 
σι. 
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ΑΕΒΝΡΕ. 
18. 91. (61.) 

Ἠ1. 

97. ἡ εὕροιεν. 

«οι. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 σταθεὶς δὲ ! Παῦλος ἐν µέσῳ τοῦ Αρείου πάγου 

ἔφη, ̓ Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιµονε- 

στέρους ὑμᾶς θεωρῶ: διερχόµενον γὰρ καὶ άναθεω- 

ρῶν τὰ σεβάσµατα ὑμῶν ρα καὶ βωμὸν ἐν ᾧ 

ἐπεγέγραπτο, ᾽Αγνώστφ θεῷ. } ὃ’ οὖν ἀγνοοῦντες εὖσε- 

βεῖτε, Γτοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω. ὑμῖν. 3 ὁ θεὺς ὁ 

ποιήσας τὸν ος καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐ- 

ρανοῦ καὶ γη ̓ ὑπάρχων κύριος, οὐκ ἐν χειροποιήτοις 

ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ο ἀνθρωπίνων 

θεραπεύεται προσδεόμενός τινος» αὐτὸς διδοὺς πᾶσιν 

ο. καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα Ὁ ἐποίησέν τε ἐξ 

ἑνὸς | πᾶν, ἔθνος ον. κατοικεῖν ἐπὶ ἡ παντὸς 

προσώπου΄ τῆς γῆς, ὁρίσας ἱπροστεταγμένουε΄ καιροὺς 

καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, Ἶ ζητεῖν τὸν 

|. εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, 

και ϊ γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν' ὑπάρχοντα. 

3 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούµεθα καί ἐσμεν, ὡς καί 

τινες Ἱ τῶν καθ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, Τοῦ γὰρ καὶ 

ΧΝΠ. 22. 

απίοπι Ῥαμ]αςΙῃ ποὰῖο Αγίορα- 
ϱἵ αἲί, ΥΠ ΑΙΙοπίθη568, Ῥ6υ 
οπιπία. αιαδί ΒαρθυβΕΙΠοδΙΟΥΕ5 
ΝΟΒ γἰάθο: 5 Ργαρίοτίοπς οπῖπι 
οἱ γίάσπς αἴπππ]αστα γορίτα 1Π- 
γοπῖ δἱ αταπ ἵπ ᾳπα εοπ]ρίαπι 
ογαζ, Τσποίο ἀσο. Οποά 6Γ5ο 
ρποταπίος οο]ῖς, ηος 65ο α- 
ημη[ῖο γορῖς. 3 Ώσοις απὶ [οοῖς 
πιιπάππι οὗ οπιπ]α 4παθ 1π 6ο 
Βιηί, ΐο οαε]ῖ οἱ ἴογτας 6ΙΙΠΙ 
δὶέ ἀοπιίπι5, πο Ίπ τησηαΓαοΡίς 
(οπιρ]5 Ἱππαρίας, που πιαπ]- 
Ῥα5. Ἠαππαπίς σο]ίας Ιπάΐροπς 
αἰίᾳπο, οππη 1ρ5ο εί οπηπίριις 
γΊίαπι οἱ ΙΠβΡΙΤΑΠΟΠΟΠΙ οὐ οπῃ- 
πῖα, 3ο {οΙίαιιθ οχ πο ΟΠΙΠΘ 
δοπι5 Ποπαίπαπα Ἰπλαρίίατο 5- 
ου ππίγαιδαπι Γαοῖοπι {6γγαθ, 
ἀαβπίοπς βἰαίπία ἴοπιροτα οὗ 
Ι6ΥΠΙΙΠΟΡ. ΠαρϊαΙοπί5 6ΟΤΙΠΙ, 
' ᾳπΆΘγετο ἀσοαπῃ, ϐἱ [οτί αἲ- 
{γαοίοπί 6 αιιί Ἰπγοπῖαπέ, 
απαηγ]5 πο. Ίοηρο δι αΏ ππο- 
4ποαπθ ποβίχαπη. 1η 1ρ8ο 
οπῖπι γνΊπιας 6ὗ ΠΙΟΥΕΠΙΗΥ οὔ 
ΒΗης: βἰοπί οί απἰάαπι ν6ς- 
ὡναπι Ροείαγαπα ἀἰκογαηῖ, Τρ5ί18 

99. Παυλος] Τ ΡΙαοτη. ὁ σ-. ΤΕ, 195. 51. 

61. ΗΠΤ,. | οπ. ΛΒΝ. 

--- εν µεσου 61:50. | εµµεσω ΔΕ. 

--- εφη } ειπεν ΝΤΟ. 
98. αναθεωρων Οἶοπ. 696. 

3, ἵστορων Οἱοπι. 9139. 

---- σεβασματα] σεβαστα ὃ. 

--- εὗρον Οἶεπι. δἱ Ογίᾳ.Τν. 1675. | πυρον 

Ἠ, 

--- επεγεγραπτο Οἶεπι. 696. Ἱ ην (η) 

γεγραµµενον Ὦ. | ανεγεγραπτο 6ο. 

975. εγεγραπτο ΟΥἱᾳ. ἵν. 

-- ὁ ος τουτο ΑΞΒΝ"ΡΒ. (61) γαρ. 

Ογἱᾳ. Ἰν. (τούτον οἱεθ].) | Ἱ ὃν εὐ 
τουτον ο. ΑΝ, 188. 51. ΗΠΙ. 

ΜοπρΗ. εἰ Του, αἱ γιά. Ανπι, Οἶσπι, δἷς 

[ ἆ011.Ἱ 
--- ευσεβειτε ΟἼεπι. δἱε ΟΥἱᾳ. Ἰν.| σεβητε.. 

---καταγγελω 61. Ἡ. 

-- ὑμιν] ὑμων 3 Μαϊ εᾱ. 9. 

94. ὁ 20, Οἶεπι. 872. 691. 
(164.13) 

ἔ-παντα] αά. και Ἑ. | οι. γεπ. 197. 
επι. 972.691. ΠΠ]. 416... 

--- ὕὑπαρχων] απίο κυριος ΑΡΒΝΗ. 15.91. 

61. Υπα]ς. πι, Ὀγντ.Βεί.δΗ ο]. Μεπιρῃ. 

Τ1οῦ. Αππι «0ἱ0µ. Οἶσπ. 975. (Η11) | 
Ἰ. Ῥορί ς. ὮΗΙ,. επ. 691. γε. 

197. 

90. ουδε] ουδ’ 91:56. | οδε 3. 

506 

Γ. διιστορων 

[-οπ. Α.Α. 

90. ανθρωπινων ΑΡΝΕΡ. 61. Υπ]ς. 66η. 
815. 691. Ίτεπ. 197. | Ἰ ανθρωπων 5. 
Ὦ, 19. 81. Η1,. | (απίς χειρων ὃ.) 

--"θεραπευεται] αάά. ὡς 3. (εον1.5) ἆ.ε. 

Αυτη. {γοΠ. 

«τινος Οἶοπι.δίς Ίγεπ. | οπι. ὮἨ. 1 τι 

αυτος 13. 

-- αυτος] Οἶση. δν Ίτεπ. 197. | ὁτι 
(οι) οὗτος ὁ (οπι.5) 3. |. οτι. Ἡ. 

---διδους Οἶεπι. 691. | δους 3Η. Οἶσα, 

9139. 

-- και τα παντα Ἠϊσ. ΑΒΕΒΙο.ΜαϊϊνὈ. 

γπ]σ. Ῥγτ.Ησ]. ΜοππρΗ. Αντι. (επι δν 

Ίγεπ. | και παντα (οπη. τα) ΝἩ. 61. | 

κατα παντα οἱ.9. ΒΒεμ. δΙ. ΗΙ. 

Του. |. οπι. 19. ντε. 411. 
96. τε Οἶεπι. 975. | οπι. ΓΗ. ΘΥΥ.Ης]. 

Διη. (ααἲ {οος ποπ) | δε 8Ι. 

ΓΜοπιρῃ.] 

--ἑνος] Ἱ πα. αἵματος ο. ὮΒ. 81. 

ἨΠ,. σοα. Βεά. Ἁγιτ.β50.δ.Πε]. Αιπι. 

Ίτεπ. 197. | οπι. ΑΒΝ. 19. 61. Υι]ς. 
Μοπιρι. ΤΠεῦῬ. «Αὐι. Οἶσπι 975. (εξ 

ἑνος παν γενος.) 

--- ανθρωπων Ο1επι. 975. Ίτεπ. | -που 

Ῥαγ. 

-- παντος προσωπου ΑΒΝΕΡ. 18. 61. 

Οἶι. 879. | παν προσωπον Ἡ. | Ίπαν 
το προσωπο» σ. δΙ. ΗΗ. 

--- προστεταγµενους ΑΡΒΝΙΗΗ. δ8Ι. 61. 

ἨΠ.. Οἶεπι. 975. |  προτεταγµ. 5. 3. 

135. (οπι. 1γεπ.) 

96. καιτας όροθεσιας Οἶειι. | κατα ὑρο- 

θεσιαν Ὦ ΧΡ. Ίτεν. 197. 

97. ζητειν] Ῥπθίη. µαλιστα Ὦ{γ. | οπι. 

επι. 919. Ίγεπ. 197. 

--τον θεον ΑΒΝ. 19. 61. ΗΠ1.. Ὑα]ρ. 

Ἁγιν. Ρεί.δ,Ησ]. Μεπιρῃ. ΤΗ6ῦ. Αιπι, 

Γ το θειον Ὦ. Ο1επι. 915. Ίτεπ. 197. | 
Ἐ τον κυριον ο. Β. δἱ. [.01.] | 

αάά. εστι» Ὦ. (ποπ. Οἶοπι.) 

-ψηλαφησειαν Οἶσπ. | -σαισαν Ὦ. | 

-σειεν ὃν. | -σιεν 1». 

--- αυτον] αυτο Ὦ3. ἴτοπ. |. οπι. 6ἶσι. 

--και εὗρ. ΒΝΕΒ. 19. 91. 61. Ἠ,. Το. 
Βγνν, Ρ510.δςΗο]. (Μεπιρῃ.) Αππι. 11. 

Γη εὑρ. ΑΡ. Ψπαὶςρ. Του. 6ἴεπι. (5ἱ6) 

170, 

--- εὗροιεν Οἶεπι. | -ροισαν Ὦ3. | -ρυεν 

Ἐ. |. (αάᾶ. αν ἱοπι.) 

---και γε ΒΡ”. 19. 81. 6Ι. ΗΠΤ.. (και τε 

3.) |. και τοι «ΑΟ. Οἰοπι. Τ και Έτοι” 
γες. 8. 

-- ου] ουκ αµαρτυρον 613. (νά. κίν. 

17.) 
-- απο Οἶεπι. | απ᾿ Ἡ. | αφ’ Ὦ. 51. | 

ον (ων") αφ’ Ὦ. (1γεπ.) 

93. οπι. οἳ 90. πι. | 324. Ἠαρισαῦ 6ἱ. 28. 
πεβίτογαπα Οἱ. 

μ.ο ον, 

ο. ο...” στ 



ΧΥΤΠΙ.2. 

τα]ς. 8υττ. Ῥ. Ἡ. γένος ἐσμέν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

90 , 5 ει ὁ - - . 
γενος ουν υπαρχοντες του θεοῦ ουκ οπἵπα οΓοΠΙΙ5 ΒΗΠΙΠ5, 3 ἄσοπις 

Ἰάεπιρμ. Τ1οὺ. : ρ , Ως , Δ , οσο οι ΒΙΠΙΠΒ αῖ, ποπ «ο- 
Απαιδι. ὀφείλομεν νοµίζειν χρυσφ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαρά- οι πονήπιητο ΔΗχΟ  Απέ 

, ο.” 6 ΄ 5 ϐ ; λ θ ο) ΑΙΡΟΠΙΟ απί Ἱαρίαϊ, βοπΙρέπ πο 
γματι ΤΕεχΥη5 μι κα υμ]σεως ον ρωποῦύ» Το ειΟΝ αγ[]ε οἱ οορ]ταΙοπῖς. Ἰοπη]ς, ια ο ι 5 - 3 / -- «σερ ςἸῃ]]]ο 9 0 εἶναι Όμοιον. '. τους µεν οὖν χρὀνους τῆς ἀγνοίας «ναι οδεο εἰπο, 9 Βι 

ῃ , ε λ ε ν ο.» , ο νς , Τοπαρογα απ] ἆεπῃ Ἠῖας 1σπο- 
980, ἀπαγγέλλει ὑπεριδων ο θεος τα νυν παραγγέλλει τοις ἀνθρώποις, ταηίίαο ἀοξρίοῖοπς ἆθις Ἠππο 

ως / 
ο άν 

/ ’ 

σοµεθά σου 

πανταχοῦ μετανοεῖν' 
ἡμέραν. ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιο- 

σύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, 
ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
στασιν νεκρών οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ ἰ εἶπαν, ᾿Άκου- 

περὶ τούτου 
Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. 
κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος 
[ό] ̓ Αρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ 

5 4 / “ 
Ἐκαθοτι 

93 ΄ / 

" καὶ πάλιν. 

ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 
ΧΥΙΠ. κ 

/ 

έστησεν 

ὈΕ)Ακούσαντες δὲ ἀνά- 

Οὕτως ὁ 
ν τινὲς δὲ ἄνδρες 

Ν ω . - 5 

21 ΤΜετὰ ! ταῦτα χωρισθεὶς ! ἐκ τῶν Αθηνῶν ἦλθεν 
. / Φ Ν ς κα ν - . / 3 / 

εἰς Ἡόρινθον, " καὶ εὑρών τινα Ιουδαῖον ὀνόματι ᾽Ακύ- 
Ν - / ’ . / . Ν 

λαν, Ποντικον τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ 

πζπαπ ας ΠοπΙΠΙΡΙΣ π{ οΠΊΠ6Ρ 
πρίφπο Ῥαοποπίίαπα ασαπί, 
ιο απο εια(αῖτ ἀῑσπι ἵπ απ 
ἹπάΙοαία τας οί οΥῦοῦ) ΤΠ ποη]- 
πίο, ἵπ νο ἵπ απο εαιηέ, 
Πάοπι Ῥτασβοπς οπιπίρις εαδο]- 
{815 θπα αν πιοναῖς. 3 οαπι 
απθἸκεοηί  απίοπι  ΤΘΡΙΙΥΟΟ- 
«οποια πιογίπονατη, απἶάαπα 
απίάσπαι  Ἱππίάσραπί, απίά στη 
γογο ἀἰκοταπί, ΑιποπΙΙς ἴο 
4ο ου Ἱίοταπα, ὃὃ ῥίο Ῥατ]ις 
οχϊνϊς ἆᾳς πιεῖο Ἱ]οτατη. 
δι ΟῬμίἆσπα νοτο νΙτὶ πά]λογοπ{ος 
οἳ οιεδιάσναπίς ἵπ απἴδιας ο 
Ῥϊοπϊρίας Ατιοραρίία οἱ πιι]]ου 
ποπιῖηο Γαππατῖς5 οἱ αΠῖ οπτη οἳς. 

Ι Ῥοδύ Ίαεο ορτθρεις αἲ 
ΔιΠοπῖς γοπῖς Οονϊπίαπι, 5 οἱ 
Ἰηπνοπῖοις απεπάσα. Ἱαάασιπι 
ποπιῖπο Απ, Ῥοπίίσπα 
Βοποτο, απὶ Ἠπρος γεποΓαί 

97. ἡμων Α(εοτγ. )ΡΝΟἨ. 18. 61. ἩΠ. 

πει. 915. Ίγοπ. 197. | ὑμων ΑΧ. 51. Τ.. 
Απ. 1 ΜΒ, 

--- ὑπαρχοντα] οπι. ὮΧ. | ὕπαρχων 3. 
{ ὑπαρχοντος Ἡ. Οἶοπι. ἴγεπ. 

328. αυτῳ (Ο1επι. 919. γεν. 197. ΟΥτίᾳ.Ἱ. 

δ0σ5α, ΠΠ. 8011. 850ε, Γι. Ἐ. Ρτ. 1045. 

Ῥ Ε. 1450.ς, Με]. 1940, ΠΠ. 9555, 504. 

8810, | αυτῃ Ὁ», 

---εσμεν] αάά. το καθ᾽ ἡμεραν Ὦ. (οπη. 
6τεπι. 915. Ίγεπ. 197. Ογἰᾳ. Π1.δἱς ΊΈις, 
ΠΠ. φια(εν.) 

-- ὡς Οἶεπι. Οτίᾳ. ἵν. 1675. | ὥσπερ. 

-- τινες] Ροβίτων καθ ὑμας Ὁ. | Οοπίτα, 
σα. Ογἰᾳ. 1ν. 

-- μας επι. 375. Ονἰφ. ἵν. | ἡμας 
Ῥ Μαϊ. Μεπιρῃ. 

--ποιητων Οἶοπ. Ονίᾳ, ἵν. |. οπι. Ὦ. 
2001. Ίτεπ. 197. “ 
Ες” Αγ. Ῥεί. εἰ βιογαπῖ οκ γουῖς 
Λο Ἡ 

---του Οἶεπι. ΟΥΙᾳ.ῖν. | τουτου 3. ἴγε. 

197. | αυτου Ἠ". ο. Ψμρ. Πί. 90559, 

οκ εαρίσπ/διις νος- 
3» 

|. Ὅμηρου και Αρατου Ἠπιρ. Ἐκ Αγαιο | 
Ῥοεία Βντ.Ης].πιρ. 

99. νομιζειν] αἀᾷ. ουτε 3. 

-- χρυσῳ ΒΕ. 81. ΠΠ. |. -σιῳ ΑΝΤ, 

(81 π.].) 
--- αργυρῳ ΒΝΥΗ. 81. ΠΠ. |. τ-ριῳ ΑΕ. 

15. 

99. και] η Ὦ. (οπι. Μοπιρα. ΤΗΕΡ. 041.) 

--- αηθρωπου Ίγεπ. 197. | -πων αγ. 

80. τους µεν ουν χρονους Ίγεπ. | και 

τους χρονους µεν ουν Ὦ. Υπ]ο. 

--αγνοιας] αάά. ταυτης Ὦλ. Ναὶς. | 

οπι. 7γοῃ. 

-- ὑπεριδων] παριδων Ὦ3. 

--παραγγελλει ΑΝ.ΡΕ. 51. Τι. (παραγ- 

γελει ἩἨ.) | απαγγελλε ΒΝ”. (18 
η. ].) 

---παντας ΑΒΝΡ'Ε. 19. Υπι]α. πι, | 
Ἡ πασιν 5. 51. Ἠ,. Ίγεπ. | ἵνα παντες 
Ῥὰ. 

8]. καθοτι ΑΡΝΡΕ., 15. | { διοτι 5. 51. 

ἨΠ.. 

---εστησεν] -σαν Ὦ. 

--εν Ώ µελλει κριγειν] κρειναι Ὦ. Ίτεπ. 
197. 

--εν ανδρι Ίγοπ. | 

Τήσου 1). Ἴγο. 

πι, εν Ὁ. | αά. 

---- ορισεν Ἡ. 

---παρασχων] παρεσχειν Τ). 
92. ειπαν ΒΝΕ. | Τ ειπον σ. ΛΕ. τα]. 

(15 π.].) 

--, 9ῦ. περι τουτου και παλιν ΑΒΝ. 13. 

(:ΒΙ1.) | περι τουτου παλιν ΡΕ. Υ]σ. 

ΑΠ, (ας, Ἡ.) ἱ 3 παλι 
περι ῄτουτου. και 5. οἱ. ΠΠ, 

Ῥγτγ.Βεί. ὃς Πε]. ΜοπηρΙ. | ο. παλιν 
Τ]ιοῦ. 

και 

94, κολληθεντες] εκολληθησαν Ρ36γ. 

--- ὁ Αρεοπαγιτης ΑΝ. 195, 51. ΗΤ.. | 

οπι. ὁ Ὦ. | τις Αρεοπαγειτης ευσχηµων 

Ῥ. : 
---και γυνή ονοματι Δαμαριο] οτι. Ὦ. 

-- γυνή] αάά. τιµια Ἡ. 

1. µετα ταυτα χωρισθεις] αναχωρησας δε 

Ῥ. 

---µετα] Ἱ αἆά. δε 5. (Τ) 6αρτα)Ε. 51. 

ἨΤ,. Ἁγιτ.(Ῥεί)δΗς]. Τπου. (4911.) 

Ονίᾳ. ἴπι. ἵν. 6815, | οπι,. ΑΡΝ. 15. 

πρ. Μοπιρῃ. Αππι. Ἱ 

--- χωρισθεις] Ἱ αά. ὁ Παυλος 5. ΑΗ. 

91. ΠΠ], Ἀγιτ.Ῥει,δΗο]. Απ {1. 

Ονίφ. Ιπί. ἵν. |. οπι. ΒΝΕ. 19. Υαἱς. 
Μοπρῃ, Τ]οῦ. 

--εκ] απο Ὦ. 

2. Ακυλλαν 81. 

--προσφατως...ὁμοτεχνον ειναι νον. δ.] 

1 αιίστη. οχἰογαπέ α- Ἐοπα, 6ο αιιοᾶ 

Ῥτασοσρϊξ5εί Οἰαιάΐας αἱ ἀἰξοσάοτοπί 

ΟΠΊΠΟ5 ο πάαοἵ αἲ Τα]ία. Π Γνεπογαπ{] 

Δοπαϊαπι, 1ρ5ο απίοπι Ῥαπ]ής ασπονΙέ 

Δαιπί]απις οἱ απ]ία ο]πδάοπῃ σοηί]ς εί 

ε]αδάοπα ορίβοῖῖ οµ5ος. Ἀγτ, Πο] μπας. 
--- εληλυθοτα] εισεληλυθοτα 18. 

30. αὈὶ «πι | 81. ἀῑεπα ἵπ απο 6Οἷ. | 33. 6οτιιπι. 
2, οσα, θὗ πι.Ἡ 

σουτ 



9. Γδια]τεταχέναι 

7. εἰσῆλθεν 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τῆς Ιταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ το 
διατεταχέναι͵ Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἴου- 
δαίους, : ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς' ὃ καὶ διὰ 
τὸ ὁμότεχνον εἶναι ον παρ αὐτοῖς καὶ Εἠργάζετο:. 
(ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ ἔτῇ τέχνῃ΄)  διελέγετο δὲ 
ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πι σάββατον, ἔπειθέν τε 
Ἰουδαίους καὶ Ἓλληνας, Ὁ ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς 
Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ 
Γλόγῳ ” ὁ [Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ιουδαίοις 
εἶναι’ τὸν χριστὸν Ἰησοῦν. - ἀντιασσομένων δὲ 

αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια 
εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
ὑμῶν: καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσο- 
μαι ἵ καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς 
ὀνόματι "ΓΤιτίου | ̓Ἰούστου σεβομενου τὸν θεὀν͵ οὗ ἡ 

ΧΝΥΠΙ. 9. 

αἲ Ἱτα]ία, οἱ Ῥγϊκοϊ]]απα τκογθπι 
εἶᾳ, ο αποά  Ῥγπεοορίςδος 
Οἠαπόἵας ἀἰξοεάστο οπ1Π65 Τι- 
ἆποθοξ α Ἠοππα, αοοθβεῖέ αἆ 605, 
δοί απία οεἴαςάεπῃ εταί ατίς, 
ππαπεῦαξ αραᾷ οο5 εί οροχαβα- 
{πτ: ογαπί απἴοπΙ 5οσπαθ {[α0- 
ἐοτίαο ατδ. 3 Ἐν ἁἹεραίαραῦ 
ΙΠ ΑΥΠαποΡα Ῥου οπιΠπο 5αθῦα- 
ἔππι, δππἀεραίααο Ταάασος ος 
ἄπαςσοδ,  ὅ Οαπι γεπῖξεεηί 
απίοπι α Μασεάοπία Οί]α5 οἱ 
Τιπιοίλεις, ἹἸηείαθαξ Υοιρο 
Ῥαμ]ας, {οδήῄοαπς Ταάααῖς εξ5α 
Ομτίδεαπι Τεδαπῃ. ὃ ΟοπίγαΚ]- 

ν΄ ορηδιςδ απίοπι οἷς οἳ Ῥ]αδ- 
Ῥπεπιαπίθαςδ οκοιπ{]εης γορί]- 
πιοηία ἀῑχῖν αᾱ 605, Ῥαπριαϊς 
γερίον «πρες εαραῦ νοδίναπι: 
πιπηᾶμς οσο οκ Ίου εἆ ρεπίες 
γαάαπη, Ἱ Ἐν πισταηπς Ἰπάς 
πίτανϊς ἴπ ἀοπιαπα οπ]αδάαπη 
ποπιίπε ΤΠ Ταρ, σο]επίῖς 
ἀθαπι, ομί15 ἄοππας οταί οἩ- 
Ἱπποία. «Υηπαροραθϱ. ὃ ΟΠβδρις 
απίεπῃ ατομίδγπασοσις ογοᾶ1ά1ό 

α1 Οου, τ:1. 
οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 
ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίω σὺν ὅλφ πο λόάρυοι ο 

οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες 

ἐπιστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 
ϱ 5 πτος / 
εἶπεν δε ὁ κύριος 

δα Κρίσπος δὲ ἀοππῖπο οππα οπιπῖ ἆοπιο 518, οἱ 
τη] ΟοτΙπεμΙογάπη απά]επίος 

Ῥαριϊσαυαπίας. 
α Ὀϊκϊς απίοπι ἀοππῖπιςδ ποοίθ 

{ἐν 

9. δια] αάᾶ. δε Ἐ.. 

--- διατεταχεναι ΑΒΝ.Η. | 

ΤΕ. 18. 51. Ἡ. (τεχεναι 3.) 

- Κλαυδιον ΟΥγίᾳ. Ππί.ῖν. 6815. | οπι. Β. 
}. Κλαυδιος Ὁ 3. 

--τους] οπι. Ὦ. 

--- Τουδαιους] τδιους 315507. 

--απο ΑΡΒΝΡΕ. 51. ΤΠ, Υπο. | Τεκς. 
| οπι. 18. 

--- Ῥωμης] αἀά. οἱ κε ῑ.α. και (5 ο” ἆ) 

κατωκησεν (-σαν") εις την Άχαιαν Ῥ, 

νά. ντ Πο] σπᾳ. 5αρια.) 

Γ αὐά. ὁ Ταυλος 

τεταχεναι 

---αυτοις] αυτῳ Ὦ3. 

Ῥ. 

Ὁ. ειναι] οπι. Ὦ. 

---εμενεν ΑΕΝΕΓ. 

Τπι. ἵν. Ε81ς, | 
Ἀγτ.Πς]. 

--παρ᾽ αυτοις] προς αυτους Ὦ. 

--ηργαζ- ΑΡΊΝΣΡΕΒ, 195. | ἩἹ ειργαζ- 

ς. Β'Νο, 81. ἨΙ.. | -ζετο ΑΝΕΡΕ. 19. 

81. ἨΤ, |. -ζοντο Β Β1ψ. Βοι. 1Γαἰ δὲ. 
{. -σαντο Ὦ Πει[οίία. 

--ησαν γαρ σκήνοποιοι τ. τεχν. ΟΥνίᾳ. 

18. Ἀγιρει. Ογίπ. 
ἔµεινεν Ἡ. 81. ΗΤ,. 

1πι. ἵν. |. οπι. Ὦ. 

τῷ τεχνῃ ΛΡΒΝΕ. (15.) Τεπι. | Ἡ την 

τεχνη» 5. 81. Ἡ. | τῷ τετεχ. 18. 

4. ΝΟΥ, εισπορευοµενος δε εις την συνα- 

γωγΗΝ κατα παν σαββατον διελεγετο 

ο65 

και εντιθεις το ονομα του κυριου Ίησου, 

και (οτη.") επιθεν δεου µονον Τουδαιους 

αλλα και Ἓλληνας Τ). | οπι. γε. ΑπιιἈ 
Εωίά. 

«παν σαββατον] µιαν σαββατον Ἡ. 

Γ παντα σαββ. 15. | αάά. Ἱπίεγροπεης 

ἨΟΠΙΟΠ Τοπηπί «σεξα (νἷᾶ. Ὦ. αργα) 

ον 

Ὑπ]ς. ΟΙ. ῬγτΗο].πις. | οτι. Απιι Το. | 

5. ὡς δε κατηλθον] παρεγενοντο δε 
Ῥ. 

--της] οτι. Τ,. 

--ὁ τε] τοτε ΏΆ αγ. 
---ὁ Έιμοθ.] οτη. ὁ Ὦ. 

--λογῳ ΑΒΝΡΕ. 19. γπ]ο. Όγτν,Ρεί.δε 

Ἠσ].εκι. Μεπιρῃ. Τµου. 20111. | Έπνευ- 
µατι -δ. δι. Ἡ]αίο 
Άτπι, 

---ὁ Παυλος] οπι. ὁ Ὀ. 

--- διαμαρτυροµενος] -ρουμενος Ὦ3. | 
"ρωμενος Ι89. 

---τοις Τουδαιοις] οπι. ΑΗ. 

--ἐιναι τοῦ χριστον ΑΒΝΗΡ. 18. Υπ]ς, 

Βντγ,Ρ5ί,δΠς].Ἔ Μεπιρῃ, Τμου. Αιπι, 

-ΙΠ. (α.4. κυριον Ὦ.) | 

5. Β. 81. ΗΠΤ,. Θγτ.Ηο]. (1. 

6. αντιτασσοµενων] ΡΙΠΘΠΙ, πολλου δε 

λογου γεινοµενου και γραφων διερµη- 

Νευοµενων ἩὮ. Ἀγτ.Ηε]σπρ. |. ετιΓαὲ 
ν]ᾷ.] (αντι--)τασσομενων Ἐ). 

Ὀγτ.Ηο] της. 

Ἠοήῃ, ειναι 

6, εκτιναξαµενος] αάά. ὁ Παυλος Ὦ. 

Το. 

---τα ἱἵματια] αἀᾷ. αυτου Ὦ. Υα]ς. Οἱ. 
Ὀγτν.Ῥοι.δ.Ης]. Μεπιρῃ. ΤΗοὺ. «ΑΡιµ. | 

Ῥιαεπι, 14. 81. |. οπ. το]. Απιι ζμίά. 

Λτπ. 

--προς αυτους] αυτος Ἐάαγ. (οπι. 

Τμεῦ.) 

-- απο του] αφ ὑμων Ὁ3. αι ν]ά. 

--- πορευσοµαι] πορευοµαι ΏΣΗ(ΣΤΙ)Η. 

7. και] οτι. Ὦ3. 
-- εκειθεν] απο του ΊΑκυλα 3. Κιρὶ. | 

Γδε απο] Ακυλα δοΓ. 
--ηλθεν ΒΡΕ. 51. Ἠ1Π,. Ἀντ.ΠοΙ (αί. 

Μειηρῃ. | εισηλθεν ΑΝΗΡ3. 15. Υπ]. 

Θγτγ. Εε{.δς Ησο].πις. Τμεῦ., Ατπη. 

--- οικιαν] τον οικον Ὦ3. 
--ονοµατι] ονοµατος Ὦ3. | οπι. Α. 

2801. 
--Ὁ Τιτιου” Ίουστου Β'Τάγ. Βγτ.Ηε]. 

Ι. Ἔιτου Ἀντ.ρε, ΤΠεΡ. | ΈΤιτου 
Ίουστου ΝΕ. (ος. Βεᾶ. Υμἱσ. Μεπιρῃ. 

Ατπῃ. | Ίουστου ({απίαπι) 5. ΑΒ 3. 

18. 81. ἨΙ.. ᾱ. Ἐπα. 

9, οναῦ ἁπι.Ἔ | 5οεπο[αοξοτίαο 6ἱ. | 4. οτη. πετ. 
πι |. κα ρθαξαπα] αάα. ΙΠΙΘΓΡΟΠΕΠΒ ΠΟΤΩΘΗ. 
ἁοπι]πϊ Ζεθα Οἱ. | οιιάαοῖς οὐ τασοῖς Οἵ. | 5. 
4ο Μασεᾶοπία Οἱ, | 6. νοβήπιοπία εαα Οἱ | 7. 
ΤΕ ποπηῖπο πιο. 

αμ. Τμ 

ι 
! 

] 
ι 

] 



ΧΥΤΠ.17. 

να]σ. Βυττ.Ρ.Β. 
ΠΜΜαιπρἩῃ, Τ]16ῦ. 

Ασπι, 21Η. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ν ΄πϕ ν “ ο ’ Ν - . Ν 

νυκτὶ δι ὁράματον τῷ Παυλῳ, Μη φοβοῦ, ἀλλὰ 
ΔΝ εν ΄ ᾿ ΔΝ - 

λάλει καὶ µη σιωπήσῃς, ΄ διοτι ἐγὼ εἰμι μετὰ σοῦ, 
Ν . Ν . / ’ - . ’ / 

καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε' διότι 
/ τ / ο 3 (ο / / 11” ’ 

λαος εστίν µοι πολυς ἐν τή πολει ταύτη Εκαθισεν 
{ Ἀ ή λ 9 - Δ ΄ . υ 3 - Ν 

δὲ” ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἐξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν 
” - . ο] Ν ΄ 

λόγον τοῦ θεοῦ. '' Γαλλίωνος δὲ ἵ ἀνθυπάτου ὄντος " 
- . 1. 4. . ε Ν στα .ν 

τῆς Αχαΐας κατεπέστῆσαν ὁμοθυμαδον οἱ Ἰουδαῖοι 
ω Π λ κ εν. πΝ ον α λε 

τῷ ΠἨΠαύλῳ, καὶ ἠγαγον αὐτον ἐπὶ το βῆμα, ' λέγοντες 
ασ 9 ΔΝ / 4 3 / Ὡ / Ν 3 / 

ὅτι Παρα τον νόµον ' ἀναπείθει οὗτος ΄ τοὺς ἀνθρώ- 
) Ν / ; Ν α 

πους σέβεσθαι τὸν Θεόν. 3 Μέλλοντος δὲ τοῦ Παύ- 
λὰ . / Δ / 5 « στ λλύ Ν Ν 

ου ἀνοίγειν το τς εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς 
Ἰουδαίους, Εὶ μὲν ! ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα 
πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ; ἀνεσχόμην ' 
ὑμῶν" πες δὲ ̓ζὐτήματά΄ ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνο- 
ο καὶ νόµου. τοῦ καθ ὑμᾶς ὄψεσθε αὐτοί: κριτὴς 
ἐγὼ τούτων οὐ βούλομα, εἶναι. ' καὶ ἀπήλασεν 

/ Ν 

αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. Ἱ' ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες ! 
4 Ν ΄ / 

Ῥωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν 

ρου γϊδίοπεπι Ῥαπ]ο, Νοῖί (ἷ- 
11676, 864 Ίο ποτο οἱ πο ἴπσθᾶ»: 

'’ ρτορίος απο οβο βπ1 ἔσοαπε, 
6 ποιο σα, ερί ας 
πουθαῦ ἴ6, αποπίατα Ῥορι]αβ 
οδί τηϊμ] παπα] 18 Τῃ Ίχας οἰνίεαίο, 
1 βοά1ξ ππἴοπι ΠΠ οἱ 8οχ 
ΊΠΕΗΞ68 ἆοσθης ἵπ οἵς νοτυια 
ἀεῖ, 1 αἱΙοπο απίοπι Ῥτο- 
οοπβα]ο Αοπαίαο ἵπ5αγγοχογιπς 
πΠΟ αΠΙΠΟ Ταάαεῖ ἵπ Ῥπα]απι 
οἱ αἀάακεταπίς επι απ (πτίρα- 
πα], ὁ ἀῑσσπίος απῖα οοπίτα 16- 
Ρεπη Ἠΐο ρογδααςοῦ Ποπαἱπίρις 
οοἱετο ἀθαπι. ἰ Ππορίεπίιο 
απῖοπι Ῥαπ]ο αροτίτο ο5 ἀῑχῖε 
(απο αἆ Ταάασος, 9ἱ απἰάεπα 
ε5δος πίαπαπα αλα αἷά ααί {α- 
οἶπας Ῥορδίππαπα, ο υτὶ Ταάαεῖ, 
γοσίς νο ΒΗ5ΙΠΘΓΘΠΙ; Ιὁ αἱ νοτο 
απαεδ[ίοπες δαπί ἆς Υοτρο οὔ 
ποπιπῖθας οἱ Ἰερῖς γοδίταο, ΥΟ5 
1ρ5ἳ ν]άογ]μς: Ἱπάεα ου Πογιαπι 
ποἰο 6556. |ὃ Ὦί εππίπαν]ζ 605 
α ὑ]σαπα, 17 Δἀάρτεμοπάσπίος 
ΔΠἴοπΙ ΟΠΊΠ65 Βοδίοπεπ Ρτῖη- 
οἴρεπι ϐΥγηασοσαο Ῥετουίίεραπί 
οαπι απίο Ιραπαί, οἱ πι] 
εοταπ1 ἀα]ίουί οχαθ ογαῦ. 

- /’ Ν / - 

τοῦ βήματος" καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔµελεν. 

7. οὗ ἡ οικια ην] ουκ (5ο) ην ἡ οικια 

15. 

--- συνοµορουσα ΒΝΕ. τα], ΒΥτ.Ηε].πας. 

«ταεσε. | συνοµοροουσα ΑΤ. | συνο- 

µορρουσα 18. 

Β. Κρισπος δε ὁ αρχισυναγωγος] ὁ δε 

αρχισυναγωγος Ἐρισπος Ὀ. 

--τῳ κυριφ] εις τον κυριον Ὦ. 

-- συν] εν ΗΝ. (οουτ. πις.) 

-- ὁλῳ]. παντι δΙ. 
--- ακουοντες] -σαντες 51. ΗΙ.. 

--- εβαπτιζοντο] αάά. πιστευοντες τῳ θεῳ 

δια του ονοµατος του κυριου ἡμων 

Ίησου Άριστου ὮἙ.  ἍὮΛῬΙΒΕΠΙ. Ρε 

ποΙπεπ ἀοπιίπί εδ Ομεῖεί γ», 

Ἠσ]πας. 

9. ὁ κυριος] οτη. ὁ Ὦ. 

--εν νυκτι απῖο δι ὁραματος ΒΝ. 18. 81. 
Ὑπ]ς. Ατη. | ᾗ Ῥοδ ς. Ε(Η). 

Ὦγτ.Ηε]. Μαπιρμ. Ὦπευ. (Έι1.) (της 

γυκτος Η. 11.) | Ῥοδίτῳ Παυλῳ Ὀ. 

ὸ. οπι. Α. ΘΥΓ.Ρ56. 

--- δὲ ὅραματος Ὀγτ.Ηε]. | εν όὁραματι Δ. 
Ῥντ. 5. 

--- σιωπησης] σειωσης Ὦ 3. | αάά. αλλα 

δὲ. (6ος. Ἐ) 

10. σοι] οπι. Ώ(».Ε. Το, 

-- εστιν µοι πολυς] µοι πολυς εστι 9]. 

Ι. µοι εστιν πολυς Ἱ.. 

11. εκαθισεν δε ΑΒΝ, 15. 51. Υμ]ς.α, 

Ἀντγ.Ε5{.δε Πε]. Μεπιρῃ. ΓΠεῦ. [ ζ εκα- 

θισεν τε 5. 1ν.Η1. | και εκαθισεν 

Ῥ. Έι. | αάά. εν Κορινθῳ Ὦ. ντ. 

Ῥεί,δΗς]. | αἀά. εκει Υμἱρ.Οἰ. Του. 
--- ενιαυτον] αάά. κενα ὃ. (κ ἀς].!) 

-- εν αυτοις] αυτους Ὦ. Αππι. 

19. δε Βγτ.Ηο]. | τε Ὦ. Ῥγτ.Εεύ. 

---ανθυπατου οντος ΑΒΝΕ. | ᾷ ανθυπα- 

τευοντοςς. Ὦ. 19. 51. Π1.. 

--- οἳ Τουδαιοι] απίο ὁμοθυμαῦδον ὮἙ. 
Μεπιρῃ. Τμαῦ. | οπ. Ἀγγ.β»ί. (οπι. 

οἱ 51.) 

---τῳ Παυλῳ και] συνλαλησαντες μεθ 
ἑαυτων επι τον Παυλον και επιθεντες 
τας χειρας 1). (Βγτ.Ης1.Ἠ) 

-- αυτον] αάά. αἆ Ῥτουυπσα] Ὦντ.Ης]. 

--επι] παρα Ν. 

13. λεγοντες] Ρίποιη.καταβοωντες και ). 

-- αναπειθει απίαο οὗτος ΑΒΝ. 159. | 
{ Ῥοδ 5. ΡΕ. δι. (Π)Ι. γαρ. 

(Βγυγ.Ρ5ί,δεΗο].) Μοπιρι. ΤΠεῦ. (πειθει 

Η.) [11.1 
14. ει] η Δ. 
-- μεν] Τ αά. ουν σ. 51. ΗΠ1,. |. οπι. 

ΑΒΝΡΕ. 19. γαρ. ὈντγῬευ.δΗς]. 

Μεπιρῃ. Τμοῦ. Ατπη. ἄδῃ. 
--- ην] οτη. 81. Τ,. | η ΑΝ. (οοτ.]) 

--ω] αἀᾷ. ανδρες Ὦ. Υαἱς. 
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14. αν ανεσχοµην ΝΑ. 15. ανεσχοµην Δ. 

Γ ἆ αν ηνεσχοµην 5. ΝΡΕ, 81. ΗΗ.. 

15. ει] η 18. Ἡ. 

--ἕητηματα ΑΡΝΡά).Ἔαγ. Ὑιῖς. 

Ῥντγ.Ῥει.δ:Ηε]. Μεπιρη. Τπευ. | 4 ζη- 

τηµα 5. 3. 155. 5]. ἨΤ,. ο Αιπη. 

[.8ι1.] 

--- εστιν] εχετε Ώά. 
--κριτης] Ἱ α44. γαρ σ. Ἑ. 81. ΗΙ.. 

Ἁγτγ.Ρεί.δ.ΗεΙ. ΤΠευ. Ατπι | οπ. 
ΑΡΝΡ. 18. Υιΐςσ. Μεπρι. «01. 

----βουλομαι] θελω Ὦ. 

16. απηλασεν] απελυσεν 3. 

--- απο του] οἵη. Πα. 
17. επιλαβομενοι] απολαβοµενοι Ὦ3 7. 

-παντες] Ἱ αἆά. οἱ Ἕλληνες 5. ΡΕ 

19. 8Ι. ΗΙ.,. Οο4. Βεά. Ἀγττ,Ῥ5ι.δΗς]. 

Τμοῦ. Απιιι «01. | οπι. ΑΒΝ. Υα]ρ. 

ΜεπιρΗὰ. | αἀά. µετα ΜΗ. Ἠγείςι. 

Πρι. (οταν Όδε]ετ.) 

-- ετυπτον] αάά. αυτον 15. 

---και ουδεν....έμελεν] τοτε Ῥαλλιων.... 

(Ἠγειεί. Κίρί.) π---ω Ῥαλλιω---ενδογ. 

(αε]. Π.Ι.) 13. (απο (α]]ο βπσεβραῦ ειπα 

ποπ γ]άγε ᾱ. 

--- εμελεν] εµελλεν ΝΕ. 51. ΗΙ.. 

11. ααξεπα Πο Ο. | ἄοσοεμβ αραᾶ εος 6ἵ. | 
19. Αομφεί πι. (Τ0.) | 15. Ίερο νεδίτα Οἵ. | 10. 
πα παντν 60. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΧΥΤΠΠΙ.Ι8. 

- 3, ε ’ ΑΒΝΡΕ. ϱ9 18 Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας ἡμέρας ἱκανάς, | Ῥαπ]ας γοτο εππι αάμιο 
18.8]. εαδπι]ςδεί ἄῑοδ πηπ]{ος, Γα- 
Ἠ]ωι τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, Πῖρης γα]ο ῥοῖοης παν]ααν{ε 

Ῥγιίαπῃ, οὗ οΠΠῃ 6ο Ῥηϊεοί]]α οί 
ος σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ ̓ Ακύλας, ο ος Ἀαπῆς απῖ αἲδί ἑοιοπᾶθιαξ ἴτι 

{ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν" 
τήντησαν ” δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, οἳ Ίος 10ἱ χοφαῖς; Ίρεο νοτο 
αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἳ διελέξατο” 

Ὀἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα 
: οὐκ ἐπένευσεν, 5 Εἀλλὰ, ἑάποταξάμε- γα]ο Γιεῖοης οἱ 4ἴοοΠ5, Πίογατη 

19. κατελ. ἐκεῖ 

τοῖς ]ουδαίοις, 
/ - 

χρὀνον μεῖναι Τ 

εἶχεν γὰρ εὐχήν. : - Οσπος οαραῦ: Παροῦαε οπῖπα 
τ κα 19 ἳ γοίαπι: 1 ἀονοπίίαπο Ἐδοεαπι, 

Ίηπστοδεις 5γηασοσαπη ἀἱδριία- 
γε οππη Παάποῖς. Ὁ Ἠοραπίίρας 
απίοπη οἱς α απιρ]οτί Ι6ΠΙΡΟΤΘ 
ΠΙΔΏΘΥΕΙ, ΠΟΠ οοηπβθηςκῖε, 3ἱ 5ο 

τονοθγίαχ αἆ γο5 ἆθο γο]οπίο, 
/ Ν - - 

νος ἱ καὶ εἰπών, ὶ Πάλιν ἵ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ Ἰνοίοοιις ο αὖ Ἐ[οκο, 3" οἳ 

θεοῦ θέλοντος, 
ον Μι 9 / Ἡ 

ΙΓ ἄνήχθη ἀπὸ τῆς Ιφέσου 
νν 3 / 3 Ν ΝΔ . ΄ 

κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβας καὶ ἀσπασάμενος 
Ν . η 

την ἐκκλησίαν, κατέρη εἰς Αντιόχειαν' 
98 

ἀεξορπάσῃς ΟΛΕΣΑΤΕΒΙΗ α5εσπ1ξ, 
Κάι οἱ φα]αίανΙς οσε]οδίαπι, οὐ ἀθ- 

βοσπά1ὲ Απιμιοσίαπι, 37 ϱἱ [ποίο 
1Ρί αἰαπαπίο ἴΘΠΠΡΟΥΘ ΡΥΟ/ες- 

καὶ ποιήσας 18 θ8ἱ, ρογαππῦ]αης εκ ογάἴπθ 
(αἰαβίσαπι τερίοπεπι οἱ ΕΤΥ- 

χρόνον τιὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλα- Εἶαπι, 6ΟΠΗΣΠΙΔΗ5 Οπηπος ἀἰδοῖ- 
τικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, 
µαθητάς. 

9 - 3 ΝΝ 

ας Ἰουδαῖος δέ τις Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς 

ἑστηρίζων ’ πάντας τοὺς 
Ρα1ο5. 

δι Τιάασις απίεπι απ]άαπα 
Δγο]ιο ποπαίπο, Α]εχαπάίπς 

τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, παΙΊοπο, γϊτ 6Ἰοαπθης, ἀενεπῖῦ 

δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖν. οὗτος ἦ ν κατηχηµένος 
Ἑήοριπῃι, Ῥοΐοπς Ίηπ βοτρα/β, 
3. Ἠϊο οταῖ εἀοσίας γίαπι ἆο- 

τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει παϊπῖ, 6 {ογνεπῃς βρϊτῖέι Ἰοᾳ1θ- 
Ῥαένχγ εί ἀοσσθαί ἀϊλσεπίοτ ϱα / : 

καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἱ) Ἰησοῦ, ἐπιστά- αιάο ευπὲ Ίσσι, βεῖσης ἰπηβαπα 

18. Παυλος] αι. εφη ὃὲἙ. (οουτ.5) 

----προσµεινας] επιµινας Ἡ. 

-- εζξεπλει] επλευσεν Ὦ. | εξεπλευσεν 

Ῥ'. 

-- εν Κεγχρεαις απίο την κεφαλην ΔΕΝ. 

19. 91. Ὑπὶςδ. |. Ἱ ροδ ς. ΏΕΗΙ.. 

ΒΥΣΥ.Ρ 805. δκΗΠο]. Του. Αιπι. δι. Ρἰαιἱ. 

ΓΜΕεΠΙΡΗ.] |. (Κεχρειαις 18. Η.) 

--- ευχην] προσευχην 13. 

19. κατηντησαν ΑΡΝΕ.. 19. Το. Θγτ.Ρἱ. 

Περ. |. καταντησας Ὦ. Αππι | 

}. κατηντησεν «ο. δΙ. ΗΤ,. γΥια]ς. 

Βγτ.Ηε]. Μοπιρῃ. 4911. 

--- κακ. κατ. αυτου] ΟπΙ. Ἠῖο Ἀγτ.Ῥεῦ. (η 

γου. 21. εαῦ Απ.) ΤμευῬ. (ἴπ νογ. 51. 

αὉ Ππῖς,) 

---κακεινους] και εκεινους Ὦ. 51. Ἡ. | 

και τῳ επιοντι σαββατι εκεινους Ὦ. 

(8υτ.Πς]. 3) 

--- κατελιπεν] -λειπεν Α. 19. ΠΤ,ΤΕ. 

--- αυτου Ῥ. 91. ΠΠ. |. εκει ΔΝΡΕ. 18. 

--- αυτος δε εισελθων] Βαβυαίο 5οιιοπῇῖ 
Ίπργθβειις οδὺ Ῥαπ]ὴς ΤΠο). 

--- διελεξατο ΔΕΝ. 19. Θστ.Ηε]. |. 1 διε- 
λεχθη τ. Ἑ. δΙ. ἨΤ,. | διελεγετο Ὀ. 
Βγν.Ε5ί. 

20. δε] τε 3. 

--- αυτων] αυτον ὮἨ. 81. Τ,. Αὖπι, 

στο 

90. πλιον χρονον Ὦ. 

---μειναι] επιµειναι ὃς. | Ἱ αἀά. παρ) 

αυτις 5. ΡΕ. οι. Ἠ,. Βγτ.Ε5ι. 

Μεπιρῃ. | οπ. ΑΒΝ, 15. Υα]ρ. ΒγΓ. 

Ἠσο].{Ι Τπεῦ. Ατπι, 405]. 

2]. αλλα ΑΒΝΕΡΒ, 18. | Γαλλ' ς-. 81. 

ἨΤ,. |. οπι. ΘΥ1.Ρ 58. 
---αποταξαµενος και ΑΒΝΗΟ(Ἠ), 18. 

Ὑπ]δ. (αποταξαμ. αυτοις και Ἐ.) | 

Ἡ. απεταξατο ἵαυτοις' σ. (8δι.) ΠΤΙ. 

Μεπιρῃ. μου. «9υΠ. (επεταξ. 51.) | 

οπι. ΒΥΥ.Ε28. 

-- ειπων] Ί αάά. δει µε παντως την 

ἑορτην την ερχοµενην ποιησαι εις 

Ἱεροσολυμα σ. (Ώ.) δι. Η1,. Πεηιίᾶ, 

Ῥντν.Εοι.δ.Ης]. (µε] δε 3. |. την"] 
ἦμεραν Ὦ.) | οι. ΑΡΝΙ. 19. Υιαὶς. 
Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Απ. 1Η. 

-παλιν] οπι.. Ὦ. | Τ αἀά. δες. 5. 

ἨΤ.,. Ἁγιν.(Έει.)δεΗς]. Μοπιρῃ. Του. 

Γοπι. ΔΒΝΓΒ. 15. Ὑπ]ς. Αππι. 01, 

-- ανακαμψω] αναρκαψω )3Ἠ Εεις. 

-- ανηχθη] Ἱ Ῥτασπι. και σ. Ὦ. 18. 51. 

ἨΤ.. 1. | οπ. ΑΒΝΕΡ. Υπ]ς. ΤΠεΡ. 
Ατπι, (απηχθη 19.) |. α.ά. δε δ3. 
(σοτγ.«) Μεπιρῃ. 

--της] του Ὀ3. 

29. Καισαρειαν] αἀάά. ὁ Παυλος 81. 

99, αναβας] οπι. Μεπιρῃ. |. Ῥταετῃ. και 

Ῥ. Βγντ,Ρ5ί,δΠο]. Τμευ. 2811. 

25. καθεξης] κατεζης ὮἨ. |. Ῥύαειη. και 

3, (σουτ. Ε) 

----Φρυγιαν] αἀά. και Ὁ. 
--στηριζων ΑΒ. 19. | 1 επιστηριζων 

ς. ΡΕ. 51. ΗΙ.. 
94. Απολλως ΑΒΝ.Ε, το]. | Απελλης 

ΝΑ, Μεπιρῃ. Αππ. | Απολλωνιος Ὦ. 

Ι. Ῥοδί ονοµατι Ὦ. 13. Μοπιρη. 

--- Αλεξανδρευς τῳ γενει] γενει Αλεξαν- 

δρευς Ὦ. (Βντ.Ῥε{.) 

25. οὗτος] ὁς Ὀ{}. 

-- ην] οτι. 91. 

--κατηχηµενος] αάά. εν τῃ πατριδι 

Ῥ 

--την ὑδον] τον λογον Ὦ. 

--του κυριου] οπι. του Β. 

--ελαλει] απελαλει ὮΧ. |. αἀά. δε Β. | 

Ῥτασπῃ. ω 3. (οοττ.Ε) 

--του Ίήησου ΑΒΝ(ΤΏ)ΗΕ.(13).Τ,δίο. Υα1ρ. 

Ἀγτν.Ε5ἱ.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. Αυπι. 

-δίµ. (οπι. του 1). 19.) | Τ του κυριου 
πα, ΕΙ, 

18. ἵπ Ἁγγίατα 6ἵ. | Μοἱοπάεγιπὲ πι. | Ἠαῦο- 
Ῥ ααἲ απ. | 19. ἀἱδραίαραῦ Οἱ. 124. Αἰεχαμα. 
ΒΟΠΕΥΕ Οἱ. 

«αν ο ων," 

--- 

Καρ. ο Ἱ 



ΧΙΣΧ. 4. 

Τα]ς. 8υττ. Ρ.Η. 
Μεπαρῃ. Τμοῦ. 

Ασπι, 0. 

986 

/ νν Ἀὶ 

µοσίᾳ ἐπιδεικνυς δια 
Τησοῦν. 

καικ. κε 29 

1. κατελθεῖν. 

σαντες; οἱ δὲ | 
ὃ. ὁ δὲ εἶπεν 

χ Μαέ. 3:11. 
Ματ. 1:14, 8. 
Ἴμ, 8116. 
1ο. 1196, 
Λο. 1:15. 

---- 11:16. 

/ Ν ’ 4 ! / ./ 

µενος µόνον το βάπτισμα ἵ ΙἸωάνου 
΄ - - ’ 

ἠρξατο παῤῥησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαν- 
Ν - / / 

τες δὲ αὐτοῦ ἵ Πρίσκιλλα καὶ Ακύλας' προσελάβοντο 
. / Ν 3 / » ον α / { Ν ερλ 

αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο ἵ τὴν ὁδὸν 
. α/ / ΔΝ . - - Ν 

τοῦ θεοῦ. ' βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς την 
᾿Αχαΐαν, προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς 
μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν: ῦς παραγενόµενος συν- 
εβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος" 

/ ος - / 

εὐτόνως γὰρ τοῖς Ιουδαίοι διακατηλέγχετο δη- 
-- -ν - ΔΝ ΔΝ 

τῶν γραφών, εἶναι τον χριστον 

1 Ἐγένετο δὲ 

πρὸς αὐτόν, 
ο / 3 / 

ἅγιον ἐστιν, ἠκούσαμεν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ὥς ος 
ουτος τε 

ἐν τῷ τον ᾽Απολλὼὸ εἶναι ἐν 
Κορῦόφ, Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη. ἐλ- 
θεῖν εἰς Ἔφεσον, καὶ ἡ εὑρεῖν ΄ τινας µαθητάς, 
τε πρὸς ο Βι πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύ- 

᾽Αλλ) οὐδὲ εἰ πνεῦμα 
δ εἶπέν τε]. Εἰς τί οὖν ἐβαπ- 

τίσθητε; οἱ δὲ ἰ εἶπαν, Βϊς τὸ ! Ἰωάνου, βάπτισμα. 
Δ εἶπεν δὲ Παῦλος, ἡ Ἰωάνης" 
µετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ 

΄ ρ 

Ἰ ἐβάπτισεν βάπτισμα 

Ῥαριίσπια Τομαπηϊῖ, 3 Ἠϊο 
ενσο οοορίν Πποία τος αβοτο 
ἵῃ γηηροσα, ΟΩποπ οσα δ- 
ἀῑδεοπι Ἐτὶδοῖ]]α ο Δοπ]α, 
πάδιαπηβογαη{ ομα οἳ ἀἰΙσοπ ια 
οχροδισγαης οἱ ία  ἀαῖ, 
π. Ὅααπα απίο γο]ος Ίντο 
Αοπαίΐαπα, οχΠοτία [αγ 
κογίρδογαπέ οἰδοιρα]ής αὐ βαβοὶ- 
Ῥογοπί οσα, αἱ ο γεπῖδ- 
βος, σοπ{α]ς παπ]έαπα 15 ααὶ 
ογοάιάστανί: 3 γομοπιοπίος 
επίπα Τπάασος τονιπεσραϊ ραῦ- 
Ίσα οβιοπάση5 ρου 5οπρίιμταθ 
ε55ο Ομη]δέαπα ΤοδαΠ, 

1 Ἠποίαπι οδὲ απίοπη, οι 
Αοϊ]ο ε55ο: Οοσἰπ(Π], αἲ Ῥααἱ18 
Ρετασγα[]5 5αροτιοτῖῦας Ῥατῖ- 
Ῥα5 νοηίτοι Ἐοδιπι ος Ἰηγοηί- 
τοῦ αποδάσπη ἀῑκοῖρα]ος, 5 ἀῑχίϊ- 
απο αἆ 605, Βί βρἰσίναπι 84Π6- 
ΠΠ. αοοορὶςῖβ ογοάοπίε»” Αί 
Ἠ] αἲ ου, Φοά πο(αθ οἱ 
αρίτῖτας δαποία5 οδί αιαἰνίπια. 
5 ῆ]ο νονο αἴι, Τη 41ο εἶσο 
Ῥαρζαιί ορ. Οἱ ἀϊκογιαηί, 
Τη Τομαππῖς Ραρσπιαίο, ! Γἱκ1ς 
Ἀπίεπι Ῥαμ]α5, Γομαππος Ραρίῖ- 
ΖανΙί Ὀαρίίδιηα Ραεπϊίοπίίαο Ρο- 
Ῥα]αιη, ἀἴορῃς ἵπ οσα ααἱ 

εἶπέν 

96. οὗτος] ητοςεῖς Ὦ3. | οὕτως δΙ. 

---τε] οπι. Ὦ(;. Π. Απ. 

----παρησιαζεσθαι 3). 

-- τρ] οπ. 3. 

--- ακουσαντες δε ΘΥτ.Πς]. 

σαντος Ὦ3. Ἀγτ. Ρε. 

--- αυτου] αυτον 9156. 
--- Ἱρισκιλλα και Άκυλας ΑΒ(Δ)Ε. 19. 

Ὑπ]ςσ. Μεπιρη. «3Ριμ. (Άκυλα ἃ.) | 

1 Ακ. και Πρισκ. 5. Ὀ. δΙ. ἨΙ. 
Ῥγτγ.Ῥε{.δ.Ηε]. Του. Αντ. 

--- εξεθεντο] -θοντο Ὦ. | -θετο Ἡ. 
--την ὁδον του θεου ΑΒΝ. 159. 51. Απ. 

Σωίᾶ. Το. Ἀγν.ΗΠο]. Μορ], δἱο Του. 
Άτπη. | την ὁδον του κυριου Ὦ. Ὑμἱς. 
Οἱ. Ἀντ.Ῥει. [.01.] | την ὁδον ἔ- 

{και ακου- 

ἴππι Ὦ. |. την του θεου ὅδον σ. 

ἨΠ., 
97. νετ. εν δε τὴ Ἐφεσῳ επιδηµουντες 

τινες Κορινθιοι και ακουσαντες αυτου 

παρεκαλουν διελθειν συν αυτοις εις την 

πατριδα αυτων" συνκατανευσαντος δε 

αυτου οἱ Ἓφεσιοι εγραψαν τοις εν 
Κορινθῳ µαθηταις ὅπως αποδεξωνται 

τον ανδρα (Ίπο Ἰβαιπο 3Υτ.Ησ].πις.) 

ὅς επιδηµησας εις την Άχαιαν πολυν 

(-λυῖ) συνεβαλλετο εν ταις εκκλησιαις 

1). (Βγτ.Ησ].πι.) 

97. διελθειν] 

Ἠ, 
--- παραγενοµενος] -γεναμενος 18. 

--- συνεβαλετο] -βαλλετο Α (να. Ὦ 

ΞΙΡΓΗ.) 

98. ευτονως] συντονως 19. 

--- διακατηλεγχετο] διακατήλλεγχετο ΔΑ. 

Ι. κατήηλεγχετο Ὦ. |. διακτηλλεγχετο 

91. 

---δηµοσιᾳ] αάά. διαλεγοµενος και Ὦ. | 
β.4. και κατ’ οικον Ὦ. 6οἆ. Βεᾶ. 

--- ειναι τον χριστον Τησουν] (οπι. τον 
10) |. τον Τησ. ειναι χριστον 1). (γι. 

Ῥεε.δ.Ης].) ΤΠοΡ. 

«εγενετο ... διελθοντα] θελοντος δε του 

Ταυλου κατα την ιδιαν βουλην πο- 

Ρο5ῦ εις την Άχαιαν 

μ-- 

ῥρευεσθαι εις Ἱεροσολυμα ειπεν αυτῳ το 

πνευμα ὑποστρεφειν εις την Ασιαν' 

διελθων δε Ὦ. Βγτ. Ηε].πιᾳ. 
--Απολλω] -λων Α/Τ. ἵπ Ον, ορ. | 

Άπελλην ΝΑ. (εοῦ.Ε) 

-- ελθειν Ἑ. 81. ἨΙ. | κατελθεν ΑΝΤ. 

19. Αππι. | ερχεται Ὁ. 

-- εὗρειν ΑΒΡὶν. 

Αππῃ. { 1 εὗρων 5. ὮΡ(1.) 81. ΗΙ.. 

ΤΠεὺ. (εὗρον 1.) 

9. ειπεν τε ΑΒΝ. 15. Υπ]ς. 

Ἠ/Ηλίπ9) η. | Ῥοπ.τες. ΓΕ. 51. 

19. (Υαἱᾳ.) Μεπιρῃ. 

ἨΠΠ.. Ἁγιν(Ρ5ἱ0.)δεΗο]. Μοπιρῃ. Ἠοείζ. 

Του. Αππι. 

οἱ δε]  πάᾶ. ειπον 5. 51. Π1,. Ὑπ]ς. 

6. Ειά. Ἀγτ.Ῥει. Μεπιρα. Τμεῦ, Αντ. 

[ οι. ΑΒΝΡΒ. 19. Απι. Το. Ἀγτ.Πς]. 
--.ουδε ΒΜαἲ )1Ἠ. 18. 81. ἨΠΙ,. | ουδ’ 

ΑΡ ΒΙΙΥ. 4 άῑς ΙΟ)”. 

--- ει πἱζ.] οπι. Ὦ”. 
--- εστιν Ογίᾳ. ἵν. 1355. |. λαμβανουσιν 

τινες Ὦ3. Ἀγτ.Ηε].πιρ. Τμου. 

8. ειπεν τε Ἡ. δΙ. ΗΤ,. Αππιι 41. | 

ειπεν δε Ὁ. | ὁ δε ειπεν ΑΒ, 15. 

γαρ. Μεπιρῃ. [8γ0γ.Ῥευ.δΗ ο]. Τπευ.] 

|. αάά. Ί προς αυτου σ. δΙ. Η1.. 

Ἁγγ.Ῥει. ΜοππρΗ. Του. 201. | οπι. 

ΑΒΝΡΕ, 19. Υμ]ς. ὢγτ,Ηο]. Ατπι. 

---ειπαν ΑΡΒΝΗΕ. 19. | 1 ειπον 5. 51. 

Ἠ1,. } ελεγον 4}. 

---Τωαν. Ῥοδί βαπτισµα Ἑ. 51. | Οοπίτα, 

Ονίᾳ. ἵν. 1988. 

4. δε] τε Η. | αἀά. ὁ Ὦ. 

-]ωανης] } αάᾶ. µεν 5. Ἑ. 8Ι. ΠΙ.. 

Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. 9ίµ, | οπι. ΑΡΝΗΟ. 

19. Υπἱσ. Τπεὺυ. Αιπη. 

19 

(Μεπιρη. 
26. ἆᾳααθ «πιο | νίατη ἀοπαϊπῖ 6. 

9. αὐ ΠΠ ἀῑσετιαπὸ Οἱ. | 4, Ὀαρίείβιπο 6ἶ. 

στ] 



ΑΡΝΤΡΕ. 
18. 51. 
ἨΙ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν., τουτέστιν εἰς τὸν ! Τησοῦν. 
ὃ ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ: " καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου | 
χεῖρας ἦλθεν τὸ πα τὸ ἅγιον ἐπ αὐτούς, ἐλάλουν 
τε γλώσσαις καὶ Γἐπροφήτευον.΄ ἦσαν. δὲ οἱ πάντες 
ἄνδρες ὡσεὶ ! δώδεκα. ὃ εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συνα- 
γωγὴν ο ον. ἐπὶ µῆνας τρεῖς, διαλεγόμενου 
καὶ πείθων ! περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. " ὡς δέ 
τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν 
ῥὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ αὐτῶν ἀφώ- 

ΧΙΧ. ὔ. 

γοαπίπγα8 ο.5δεί Ῥο5έ Ίρεαπι τί 
ογεάστεπί, Ἠοο 65δε Ίπ Τοβδιπῃ. 
5 Ἠ]1β απάής Ῥαριϊσα θπῖ πι 
ποπιπθ ἀοπιϊπϊ Ίσσα. 5 Ἐέ οππα 
προβα]ςεοί Η]ῇ5 ππαππη Ὅαιι- 
Ί15, γεπῖέ αρ]γῖίις 5αποίτι5 επρος 
605, οἳ Ἰοᾳπεραπίθασ Ηπσιαῖς εὔ 
Ρτορμείαδαπ{, 7 Εταπί απίεπι 
ΟΠΊΠ0Φ υτὶ {6ο ἀποάοσῖπι, 
8 Τπίτορτοςδις απίεπι ΒΥΠασο- 
δαπι οππι Πάποῖα Ἰοᾳπευαζας 
Ῥ6χ. ἴγος πιθηςες «Περπαίαης εἰ 
εππάεπς ἄο τεσπο ἀεῖ.. "Όαπι 
απίοπα οἰάαπι ἱπάατατεπίαχ ο 
ηποἩπ ογοάσγεπί, πια]εάΙορηίθ8 
γΊαπῃ οΟΓΠ πηιι] Πας 1πο, ἆ1δοθ- 
ἄθπς αὐ οἱς εοσγεσαν1{ ἀῑξεῖριι- 

ρισεν τοὺς µαθητάς, καθ ἡμέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ 
9) Ν / / ΄ σχολῇ Τυράννου ᾿. ἓ, Ὡὸ τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ έτη δύο, απίοιι [αοίππι οθὲ ρου Ῥοπηίαπα, 

195, οοιῖα1ο ἀἹεριιίαῃς 1π 5πο]α 
Έγταππϊ οιαδάαπῃ. | Ἠος 

Ἱέα αἱ οπιπος απ Ἰαὐίταραπέ ἴπ 
ὥστε πάντας τοὺς ἁμαπολκόθυπς τὴν ᾿Ασίαν ἀκοῦσαι Αδία απαϊτοπί γετραπα ἀοπιπῖ, 

Ταᾷαοῖ αἴαιιο ϱεπ[]εδ. 1 ΥΙ- τὸν λόγον τοῦ κυρίου |, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλλληνας. ἑλαακς ρολ ειν. 
1 / 5 Δ / 
δυνάµεις τε οὐ τας τυχούσας 
-. - }. 

τῶν χειρῶν Παύλου, 

χ}« Ν 3 ΠΜ. 

ὁ θεος ἐποίει 
α Αι σμΗΝ. λ 3 . ε . 
ωστε και επι τους ἀσθενοῦντας Ιοινοπίτ απ 6ΟΤΡΟΤΕ οἷις ειάατῖα, 

διὰ. {ποῖοῦαῖ Ῥοςππαπας Ῥαπ], 1 Τα 
αἱ οὔίαπι 51ρετ Ἰαηπσι]άο5 ἆθ- 

γε] φεπιοϊπίία, δὐ τεοεάεβαη 4 . ΄ 0 ος ον ω ΔΝ . -- δά Ἀ 

αποφέρεσθαι ἄπο τοῦ χρωτος αὐτοῦ σουδᾶρια Τ αγ εἷς Ἱωπαιοιο οἱ ερῖητα 
/ κ Φ ΄ 9 ) - ΔΝ / 

σιµικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἄπ αὐτῶν τας νόσους 
΄ / Ν Ἀ, κ / 

τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ | ἐκπορεύεσθαι Ἱ. 

πεπαπῃ εστεᾶἰευαηίτ, |" Ῥοπῃ- 

15 ἐπε- 

4. τον Ίησουν ΔΒΝΤ. 19 ε αρα. Ψπαἱρ. 

Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ. «3βί1. ]. τον Ἱ χρι- 
στον’ Ίησουν σ. 51. Η1,. | «ὦοδιπι 

Οµ]κίαπα Άντρα. ΤΜΕΡ. Απ. | 

χριστον ἰαπίπτη Ὦ. 

δ. δε] α.ά. τουτο Ὦ. (8γτ.Β5ι.) 

--- του] οπι. 3. 

--- Ἰήσου] α4ᾷ. χριστου εις αφεσιν ἁμαρ- 
τιων Ὦ. Ἀγτ.Ηο].Ἑ | αά. Ομτῖεα 

Ῥντ.Ε56. 

6. επιθεντος] επιθεντο 3. 

---του Ίαυλου χειρας] χειρα του Παυ- 
λου Ὦ. 

--- χειρας] Ἡ Ῥνασπη. τας στ. Β1,. | οπη. 

ΑΡΝ/(1Τ)). 51. Π. (15 31.1.) 
--- ηλθεν] ευθεως επεπεσεν Τ). 

--- αυτους] αυτοις 3. 

--- ελαλουν] λαλουν Ὦ3. 

---γλωσσαις] αάά. Ππριῖς α]ῖς εἰ εεπ/]θ- 

Ῥαπί ἵπ βοἱρδῖδ αποά οἱ Ἱπίεγργείαγθπ ές 

μας Πῖ ἐρεῖν απ]άσπα απίοπι Ρτορ]εία- 

Ῥατπί Ὀντ.Ηε]μης. 

---τε] δε Ὦ. Μεπιρῃ. Τμεῦ. | οπι. 81. 

--ἐπροεφητευον ΑΒΝΕΟ. (18 π.].) | 
{ προεφητ. 5. Ἐ. 51. ΠΠ. 

7. ὃωδεκα ΑΒΝΡΣ.. 19. 81. 
5. ΠΙ.. 

Β. εισελθων δε] αάᾶ. ὁ Ίαυλος Ὁ. 8. 

Ῥει. Ἐῃι, 

στὸ 

{. ᾗ δεκαδυο 

Β. συναγωγην] αάά. εν δυναμµει µεγαλῃ 

Ῥ. Θγτ.Ης].πης. 

--- επαρρησιαζετο] -σατο Ε{άγ. 

-- περι] Τ Ῥιαεπι. τα σ. ΑΝΕ. 19. 851. 

Ἠι. |. οπ. ΒΡ. Υμ]σ. Θγνν.Β5ί. δε Πς]. 

Μεαπιρῃ. ΤΠεΡ. Αντι. «4911. 

9. ὡς δε τινες] τινες µεν ουν αυτων 

Ῥ. 

---ὁδον] πᾶᾶ. του κυριου Ἐ. Ψαἱσ. Οἱ. 
ὃς ΑπιἉΒ, Ὠοί Ὀντ.Ῥ 50. (πο 91.) 

--πληθους] αἀᾶ, των εθνων ὮΕ. Άγ. 

Ῥαι. 8Η]. 

--- αποστας] τοτε αποστας ὁ Παυλος Ὦ. 

ΒΥτ. εί. (τοτε Βγτ. Πο]. Ἠ) 

--- αϕορισε Ἡ. 

-- καθ’ ἡμ.] Ῥταστη. το Τ. 

- εν] οπι. δὲἨ. (44.1) 

-- Τυραννου] ἜἝνραννιου Ὀάγ. |. 1 αἀᾶ. 

τινος σ. ὮΒ. 51. ΗΤ,. Να]ς. Ἀγτ.Ηε]. 

Απ, | οπ. ΑΒΝ. 19 εκραί. Γω[ά. Το, 
Ὦγγ.Ῥι. Μοπιρη. Έμερ. Γ2.] | 

αάά. απο ὡρας -Ἑ' ἕως ὄεκατης Ὦ. 

ΒΥΥ.ΗΠο].πηρ. 

10. ετη] Ῥο5ι δυο 1. 

--ὡὧστεπαντας... Ἑλληνας] ἑως παντες 

οἱ κατοικουντες την Ασ. ηκουσαν τους 

λογους του κυριου Τουδαιοι και Ἑλληνες 

67. |. παντας] ἅπαντας Ὀ”. 

---κυριου] Ἰ βάά. Ίησου ς. 51. Ηνίο],. | 

οἵι. ΑΡΝΓΕ. 19. Υα]ς. Ἀγτς,Ἐεε. δε Πε]. 

Μεπιρ]. Τμου. Αππι. ἆδί1. 

11. τε] δε Ὦ3. Βγτ.Ησ]. Μεππρη. 

--- ὁ θεος απῖθ εποιει ΑΒΝΡΓΒ. 19. 51. 

Απιι Γω[ά. Το. ΤΠεΡ. | { Ῥοσί ς. ΗΙ.. 

γα]ᾳ. ΟΙ. Ἑγιγ.Εεί.δΗοΙ. Μεπρ]. 
Αιπι. 41, 

19. αποφερεσθαι ΑΒΝΕ. 195. υα]ρ. 
Μοεπιρῃ. Ἔ]ιαῬ. Δι. | Ἰ επιφερεσθαι 

ς. Ὀ. 51. Π1.. 3. 
-- αυτου] ο 14. Ἱίεταπι επιφερεσθαι 13. 

-τῃ] η και Ώ(α. 

--- απαλλασεσθ. Ὦ 3. Πε]. 

---πνευµατα τα] πγα τα ὮΕ. (οπι, τα 
Ῥ Ρίο) 

----εκπορευεσθαι ΑΒΝΡΒ, 19. | Ἰ εξερ- 

χεσθαι 5. δΙ. Ἠ1,. Ι Ἱ αἲά. απ’ 

αυτων 5. 51. Η1.. ΤΠοῦ. ] οτι. ΔΒΝΕΗ. 

19. Υα]σ. Όγνν.Ρε{.δ Πε]. Μεπιρῃ. Αιπῃ. 

31. 
19. τινες και ΑΒΝΕΒ. δΙ. Η. Υπϊσ. 

Ῥγτγ.Ρ5ι.δςΗς]. | Ἀοπι, και 5. Ὦ. 19. 
1.. Δππι. 

---των περιερχ.] Τ ῬΓΑΕΙη. απο ο. 18. 

ΗΙ,. Ἁγτ.Πο]. Μεπιρῃ. Αππι. |. Ῥγαεπι. 

εκ Ὀ. ἂε Ὑμϊσ. | οἩ. ΑΒΝΕ. 81. 

Ῥνν.Ρ5ί. Του. «9, 

6. ππαπΆ8 Οἷ. | 9. νίαπαι ἀοπιϊπί 6. πι, | 11. 
ξαοϊεὈαῦ ἀειςδ Ρεν πηκΠ απ Οἳ. { εν φεπη]οϊποθῖα 6. 

--- 



κι 19. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΠΟΠΙΟΠ. 
ἀϊσσπίον, Αάϊπτο 

Ῥαυ]1β 
απίσοπι 

γαῖς, 8νττ. Ρ. Ἡ / δέ "καὶ Ἱ ΐ Ε. Ἀσιτ. Ἑ. Ἡ, χείρησαν ὃε τινες και τῶν περιερχοµένων Ἴου- (ανογαπῦ απίοπι φπἱάαπα οἱ ἆθ 
Ἱδεπιρῃ, ΤΠεΡ. οἴγοπθιπίρις Ταά ποῖς οκοχοϊδ[ῖς 

Άτπι, 0. δαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζεω ἐ ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνευ- ἵπνοσατο 5αρογ σος ααὶ Ἰναρο- 
να Ἱτίίιις ] µατα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, λέγον- «ωπιμὶ Ίονα, ἀἴσσπίοι 

ε / /” - Ν .ν Δ - ’ 3 . - 

τες, ' Ὀρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ! Παῦλος κηρύσ- νο αμμώ” ον 
4 35 / / - Ἆ Ἀὖ. απ ῖ πτθι 

πα τον σει. | ἦσαν δέ ἕτινος ἶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως «πάω Ἀοεναο Πιάαοί ρηηοῖ- 
ς Δ ενΗυ 
επτα υιοι 

1 Ν 

ο 

/ 
ρων, 

τοῦτο ποιοῦντες. 

4 

µατισµένους ἐκφυγεῖν ἐ ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 
δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν εἰ, οἱ οεοἶε1τ Εἶπιος 81ΟΥ ΟΠΛηο9 
τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔγφεσον, καὶ ἶ ἔπεσεν, φόβος ἄσπλαι Ίθει, 

Δ Ν Ν 

Ὁ ἀποκριθὲν δὲ τὸ 
- Ν Ν 5 ο α ο) - ; 

πνεῦμα τὸ πονηρον εἶπεν ΄ αὐτοῖς, Τον Ιησοῦν γινώ- 
Ν Ν - ο) ΔΝ / / . 

σκω, καὶ τὸν Παὔῦλον ἐπίσταμαι' ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; Σο: 

ή 4 ” / 

κατακυριεύσας ᾿ ἀμφοτέ- 
/ . 4 Δ Ν 

ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ώστε Ύυμνους καὶ τετραυ- 
Τ τοῦτο ονε οπιηῖθας 

Ρί5 βασογάοίαπα δορίοπα ΠΙΗ αῖ 
που [αοϊεραηῦ. 15 Ἠεεροπάσῃς 
Ἀπίθια Αρτας ποππαιη ἀῑκίς 
αἵε, Ίοξαπι πονῖ ει Ῥαπ]απι 

νο8 απῖοπι οπῖ οαείίςὃ 
1 Έι Ιπβῖ]]οπ5 Ἠοππο 1π 605, ἵΠ. 

το / “4 ει Ψ 9 5 το ο. ς : 
αἱ ἵ ἐφαλομενος ᾗἵ ὁ ἄνθρωπος ἐπ αὐτούς, ἐν ὢ 1ο ενηῖ ἀποπιοπίιπη ροβοίΠλαΠὴ, 

ο ΔΝ - ΔΝ / 

ἦν το πνεῦμα το πονηρον, 
οἱ ἀοπιπα ας απαθογαπα 1π να ]α1ς 
οοπίγα 605, Ἱα αἱ πιαῖ εἰ νιι]- 
πογαῖ εΏιισοτγεπί ο ἆοπιο 1]]α, 
11 Ἠου απῖοπι ποίαπι ΓΙ 

Ἰπάπεῖς αίφιο 
σοπΗυα5 ααἱ Παδίίαραπί Ερ]ο- 

1195, εἰ πιασπ]βοεαραίαν ποππετ 
5 τη] Ίᾳπο 0Γ6- 

αν ΄ . ΄ / Ν / - : 1 

επι πανγτας αμα. καὶ ἐμεγαλύνετο το ;ὄνομα τοῦ ἀεπίαπι γοπῖεραπί εοπβτεπίος 

/ - 

κυρίου Ἰησοῦ, } ὄπολλοίτε τῶν πεπιστευκότων ἤρχον- 
οἱ αὐπαπ[]απίθς 
1 Μια 

86115 8105 
απίοεπ οκ ἨΠῖς απῖ 

Βιογαπί οπγΊοδα οσα σοπί- 
το ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις Ἰοτπὲ Ινχον οἱ «οπιβασοτιηὲ 

αὐτῶν. 
Θς 
ἱκανοὶ δὲ τών τὰ περίεργα πραξάντων . συνε- 

οοταπι οπιπίθας: 6 εοπιρα(αῖς 

νέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων᾿ 

19. πνευµατα τα] πνατα Ὦ}.. 
-- του] οι. Ὦ3. 

---ορκιζω ΑΒΝΡΕ, 198. Υμὶς. Μεπιρῃ. 

Άππι, ε4. εἰ Μ35. | { -ζομεν 5. δΙ. 

ἨΠ,. Άγιες, Ῥεε,δεΗσ]. Τπευ. Απ. ΜΕ. 

239ιΝ. : 
---1ησουν] Ῥϊαθτη. κυριον ὃδ". (οοττ..) 

--Παυλος] Ἰ Ῥιασπι. ὁ 5. 1, | οπι, 
ΑΒ ΜαΙΝΡΕ. 15. 91. Ἡ Τ/. ἵπ ατ. Τοςἱ. 

14. γΥοτ. εν οἷς και υἷοι Ἑκευα τινος ἵερεως 

ηθελησαν το αυτο ποιησαι. εθος ειχαν 

τους τοιουτοις εξορκιζειν. και εισελθον- 

τες προς τον δαιμονιζομενον ἠρξατοεπι- 
καλεισθαι το ονομα λεγοντες, Παραγ- 

γελλομεν σου εν Ίησου ὑν Παυλος 

κήρυσσει εξελθειν (εξελθ. κηρυσσει”) Ὁ. 

Ῥγτ.Ησο].πιᾳ. (αάά. Ἡ δερίεπι” Ῥορί 

υἷοι.) 

---τινος Β( βαρτα) ΕΤ. Ἀγν.Ῥεε. Μεπιρίι, 

ΑἉτπιι| Γτινεςς. ΑΝ. 19. ΠΙ.. Υπ]. ο. 

Ἁντ.Πο]. [01.1 |. τινας δΙ. (οπη. 

Της.) 

--- υἷοι] Ῥοβδί αρχιερεως επτα ΑΒΝΕ. 

1δεΐο. Ὑαὶς. (Διπι.) | 1 απίο Σκευα 

Ίου. Ὁδ. ἩἨΠ. Μεπρῃ. | οπι, 

91. 

--- Σκευα] κευια Δ. 

--- Τουδαιου] -δαιοι 1.. 
-- τουτο] Ἕ Ῥταεπι. οἱ 5. Ἐ. 51. ἨΠΙ.. 

γι]ς. Ἀντν.Ρεέ.δΠε]. Αιπι. (11.) | 

οπι. ΑΒΝ. 15. Μεπιρῃ. ΤΕΕ. 

15. αποκριθεν δε] τοτε απεκριθη Ὦ. 

--- πονηρον] αάά. και 3. 

--ειπεν αυτοις ΑΡΝΕ. 195. 51. Υπ]. 

ΒΥΥΥ.ΡΕί,δεΗο]. Μεπιρῃ. ΤΠερ. Αππη. 
2811. ῃ. Ἐοπι. αυτοις 5, ΕΗΤ.. 

---τον] αάά. µεν ΒΝ.ΕΙ6}. | οπι, ΑΔΝΤ. 

19. 51. ΗΙ.. 

-- τινες] τινος 18. 

16. εφαλομενος ΑΡΒΟΣ. | Τ εφαλλομενος 

ς.. Ν.Ε. 15. 91. ἨΤ,. | εναλλομενος Τ). 

--- ὁ ανθρωπος απῖε επ᾽ αυτους ΑΒΝ. 18. 

81. Υμ]ς. Ἀγτ.Ηε]. | 3 Ῥοείς. ΏΗΙ.. 

Ῥγτ.Ρ5ί. Μεπιρῃ. Τμεὺ. 48ιΠ. | ὁ ανθρ. 

εν ᾧ ην το πνευμα το πον. επ᾽ αὐτοις 

Ἐ. (οπι. επ᾽ αυτ. Απ.) 

-- επ’ αυτους] εις αυτους Ὦ. | επ᾽ αυ- 

τοις Ἡ. 

---κατακυρ.] Ἰ Ῥίπεπι. και 5. ΧἨ. δΙ. 
ΗΙ.. Υπ]σ. Ἀγττ.Εει,δςΗο]. Αυπι. | οπη, 

ΑΡΝΕΡΕ(Γ. 19. Μεπιρῃ. ΤΠευ. 

---κατακυριευσας ΒΝ(Ῥ.) 18. να]ρ. 

(κυριευσας Ὦ.) | -σαν ΑΒ. 81. ΠΤ. 

--- αµφοτερων ΑΡΒΝΕΡ. 19. Υα]ρ. Ἀγν.Ης]. 

εἴτης. ἀταοςὸ ἈΤεπιρη. Ατπι. |. ᾗ αυ- 

των σ. 51. ΗΙ,. Ἀγτ.Ες. ΤΠΕΡ. (οοΒ 

ορίοπ) | 6ο5 οπηπος 25Η. | οπι. Ὦ. 
--ισχυσεν] ενισχ. ΝΤ. (οοΓ:.Ε) 

16. εκφυγειν] αάά. αυτους Α. 

17. εγενετο] Ροδί γνωστον 81. Ἀγτ. εί. 

--πασιν] αά. τοις Τὸ. 

--τε] οπι. Ὦ1Ἠ. Μοπιρμ. ΤΠΕΡ. 

--την] οπι. Α 1). 

---επεσεν ΑΡ(Ε.) 18. (επεεν ἩὮ.) | 

ἆ επεπεσεν -. Ὦδ. 81. ΗΙ.. | (ροςί 

φοβος 1.) |. αἲά. ὁ 83. (εοιγ.5) 

---του κυριου] οτη. του Ὦ. 

18. τε] δε Ὦ. Μεππρμ. Τμου. 
-- πεπιστευκοτων ΑΒΝ. 19. 91. ΗΤ.. | 

πιστευοντων Ὦ. Υμ]β. | πιστευσαντων 

Ῥ. . Ῥτασπι. ηρξαντο Ἀντ.Ης]πης. 

(ταετὸ. 

---- εξομολογουμενοι] αἀά. τας ἁἅμαρτιας 
αυτων ἘΒΒει. Ἀγτ.ξεί. (ποπ Ἠαβες 

Ῥ Μαι.) 
19. ἵκανοι δε των τα περιεργα πραξαν- 

των Ἐν. Ὦ.Β. 1285. | οτη. 81. 
-- δε Ἠνς. Ὦ.Ε. | οπ. 6. | τε Β. 

ΒΥΥ. Πο]. (πο Ὦ5ι.) 
---τα περιεργα Ἐκ». .Ε). | περι τα εργα 

Ῥλ6}. 
--- συνενεγκαντες] αάά. 

Ειιδ. Τ.Ε. 

--- κατεκαιον ΕΙδ. Ὦ.Ἑ. | κατεκαυσαν Τὸ. 

και Ὦ. | οπη. 

13. οἴγοαπαθιπ{Ιθιις 6. { 14. Ταᾶαεῖ ὥσργυαο ϐἳ. 
---16. ἵπ 6ο8 Ἡοπιο Οἱ, | 19. ες εἶβ 0. 

ὃτὸ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΕΙ. μυριάδαν πέντε. 
καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου 

Ὁ οὕτως κατὰ κράτος Στοῦ κυρίου ὁ 

λόγος” ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 

51 0ο. 16:5. 

{ Ῥοπι. 12:26. 

Ἀ Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα. ἐθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ 

πνεύµατι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿Αχαΐαν πορεύ- 

εσθαι εἰς ἡ Ἱεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτία Μετὰ τὸ γενέσθαι 

με ἐκεῖ, δεῖ µε καὶ “Ῥώμην ἰδεῖν. 
ολ 

” ἀποστείλας δὲ εἰς 

ΧΙΧ.20. 

Ῥγεϊς 1]]ογαπῃ Ιπγοπεταπί Ῥο- 
ουππίαπι ἀεπαπίογαπι απίπαια- 
ρϊπία πιάτα, Τα Γογίος 
γετραπη ἀοπιϊπί οπγεεεεραί οὐ 
σοοπβγπιαρα(αγ. 

ἱ1Ἠ1ς απἴοπι εχρ]οῖῖς Ῥγορο- 
επἲς Ῥασ]ας πι ρϊπθα, (γαπείῖδα 
Μαεοάοπῖα οἳ Αομαία το 
Ἠθγοβο]γππβτη, ἀΐσθη» αποπίαπα 
Ῥοδίφ παπα {ποτο 1ΡΙ, οροτῖθῖ Π1θ 
εἰ- Ἱκοπιαπα γ]άσπαο. 3 ΜΙίεπΒ 
Ἀπἴετα ἵπ Μασσάοπίαπα ἆπος οκ 

τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντῶν αὐτῷ, Τιμόθεον ποἰπἰκιγαμ βρεις ο δ], Τἱπιοῦ]ιοπα 

καὶ "Ὥραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον. εἰς τὴν ̓Ασίαν. 

ν Ἠγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ 

ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ' "' Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, 

ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος, 

ῥρείχετο τοῖς τεχνίται» Σούκ ὀλίγην ἐργασίαν, 

συναθροίσαν καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα έργαταν εἶπεν, 

αμα ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ Ἡ 

εὐπορία ἵ ἡμῖν" ἐστιν, " καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι 
οὐ µόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς ᾿Ασίας, ὁ 
Παῦλος οὗτος πείσας µετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων 

ὔτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρών γινόµενοι. 

οἱ Ἐταξίαπι, 16ο τοπηαηςῖς αά 
{πρι ἵπ Αδία. Ὁ Ἐποια οδί 
απίεπα Ἰπ. 1]]ο ἵοπιρογο ἑατρα{ῖο 
11Ο πα λπῖπια ἄᾳ νία. 3 Ώσπιε- 
Πας οπίπι οπίάαι ποπιῖπο, 
αισοπίατΊας, {ποῖοης5 αοἶος αἴ- 

ση 5οεπίσας Ἰλοαπαο ρτασβίαῦαϊ Υ- 
φ5 ἡβοῖδας ΠΟΠ. πποάΙσππα Ύ1α65- 

οὓς ατα; 32 4105 «ΟΠΥΟΟΑΠ5 οἳ 608 
απῖ ἨαἱαςπιοάΙ οταπί ορίῇσες, 
ἀῑκῖς, Ψππὶ, ες αι]α 4ς Ίος 
ἈγΩΠΟΙο αἀθι]ςίπο ο5ι ποβς, 
.5ρἱ ν]άοιῖς εἳ απα1μῖς απἷα πο. 
5ο]απα Ἐρ]οδί 5εά Ῥοπε (ος 
Ἀρίπα Ῥαπ]ας5 Ἠο διπάεης 
Ἀγογβί πηπ]ίαπι ἐατραπηα, ἀϊσεπβ 
αποπίαπα. ποια. εαπῖ αἱ απ 
πιαπίρας Βαπι. 3 Νοηπ βο]απι 

Τ οὐ μόνον 

19, συνεψηφισαν Ἔια. Τ.Ε. | συνεψηφισον 

3. |. συνκατεψηφισαν Ἡ. | συνεψηφι- 
σαντο 51. 

-- και εὗρ. Ἔς. Τ.Β. | οπι. και Ὁ 3. 

---- εὗρον Εδ. 1).Β. | πὗρον Ἑ. 

--- αργυριου 5. Ὦ.Ε. | -ον δΙ. 

--- µυριαδας Ἔτιδ. Ὦ.Β. | µυριδας Ὦ. 

90. του κυριου ὁ λογος ΑΡΑ. | } ὁ λογος 

του κυριου σ. Ἀὲ. 18. 51. Ἠ.. Απ. 

Μεπιρῃ. Τμεῦ-πασ. Ατπι. | ὁ λογος του 

θεου Ὦ,. Ὑπ]σ. ΟΙ. Τπευ. ία. [.2011.] | 

αᾱ Βπ. Υετγ.] ενισχυσεν και ἡ πιστις 

του θεου ηυξανε(ν”) και επληθυνε(το") 

Ῥ. 
91. ὧς δε επλήρωθη ταυτα ΟΥίᾳ. Ππί.ῖν. 

6784. | τοτε Ὦ. 

---- επληρωθη] -θησαν Ἑ. 

--- εθετο] Ῥο5ί ὁ Παυλος (Ώ)ΕΒ. (οπη. ὁ 

Ῥ.) 
-- εν] οπι. Β(γ. 
--- διελθων Ἠδ. 

ΔΡΕ. 
-- Αχαιαν] Ῥταθπι. την ΑΡΒ. 18. | οπι. 

ΒΝ. 51. Π1.. 

--- πορευεσθαι] Ῥήαεπι, και Ὦ. Ῥυτ.ΡΕῦ, 

--- Ἱεροσολυμα ΔΑΒΝΡΕ, 15. Υα]σ. ΟΥίᾳ. 

Ππι. ἵν. | { Ἱερουσαλημ σ. 51. ΗΙ.. 

29. αποστειλας δε Ἀγγ.Ηε]. | και απο- 

στειλας Ὦ. 8Υτ.ΡΕΙ. 

δτ4 

185. 91. ἨΤ,. ] -θειν 

99. την Μακ.] οτι. την ΧΜ. 81. 

--- διακονουντων αυτῳ] διακονουν αυ- 

των ΑΔ. | διακουντων αυτων δῖε Ἡ. 

--- Έραστον] ΡΙΑΕΠΗ. τον 15. 

--- χρονον] α.ἀ. ολιγον Ὦ. 

---εις την Ασιαν] εν τῷ Άσιᾳ Ὦ. 

98. ταραχος] αἀά. δε 51. 

--ουχ ΑΝΕ. 

-- ὁδου] αάᾶ. ἀαῖ Ἀνττ.Ῥοι.δεΠε].Ξ. αά. 

ἀοπιῖπϊ Υπ]. Οἱ. 
94, ονοµατι] ην Ὦ γ. (οπι. ἆ.) 

--ναους αργυρουε] ναον αργυρον 3. 

(60ΥΥ.Ξ) 

--- αργυρους}] οπι, Ἑ. 
--- Αρτεμιδος] αἀά. ὁς Ὦ. 
--- παρειχετο Α’ΝΒ. 18. 51. ἨΤ.. | παρ- 

ειχεν ὮΕ. | παρειχε Α 3. 

--- ουκ ολιγην απίο εργασιαν ΑΡΝΓ. 19. 
81. ας. |. Ἡ Ῥοδ 5. ΒΕΗΙ, (ουχ 

δν.) 
..95. οὓς συναθρ. και] οὗτος συναθρ. (οπι. 

και) Ὀ. Το]. Ἀγτ.Εεί. Ἔμευ. 

--- τα τοιαυτας δίο ὃν. 

--- εργατας] τεχνεταις Ὦ3. (-ταςῇ.) 

-- ειπεν] εφη ὮὉ. 

ΥὈ. 

-- ανδρες] αάᾶ. συντεχνειται Ὦ. 31. 

Ἠς].Ἠ. αἀά. ὑμεις αυτοι Ατπη. 

--- επιστασθε] επιστασται Ὦ. 

|. αάά. προς αυτους 

25. ἡμιν ΑΒΝΡΓΕΒ, 185ἱο. Ὑαἱς. Μοπαρῃ, 

Τ]ιευ. Αππιι | Τ ἡμων σ. δΙ. ἨΙ.. 

Ῥγτν. Ρ5{.δεΠ ο]. δι. 

96. θεωρειτε και ακουετε ΒΥτ.Ηε]. | ακου. 

και θεωρ. Ὦ. ΘΥ.Ε 50. 
--- ὅτι] οαπι. ὮΤ. 

--- Ἐφεσου] ἕως Ἐφεσιου Ὦ. | της Έφεσου 
91. 

-- αλλα] αά. και ΛΑΡΌάγ. 19. Ἱ. Βγτ. 
Τί, | οπι. ΒΝ1.. 51. Η. Υυἱσ. Θγτ.Ηε]. 

Μοπιρ]ι, Τμοῦ. Ατπι, 91. 

--της Ασ.] οπι. της Ὦ”. 81. 

--- οὗτος] αάά. τις τοτε Ὦ3Ἡ. 

--πεισας] -σαν ΔΑ. | οπι. ὃν. 

--- µετεστησεν] απεστησεν Ἑ. 

--- ότι αι. α.ά. ουτοι Τα». 

-- οἳ } οπι. δὲ. (αἆἆ.Ξ) 

---γινομενοι] Ύγενομ. ΤὮ]ιδία, (γεινομ. 
93.) 

2Τ. δε 10.] οι. Ἐ(γ. 

--κιἩδυνευει ἡμιν το µερος ἨὮ(8)ΕΒ. 

18. ΗΙ.. ὙΥπαὶϊς. ] το µερ κινδ. 
ἡμ. Α. | ἡμ. κινδ. το µερ. Ὦ. 

81... (κιδυνευ]σι Ἀ. κινδυνευσει 
23) 

320. ογεξοοὈαξ νοχύιπα ἀοῖ 6ἱ. | 938. οπι. "1π' 
(0. | νῖα ἀοπαηί Οἱ. | 359. εδε που αοα αεί] ο 6ἱ. 



ΧΙΣ. 94. 

τας. 8υττ. Ρ.Η. 
Μεπιρμ. ΤΗΘΡ, 
Άσπα. ΡΗΗ, 

ἱερὸν εἰς 

97. [αὐτῆς] 

καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 

"Αρτεμις ἛἨφεσίων. 

/ 5 Λ Ν / // 

συνεκδήµους ! Παύλου. ὃ ὶ Παύλου δὲ βουλομένου 
- Ν . / ον 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ µαθηταί: 
οι Δ Δ Ν . 3 ω 3 . ω) Π 

τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν ὄντες αὐτῷ Φίλοι, 
Ν ΄ Ν - κ 

πέµψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μη δοῦναι ἑαυτὸν ο. : 
δὲ ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἐκραζον' ἦν 

γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυµένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ 

'-Ὁ τίνος ᾖ εἰ 
ὄχλου ἶ συνεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον, προβαλόντων αὐ- 

Ν -- ι) / ε δι. / / Ν 

τὸν τῶν Ιουδαίων: ὁ δὲ Αλέξανδρος κατασείσας τὴν 
-- - . β 

χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήµῳ. 

. ΔΝ / 

εἰς το θέατρον. 

Σοὐθὲν” 

ἕνεκα” 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

29 

συνεληλύθεισαν. 

41 2 

δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ µέρος εἰς ἀπελεγμὸν 
ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ᾿ Αρτέμιδος 

λογισθῆναι, μέλλειν τὲ καὶ κα- 
θαιρεῖσθαι | τῆς µεγαλειότητος΄ αὐτῆς ἣν ὅλη [ή ]ὴ Ασία 

ὃ ἀκούσαντες δὲ καὶ γενό- 
µενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες, Μεγάλη ἡ 

καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις 
συγχύσεως" ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον, 
συναρπάσαντες Γαϊον καὶ ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας, 

ὃ ἐκ δὲ τοῦ 

απίσπη Ίπος ρογϊοΠαβίέας ποδῖς 
Ρατ ἵπ τούανρίοποπα. νοπίτο, 
βοά οὗ πιασηαπο Ὦοβηπ6 ἵοπι- 
Ῥ]απα πι πλ Ι]απι ἀορηίαβίτας, 
εοῦ οἱ ἀοδιταί Γποῖρῖοί ππαἰθείας 
εἴπδ, Ύπαπα Γοία Αβία ος ογμῖς 
σοµῦ. 3 Ἠϊδ ας τορ]ειῖ 
δυπέ ἵνα 6 οχο]ατπανοταηί 
ἀϊσεσηίο», Λίασπα Ίλεαπα Ἠρ]θ- 
εἴοταπῃ. 3 Εί Ππρ]οια οδί οἰν]- 

/ ἵα5 οοπ[αεῖοπο, οἳ Ιπιροτατη 
{οσσγαπί πο απίπιο ἵπ ἴμοα- 
ἄαπας ταρίο (πο ες ΑγίδίΗΤΟΙΙο 
Ἰποσάοπῖνας, εοπαΙ δις Ῥαπ]]. 
ὃν Ῥαπ]ο απίοπα γο]οηίο Ἱπίατο 

/ ἵπ Ῥορα]απῃ ποπ Ῥογπηϊεοταπε 
ἀἰκεοιραα: 3 απάἆαπι απἴεπα ο 
ἆο Αδίας ρηϊποϊρίθας, απϊ οταπί 
απη]οί οἵπδ, ππ]κογαπὲ κα απι 
τορβηίο5 πο 5ο ἀαγοί ἵπ ἴΠεμ- 
ἔταπα, 55 ΑΠ απἴοπι α)ἴπά οἷα- 
πιαθαπέ: εχαί οπῖπι οοσ]εδία 
οοπ/[αξα, ϱί Ῥίατοβ πορδοϊοραπε 
απα εκ οπιξα ϱοηγοΠΙςεοη{. 
ὃ Ώο (πτρα απίεπι ἀείγακοταπί 
Αἱεχαπάχατῃ,  ῬτοΓο]]οπῖῦις 
επι Ταάαεῖς. Αἰεχαπάεγ 6γσο 
παπα βἱ]οπίΙο Ροδίι]αίο γο]ε- 
Ῥαΐῦ ταίοπεπι Τεάάςτο Ῥορι- 
Ίο. ὅΩπεπι πό οοσπογεταπό 

ας 
της 

/ / 

επιγνοντες 

27. αλλα] οπι. 83. (αάἆ.5) 

--- ἱερον] απίο Αρτεµιδος ΏΡΗ. | Ῥοεί 
ΔΡΒΝ. 19. 51. Τ,. Υπ]ς. 

-- ουθεν ΑΒΝΗ. | { ουδεν ς. 

91. 1. 

-- λογισθηναι ὮΝ. 15. 851. ΗΠΙ., 

ΔΡΕ. Ἀγτ.Ης]. 

ΡΕ. 15. 

Γ. λο- 
γισθησεται [ντ. 
Τοι.] 

---μελλειν ΑΞΒΝ(Ώ3.) τε].| µελλει Α"(Τ3.) 

ΒΥτ.Ηςε]. (µελλει τε και καθαιρεισθαι] 

αλλα καθερ. μελλει(ν") Ὁ.) [Ῥντ.Εεί.] 

--τεΕίσ. ΑΒ ΜαΙ ΝΕ. 15. Υα]ς. Ἀγτ.Ης]. 

Μεπιρμ. μου. Αι. [Ῥντ.ρει. ΈΙΠ.] 

{δε 51.9. ΒΒεᾖ. 91. Η1.. 

-- και 5ε0.] οΠ1. Ἐ), 

---της µεγαλειοτητος ΔΒΝΕ. 19. | την 

µεγαλειοτητα ς.. (51.) ἩἨΤ,. (µεγαλο- 

τητα 51 5ο.) [ 2 οπι. Θγτ.Ρ5ἱ. ] | οπι. Τ). 
---αυτης ΑΒ ΜαΙΝΕ. 15. 51. ΗΤ.. Υπ]ς. 

Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Τμου. Αππι «11. 

{οπι. ὮΒ Βεᾖ.Ὀ. 

-- ἦν] ἡ Ὁ (ΞΚΙρΙ; 
(Ώ ποτ οτι.) 

-- όλη] Ρο5ί ἡ Ασια 8Ι. 

--ἡᾗ Άσια ΑΝΕ. (15.) 51. ΗΙ, | οπι. ἡ 

ΒΕ. (ἡ οὐσία 198ἱ9.) 

--- ἡ οικουµενη] οπι, ἡ Ἑ. 51. 

28. ακουσαντες δε] ταυτα δε ακουσαντες 

Ὦ. Ατπι. 

46 σος. εἲ]. σσ.) 

98. πληρης ΑΕ. 198. Τ,. 

--- θυμου] αάά. δραμοντες εις το αμφο- | 

δον Ὦ. Ἀντ.Πε] παρ. 

- ἡ] οπι. 3. 

99. επλησθη .... συγχυσεως] 

ύλη ἡ πολις αισχυνης 3. 

-- ἡ πολις] Τ αἀά. ὅλη ς. Ἐ, 51. ἨΠ1.. 

Ῥντγ.Ρ51.δΗε]. Τ1εῦ. ἄδιπ. | Ῥτασπι, 
14. Ὦ. | οπι. ΑΒΝ. 19. Υαὶς. Μεπιρῃ. 
ΑΤΠΙ. 

---της συγχ. ΔΡ ΜαιϊάΙΓ ΝΡ”. 851. ἨΤ.. 
ΝΕΤὮ, 15. | αισχυνης 

συνεχυθη 

οπι. της 5. 

ρε. 

-τε] δεΏί(σγ. 51. Μεπιρῃ. ΓΤπεῦ.] 

-- συναρπασαντες] ΡΙΔΕΤΗ. και Ὦ. Ἀψτ. 

Ῥει, 

--Νἴακεδονες 3. 

-- Παυλου] Τ ΡΙαεπι. 

ΛΒΝΡΕ. 19. οδ1. 
Ῥου{]. Τν. 41. 

80. Παυλου δεβουλοµενου ΔΕΝ3. 19. 91. 
Ε Ἡ του δε Παυλου βουλοµενου σ. 

του 5. | οπι. 

ἘΗΙ,. |. του Παυλ. δε βουλ. Χὲ. | 
βουλ. ὃε του Ίαυλου Ὦ. Γείγ, 

ΑεΣ.] 
--- ουκ ειων αυτον οἳ µαθηται Ρείγ. Αἶεα. 

{ οἱ µαθηται εκωλυον Ὦ. | {ειων] εων 

Ἐ. | ειον ΗΤ..) 

81. οντες Ρείγ. Αἶεα. | ὕπαρχοντες Ὦ. | 

ΗΙ,. Ρείγ. 4ἶει. | 

81. αυτῳ] αυτου ΕΤ. 

-- ἑαυτον] αυτον ΧΣ. (οοἱΓ.Ἑ) 

99. τι] οπη. Ὁ. 

--ην γαρ ἡ εκκλησια] ἡ γαρ εκκλ. ην 

Ῥ. 
--πλειους] πλειστοι Ώ{γ. 

-- ἕνεκα ΑΒΝ. 19. | ᾗ ένεκεν ο. ΤΒ. 
851. Π1.. 

--- συνεληλυθεισαν] -θασιν Ἡ. | -θησαν 

1. 
98. συνεβιβασαν ΑΒΡΝΕ. (19.) (οὖν 

"ἐβίβασαν 15 µυῖα.) | Ἡ προεβιβα- 

σαν ο. Ὠ. 8Ι. ἨΙ.. | κατεβιβασαν 

υα 
--προβαλοντων δί. δ. ΑΒΝΕ. δΙ. 

Ἡ. |. προβαλλοντων Εἰσ. Ὦ. 18. 

1. 
--- αυτον] αυτων 1.3. 

--ὁ δε Υπα]σ.ΟΙ. Μεπρῃ. ΤΠεῦ. | ὁ ουν 
Α. Απι. | ὁ δ' ουν 3. (εους.ξ) 

---την χειρα] τὴ χειριΝ Ἑ. 

-- ηθελεν] ηλθεν 3. (οοῦς,) 

--- δημῳ] λαφ Ἐ. 

84. επιγνοντε ΑΒΝΡΕΒ, 18. δΙ. ΠΙ.. 

(Ὕνωντ- Β ΒΕΠ. 19. Η.) | Τ επιγνοντων 

5. 

2Τ. τερα(αδί ασ Οἵ. | 98. ΔΙοκαπᾶςγ απέεπα 60. 
Γτεάᾶετο τα{οπθίη Οἱ. 

στὸ 



ΑΒΝ ΤΕ. 
19. 91. 
ἨΠ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο µία ἐκ πάν- 
των ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, Μεγάλη η, "Αρ 
τεμις Ἐφεσίων. 35 Καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν 
ὄχλον φησίν,᾿ ́ Άνδρες Ἠφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἵ ἂν- 
θρώπων΄ ὃς οὐ ο. τὴν φεσίων πόλιν νεωκό- 
ρον οὖσαν τῆς μεγάλης ᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπε- 
τοῦς» Ὅ' ἀναντιῤῥήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν 
ὑμᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς 

7 ἠγάγετε γὰρ τοὺς ο ανα στες οὔτε 
"ἡμῶν." 

ἱπράσσειν.' 
ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας | τὴν θεὸν’ 
ὃ εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνίται 

᾿ ἔχουσιν πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ον καὶ ἀν- 
θύπατοι εἰσίν' ἐγκαλείτωσαν. ἀλλήλοι». 3 εἰ δέ τι 

Ἱπεραιτέρω. ἐπιζητεῖτε, ἐ ἐν τῇ ἐννόμῳ νήσο έπι- 
λυθήσεται. 39 καὶ γὰρ κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στᾶ- 
σεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος 
περὶ οὗ "οὐ ́ δυνησόµεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ 
τῆς συστροφῆς ταύτης. '' Καὶ ταῦτα εἴπὼν ἀπέλυσεν 
τὴν ἐκκλησίαν. 

ἕ µεταπεμ- 

ΧΙΧ. ὁ5. 

Ταάποππα 6556, Υος [αοία οδέ τι, 
οπηπίαπα. ααδῖ Ῥος πογας ἀιας 
οἸαππππή απ, άρπα Ώοαπα 
Ἠρ]οδίοσαπη, δὲ Εντ απ 5εάαδ- 
κεί εοἵρα. ἵατρας, ἀῑκίι, Υπτὶ 
Τ[οβί!, ας οπῖπα εδς Ἰουηίπς 
απί ποξοῖαί Ἠρμοδίογαπα οἴγ]τα- 
{πι ΟΠΙΙΓΙΟΕΠΙ ϐ.56 ΤΙΔΡΠαΘ 
Ὥιαπας Τουΐδᾳπο Ρτο]ῖςῇ ὁδοππι 
ερο 15 οοπ(γας]οί ποη. Ρροδβῖΐ, 
ορογίοί γος 5ο αίος ο55ε οἱ πΙμ]] 
ίθµιοτο α5οταο, Ὁ Αάάυκὶειῖς 
οπἷπα ἨΠοπιῖηος Ιδίο5 ΠΘ( ο βᾶ- 
οπ]ερος πθφπο Ῥ]αβ5ρμεπιαπίες 
ἄθειπα νθβίαπη. 5 Ωπος 5ἶ Ὦο- 
πηνία» οἱ απῖ οἱ 6ο βιπέ 
ατίποος Ἰαβοπυ αάνειδιας α]- 
ᾳπσπῃ οαπδαπῃ, ΟΟΠΥΕΠΕΙΙ5 {ο- 
16ΠΦΟ8 ασιπίασς οἱ Ῥτουοηβι]ες 
βυηΐ, αοσιαςδεπί Ιπνῖορπ: 3 βὶ 
απίὰ απθετη αἰίοσίας τοῖ απιαστ]- 
15, Ίπ ]οσϊίπια οσσ]εσία μοίετίς 
αὐβο]ν],  Ὁ Ναπι εί Ῥοτϊοια- 
1ηΓ ασια] θε ἡμ]οπ]5 ποάίεγπας, 
ουπα πα]]α5 ορποκῖς 516 ἆο ᾳπο 
Ῥοδείπια5 τεἀάςετο ταῖοπθπα 
εοποιτειις ἰδίας. 3] Ἐς ουπα ηχος 
ἀῑκίςδοί, ἀῑπηϊδῖς οσο]ερίαπῃ, 

}Ῥοξίαπαπι αμίοπι ορξδαγ]έ κθ ΧΧ. 1Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον 

54. εκ] οπι. Ὦ. Ὑπ]ς. 

--ὡς ΑΝΡΒ, 81. ΗΠΙ, | 
19. 

--επι] περι 18. 

--ὡρας] Ροβί δυο δΙ. 

---κραζοντων] -τες ΑΝ. 

--ᾖ} οτι. Ὦ5, 

---µέγαλη ἡ Άρτεμις Ἐφεσιων] δίς Ὦ. 

95. καταστειλας] κατασεισας ὮΡΒ. 

---ὁ γραμµατευς] Ῥοβί τον οχλον Β. 81. 

Μοπιρῃ. { απίοε ΑΝΡΡΒ. 195.Η1,. Υμ]6. 

Ῥγτ.Ης]. Τμεῦ. Αιπι. [Ῥντ.Ῥει.] 
--- φησιν] εφη Ἐ. 

---Ἐφεσιοι] αδελφοι ΧΧ. (οοΣΥ.Ε) 

"ανθρωπων ΑΒΝΗ, 19. 81. γαρ. 

Ῥγτ.Βεῦ. ΜεπιρΙ. (Τ1οῦ, ὲ νἷα.) Αππι, 

|. } -πος 5. ὮΗΙ, ΒγτΗεΙ. Απ. 
(ρίαεπι, ὁ Γ3.) 

---Ἐφεσιων] ἡμετερων Ὦ. 

--πολιν] απίο Ἐφεσιων Ἡ. 

ὡσει ὮἙ. 

--Ῥέεωκορον] ναοκορον ὮΧ. | νεοκορο’ 

Ἐ, 18. (νιωκ. Ὦ3) 

--ουσαν] ειναι Ὦ. | αἲᾶ. και 3. 
(σου. ) 

---µεγαλης) Ἱ αἀᾶ. θεαο 5. 8Ι. ΗΙ.. 

(Ανπι). { οπ. ΑΒΝΡΕ. 18. Υπα]ς. 

ΒΥ5γ,Ώι.διΗο]. ΜοπιρΗ. ΤΗ6ῦ, πι. 

-- Διοπετους] Διοσπετους Τ. 

ὅτθ 

86. αναντιρητων ΒΧ. (-τηρητ. 111.) 

--τουτων] ΑΠίο οντων Α. | οπ. ντ. 

19. (6011. δ95:) 

---πρασσειν ΑΒΦΓΕΒ. 19. Η1.. | Ἱ πρατ- 

τειν 5. 8]. || Ῥτασπ. τι ὃδ-. 

37. τουτους} αθἀ. ενθαδε Ὦ. Ῥνν.Ης].ης. 

ΑΗ. 

--ουτε 10.] ουθ’ 91. | µητε Ὦ. 

-- ουτε 90] µητε Ὦ. 

-την θεον ΑΒΝΗΡΣΕΣ. 81. ΠΠ. | 

την θεαν ς. ΕΣ. 181 υἱά. 

-- ἡμων ΑΒΜαΙΝΡΒΣ. 19. Ἀγτ.Γ5ί, 

ΤΠεῬ. Απ. |.  ὑμων 5. ΕΧ67, 91. 

Ἠ1,. Ψυ]α. Βγτ.Ησα]. Μοπρι. «398. 
98. Δημητριος] αάά. οὗτος Ὦ. 

--- και οἱ] οἱ και 3. 

--εχουσιν προς τινα λογον ΑΡΝΗ. 81. 

ἨΙ.. Υμ]ς. Ἀγτ.Ηο]. (Μεπιρῃ. ΤΗοῬ.) 

ΑΙΠΙ. | εχουσι 

λογον Ὦ. | Ἰ προς τινα λογ. εχ. 5. 
19 αἱ υἱᾷ. [ῶγτ.Ῥοι. δι. ] 

99, περαιτερω Β. 15 (περετερω). Ναἱς. | 

περ ετερον Ἑ. | Ἔπερι ἑτερων 5. 

ΔΑΝΕΟ. 91]. ΗΤ,. Βντν.Ε5ί,δςΗο]. Μοπαρῃ. 
Τπεῦ. (Ατπι.) 401. 

--- Επιζητειτε ] ζητειτε Ἡ. 

--τῃ ενηομῳ] τῳ νομῳ 3. 

--- ἐκκλήσιᾳ] -σιας 1”. 

προς αυτους τινα 

40. εγκαλεισθαι στασεως περι της σηµε- 

ρον μηδ. αιτ. ὑπαρχοντος] σηµερον 

ενκαλεισθαι στασεως μηδ. αιτ. οντος 1). 
--- περι οὗ ου ΑΒ Μαι Α{[.8. 51. Η. Ἀγτη, 

Ῥει.δΗε]. Αιπι. ἆδιπ. | Γπεριοὺς. 

1)Ε. 155. Ὑπ]ο, Μοπρῃα, Τπευ. | 

περι ὀῦν οὐ δῖο 1., 

-- δυνησοµεθα] -σωμεθα 18. 

-- αποδουναι] δουναι Ἠ1.. 

--- λογον περι ΑΒΝΕ. 91. | Ύοπι. περι 5. 

ΡΗΙ,. Υαὶς. Μεπιρῃ. Τε. (15 π.].) 

--ταυτης] αἀά. και ει ταυτα οὕτως εχει 

19. 

1. µετα δε] τα δε Ἡ ἴπ πι. 
---µεταπεμψαμενος ΒΝ ΙΡ. 18. 81. Μεππρῃ. 

Έπευ. Ίιλ. | ἩἹ προσκαλεσαµενος 5. 

ΑΡΗΙ.. Υιῖς. (Βντγ.Ῥυ. δν Ηο]. αἱ υἱά.) 

ΑτΠΗ. 

---ὁ] οπι. Τ). 

---και "παρακαλεσας' ασπ. ΑΒ(Ν)(Τ) 

(5.) 19. 51. ΥιῬ. Ἀγιτ.Ῥου. δΗςἱ. 

Μεπιρ]. ΤΜεΡ. Αππι. «ΑΡίΠ, (κ. παρ. 

και ασπ. 9. ΥΣΥ. Ἠ5έ.δε Ηο]. Τπεῦ.) | 
και πολλα παρακελεσας (-λεσσας"Ἀ 

ΠΡΙ. -λευσας 156.) Ὦ. (-καλεσας".) | 

καιασπ. (ΧΟΙ1, παρακαλεσας) 5. Η1.. 

84, παπα εδ Οἵ. | 38. Ῥτοσουκα]ρας πι. 

| 



κακο. 

ταῖς. 5γυν. Ῥ. Ἡ. 
ΠΠεπιρ], ΤΠεῦ., 

Άγπι, 2041, 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, ον εἰς τὴν Ιλλλάδα: ὃ 
τε μῆνας τρεῖρ, γενομένης ᾿ἐπιβουλῆς αὐτῷ” ὑπὸ τῶν 
α.-- µέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐ ἐγένετο 

συνεί- γνώμης” τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. { 

Φ Μις ο Ν Ν Ν . / ” 

ψάµενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ᾿ παρακαλέσας 
» / ελ αάρι 4 ΄ ΑΗ | ὃ / 

ἀσπασάμενος ἐξηλθεν πορεύεσθαι εἰς ' Μακεδονίαν. 

34” “Διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσαν 

᾿ποιήσας 

(ππηπ]έας, νοσα(19 Ῥαμ]ας ἀῑδοί- 
Ῥι]19 οἱ οκ]ογίαία5 08 να]θ- 
ἀῑκίί, ο ῥτο/οοια οδί ατ Ίο ἵπ 
Μασσδοπίαπι, 

Σθαπι απίοπα. ρογαπιρ]αςςος 
ραπ Ί]]ας οἱ οχ]οτίαίις 08 
Γιῇ9δεί πη]ίο ΒΟΙΠΙΟΠΟ, νοπίέ 
πά ἀτασσῖαπι; 5 αλΏὶ ο Γοοῖδδου 
ΠΊΘΠΒ6Β {Υ6β, [ποίπο απ ΙΙ 
Ἰηβίάίαο α Ταάαεῖς παν]σαίιτο 
ἵπ Ἁγιίατη, Ἠαθιίφιο οοηςὶ- 
παπι αἱ τονογίογοίΣ ρου Μαςθ- 

Δ . . / αν / / . 259 / 4 - 

4. οπι. ἀχριτῆς Πετο δὲ αὐτῷ | ἄχριτῆς Ασίας] Σώπατρος ᾿ Πύῤῥου Ὃ ος ο λρας Ἔμ 
ἳ λλσί - / ο πὶ ς στ Ξ Ασίας Ῥεροιαῖος, Οεσσαλονικέων δὲ Αρίσταρχος καὶ Σε- Βονοομεῖς, Τιοκκα]ομσοποίατα 

μ ος ,.. Ξ ν / . ν΄ ΥΕΓΟ Ατδίματο]ας δὲ Βοσππάιι5 
κοῦνδος καὶ Γαἴος ο αἷος καὶ Τιμοθεος' ᾿Ασιανοὶ οἱ Ααΐις Ώοιψειθοι Τήπιοι]ιοιις, 

8 Ἐ ον 4 / Αείαπί γογο Έγο]οις οἱ Ττο- δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος, ” οὗτοι δε  προσελθον πο ορ στα 
τες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι: " ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν Σαδηπουαπί πος Τγομάαο: ὅ ποβ 

γετο πανϊρανίππι5 Ῥοβί 4ἱ6β 
μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ σος, καὶ αΖγπιοταπι α- ῬμΠΙρρῖς, ος γο- 

θ η δ Πἰπιι5 αἆ οο5 'Γγουᾶθπι ἵπ ἀἴε- Ἰλ ομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν .- α | ἄχρι΄ ἡμερῶν Ῥα5 απἶπαια, αὈὶ  ἀοπιοαί 
ἃς ον ΒΗΙΠΙΙΦ. ἀἱεριςδ εορίοπι,. 7 Ιπ 6. ὕπου πέντε, οὗ διετρίψαµεν λος σον ἐν δὲ τῇ μιᾷ ππα απἴοπα φαῦρα οµΠΙ 60Π- 

τῶν σαββάτων, συνηγµένων ἡμῶν” 
ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, µέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύ- 
πίσω παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι ο κά 
ὃ ἦσαν δὲ ας ποῖες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερᾳφ οὗ "ἦμεν΄ 

Γκαθεζόμενος" δέ τις νεανίας ὀνόματι συνηγµένοι. 

/ 

Γ κλάσαι ἄρτον, γοπίκδεπιις αἆ  Παπσοπᾶππι 
Ραποπῃ, Ῥαπ]ας ἀἹκεραίαραί αἶς, 
Ῥτοίοσίατας Ίπ. ογαςΙΙΠΙΤΗ, Ῥτο- 
Ὀακίίᾳιις 6ΟΥΠΙΟΠΘΙΩ Ἱδαιο ἵπ 
ππθΙαπη ποσίοπι: 8 εταπὲ α- 
ἴθιη Ἱαπιραάαο οορίοξαο π 
οεπποπ]ο πρ  6ΓΑΠΙΙ5 ζο0Ἡ- 
βιερα. Ὁ. Βεάσπ απίοπι 
απίάαπα  αἀπ]οδοει5 ποπηῖπο 

1. ασπασαµενος] αποσπασαµενος 3. | 

α.ά. τε 3. 81. (Ῥντγ.Ρ5{.δςΗς].) Τπεῦ. 

--- πορευεσθαι ΑΒΝΕ. (Ρροβί εις Μακε- 

ὃονιαν Ἐ,) |  πορευθηναι 5. 159. δΙ. 

ἨΤ.. ]. οπι, Τ. 

-- Μακ.] Τ Ῥταεπι. την 5. Α. 155. Π. | 

οπι. την Ὦ Βεῃ,ΜαἰΝΏὈΤ.. 851. ΤΤή. ἵπ 

ασ. Τε5ί. 
9. διελθων δε] αἀᾶ. παντα Ὦ. 
--- εκεινα] -νη 3. 
---παρακαλεσας αυτους] χρησαμενοςὮἩ. 

8. τε] δε Ὦ. Μεπιρὰ. (15 1.1.) 

----γενομενης] και γενηθεις ὮἨ. (-θεισης 

15.) 1. αάά. δε 1101. 
--ἐπιβουλης απίο αυτῳ ΑΒΝΕ. 19. | 

ἆ Ροδί 5. Ὦ. οἱ. Η1. γπαις. 8Υ1Γ. 
Ἐεί. δι Ηςε]. 

---μελλοντι αναγεσθαι] µελλων αγεσθαι Ε. 

--- µελλοντι αναγεσθαι εις την Συριαν 

ΕγεΝ. γνωμ. του] ηθελησεν αναχθηναι 

εις Συριαν, ειπεν δε το πνευμα αυτῳ 
1). Ἁγγ,Ηο]μης. 

--γύωμης ΑΒ3 ΜαϊδΕ. 15. | ἆ γνωμη 

5. Β'. 81. ἨΙ,. Θγτ.Ηε].πισ. (γαεοὸ. 
-- δια] αἀά. της Ὁ. 

4. συνειπετο δε αυτ. αχρι] µελλοντος ουν 
εξειεναι αυτου μεχρι Ὦ. (8γτ.Ηε]οπι.) 

-- δε αυτῳ] δ' αυτῳ 81. 

4. αχρι της Άσιας Α(Ρ)Ε. οἱ. ΗΙ.. 

έωα. Βεά. Ἁγττ.Ῥ5ε.δ.ΗοΙ. Αππι. | ο]. 
ἨΝ. 19. Υπα]ς. ΜεπηρΗ. ΤΠΕΡ. 

-- Σωπατρος Ίυρρου ΑΒΝΡΓΕ. (19.) 51. 

γΥπ]ς. ἈγτΗο].πια. Μεπιρῃ, (ΤΠοῦ.) 

Άγ, ΟΥίᾳ. Ιπί. ἵν. 6865. (Ίυρου 19.) 

Γ οπι. Ίυρρου 5. ΗΠ,. Ἁγιτ.Ρεί.δε 
Ἠε]ιικί. |. Ῥοιγας απίαπα 1. 

---Ῥεροιαιος ΑΒ Μαϊ 41Π3. 19. | ἘΒε- 

ροαιος ΒβΒεἠ. | Βεροιος ΧἨ. | Ῥε- 

ροιεος 5, | Βερυαιος Ὦ3Β. | Βηροιαιος 
ΑΧ, πέυτά. 81967. ΗΤ, 1. 

--- Δερβαιος] Ῥταεπι. ὁ Α. 19. | 
βεριος Ὦ3. Ώογειιςα. 

-- Τιμοθεος] αἀά. ααἲ οκ Τειτῖς ΒΥ. 58. 

--- Ασιανοι] Ἐφεσιοι Ὦ. Τ16ῦ. |. εκ Δεία 
Ἐρ]οςίϊ Ὀγτ.Ησ].πις. 

--- Τυχικος] Ἐυτυχος Τ). 

δ. οὗτοι δε ΑΒΝΕ. 19. Θγν.Ησ]. Μεπιρ]. 
(Τπερ.) 3Η. ]. Ἐοπ. δε ς. Ὦ. 51. 
Ἠ1,. Υπ]ς. Ἀγτ,βεί. Ατπι, 

---προσελθοντες Α μἰυϊά. Ρα 1. 81. 

ἨΤ,. |. Ίπροελθ. σ. Β3ΜαἰΓ). (19 π.1.) 
--- έἔμενον] εµεινον ΝΑ. 

-- ἡμας] αυτον Ώαγ. 

--- Ἔρωαδι] Ἔροαδι Ὦ3Ἡ. (ρο. Ὦ. γε 
6.) 

6. την] οπι, Ὦ. 

4 Ἐ 

Δου- 

6. αχρι ΔΡ. 

απο ΝΕ. 19. 

--αχρις ἡμερων πεντε] πεµπταιοι Ὁ. 

--οὗ Ἑ. 8Ι. ἨΙ, | ὅπου ΑΝΕ,. 18. | 

εν ᾗὶ και Ὦ. Θγτ.Πε]. (αδί εἰ ἴτεπ. 901.) 

7. δε ΑΥτ.Ηε]. | τε Ὦ. Βγν.Ρει, 
---τῃ] οσα, Ὦ. 

--μιᾳ] ἀἄῑο Αιπι, | αάά. πρωτη εἰο Ὀ 6}. 

--ἦμων ΑΒΝΡΕΗ. 15. γΥιαὶρ. Ἁγιτ. 

Σ5{.δςΗς]. (Μεπιρῃ.) Τμαῦ. Αιπι, δι], 

| Έτων µαθητων σ. 51. ΗΙ,. 

--κλασαι] Τ Ῥιασπι. του σ. Ὦ. | οἱ, 

ΑΒΡΝΕ. 15. 81. ΠΠ. |. (αρτων Η.) 

--- μελλων] µελλοντες εἰς 5Ι. 

--παρετεινεν τε] ΟΠΙ. τε Ὦάαγ. | δε 

Ὦγχ, ΗΕ]. Μαιαρῃ. ΤΙοῦ. | παρατεινον- 
τος 159. 

8. λαμπαδες] ὑπολαμπαδες Ὦ. 

-- Ίμεν ΑΒΝΡΕΗ. 19. 51. Η]. Υα]ς. 

Ῥγτγ.Ρεί,δεΗε]. Τμευ. Ατπιι |. Τησαν 

σ. ΜεπαιρΗ. 01. 

--- συνηγμενοι] οπι. Ἡ. 

9. καθεζοµενος ΑΒΝΗΕΒ. 15. | Τ καθηµε- 
νος ς-. 51. ΗΙ.. 

ω ο οπῃ. Β. 

| { αχρις 5. 51. Ἡ. | 

9 Ειβθεῦ ἅπι, Γμζᾶ. | 4. οι. εδε πι. ! πατετα 
οι Οἱ. [5. βαδππεταπί Οἱ. ΓΤ. οπι, εἷα” 10, 
στ, { οαπα οἱς Οἱ. | Β. ἸαπιραάοἙ 6ἷ. 

σττ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΧΧ. 10. 

ΑΒΝ[ΟΙΤΕ. ε ὀ ενο ὕπνῳ αθεῖ, Ἐπίγοβας 6αρες {εποςίγατη, οι οσον Ἐὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφ ροµενος βαθεῖ, ιών τόν τος 

Η1. διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλείῖον, κατενεχθεὶς Ῥωιαμίο ἅῑι Ῥαμ]ο, οὔποίις 
ΒΟΠΙΠΟ οθο]αῖί ἆς {ετῖο οεπα- 

ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ομ]ο ἄθογεαπι αἱ εαδ]αξας5 οσέ 

0 πιοτίαδ.  Αά απεη οι 
ἤρθη νεκρός. ο. δὲ Ἆὴ ὄωρ ώς αὐτῷ ἀοξοσπάϊκεοι Ῥαμ]αςδ, ποιος 

ων Ὁ εἶπεν η ορυβεισύε ὰ 5προς οιτη οὗ οοπ]ρ]εχας ἀῑχ]ι, 

εο καὶ συμπεριλαβὰ : Ἰ ρ β Ἶ ον . Νομίο ατοατῖ: απῖπια οιιῖπα 

ψυχὴ, αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν. 
Ἀτὸν” ἄρτον καὶ γευσάµενος, ἐϕ ἱκανόν τε ὁμιλήσας Ἡλις 

}1ἄχρι. αὐγῆο, οὕτως ἐξῆλθεν. Ἰ 
ζώντα, καὶ ον τος οὐ µετρίω». 

20 Ὁ ον δὲ 
ἀνήχθημεν ! ἐπὶ ν 

Γπροσελθόντες 
τὴν "Ασσον, 

᾿ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας 1ρβίπς 1Π 9ο εςῦ. 

ἐκεῖθεν µέλλοντες 

11 Αδοεπάςπς 
απίοπη {ταΠςοΠΕΩΠΟ ΡαπΠοΙη ϱὔ 

εαιΐσᾳιο  αἱ]οσιπίς 
” ἠγαγον δὲ τὸν παῖδα "δ4πο αἲ Ἰποσπι, δἷο Ῥχοίεοίβ 

οδυ, | Αάάπχετιπί αιίοπι 
Ῥποσγαπι νἰνεπίοπι, εἳ «εοΠ- 
εο]αί  βαπῦ ΠΟΠ  ΠΙΠΊΠΘ. ν΄ ὃν - 

ἐπὶ το πλοίιον 19Νος αιίοπι αποοπᾶθηίος Π- 
γεπι οηανΙσανΙπηις 1π ΑΡΒΟΠ, 
πάς εαεοοριΙ. Ῥαπ]απι: εἰο 

ἀναλαμβάνειν τὸν ΓΠαῦλον' οὕτως γὰρ ο ροας. οπίπα ἀἱκροκιοται Ίρρο ος 

νος ἦν, ́ µέλλων αὐτὸς πεζεύειν. } δὡς δὲ ἡ 
ἔαιταπι 1τος {ποξιτας. ἱ Οαπι 

συνέβαλ- Απίοπι οοπνοηίςδεεί πο Ἅᾖπ 
ΑδδοΏ, Αἀδιπιίο 6ο γεπῖπας 

λεν ἡμῖν εἰς τὴν Ασσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθο- Μγβ]θπου, 15 οἱ Ἰπᾶρ πανῖ- 

μεν εἰς Μιτυλήνην" 
15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ δαπίες εοαπθπ ἀἱε γεπῖπιας 

οοπία ΟΙαπα, οἱ α]ϊα ἀῑο α- 

ἐπιούσῃ κατηντήσαµεν ασρς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ γιουύπιις Βαππυπη, οἱ ςοᾳμολῖῖ 

παρεβάλομεν ο. Σάμο», | 
Ὅἡ κεκρίκει’ γὰρ, ὁ Π]αῦλος παραπλεῦ- εἰς Μίλητον. } 

ἀϊςο γναπΊπιας Μθίαπι. 19 Ῥτο- 
τῇ δὲν ἐχομένῃ ἠλθομεν Ῥοβαογαῦ εηῖπι Ῥαπ]ας ἰγαπςπα- 

γίρατο ἘρΠεδιπα, πθ 4Ἡ8 ΠΟΤΕ 

σαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτρι- 

9. επι της θυριδος καταφεροµενος ὑπνῳ 

βαθει (ν]ᾶ. Οτίᾳ. ἵν. 965.) | επι τη 

θυριδι κατεχοµενος ὑπνῳ βαρει Ἡ. 

-- του Παυλ.] οπη. του Ὦ. 

--- κατανεχθις Ἑ. 
--- απο 19. ΑΡΒΝΕ. 81. 1. | ὑποὈ. 19. Ἡ. 

-----Επεσεν] πεσων Ἑ. 
-- και ηρθη] ΟΙΏ. και Ἑ. | και ός ηρθη 

ΤΡ (7. (και επηρθη Ἐ. αρ. Η 111.) 

10. επεπεσεν] επεσεν επ’ Ὦ. 
---. συμπεριλαβων] -βαλων Ο3.(...Ἄλων 

Ο:). | αἀᾷ. αυτου Ο. ΘΥ1Υ.Ε5{. δΗε]. | 

βάἀ. και Τ) Ἐ. Βγτ.Ε50. 

-- εν αυτῳ] εν ἑαυτῳ Ἡ.. 

11. και 1..] οπι. Β. Μαι. 

--- τον αρτον ΑΒΝ"ΟΡ3. 19. 
τον σ. ΝΤ) Μ, 51. ΠΤ.. 

--- τε] δε Ώα. Ἐαγ. 

--- αχριΔΒΝΕ. 15. Ταχρις 5.Ο0Ρ.81.Η1.. 

---- αυγης] αυτης 93. 

19. ηγαγον δε τον παιδα] ασπαζοµενων 

δε αυτων ηγαγεν τον Ψεανισκον 1). 

18, προσελθοντες ΑΡ"Ἡ. 51. Η. |  προελ- 
θοντες ς. 380. 1595. Τ.. | κατελθοντες 

ρα}. 

--- επιτο] εις το Ὦ. 

---επι την ΑΒΝΟΒ. 19. | Τειςτην 5. 
Ῥ. 51. Η1.. 

στο 

{ Ἀοπη. 

19. Ασσον ιδ. Μεπιρῃ. ΑτπΠ. (Ασον 

19.) | θασον 1.. Ἀνττ.Ρ5ἱ δεΗΠ ο]. Έμευ. 

(εξ ἵπ νου. 14. οχο. 1;.) 

--- οὕτως] οὗτος 18. 

--- διατεταγµενος απίο ην ΔΡΝΕ. 15. 81. 

(.νον Β".) | Σ Ρορῖ ς.. ὮΗΤ.. | εντεταλ- 

µενος ην Ο. 

---µελλων αυτος] Ῥϊαθπι. ὡς Ὦ. | αυτος 

µελλων Β. 

14. δε ο, Ο3 αἱ νῖᾷ, 
--- συνεβαλλεν «ΑΒ(Ν)Β(Γ. (-λλον 3. 

οοτ.5͵) |  συνεβαλεν 5. Ο0). 185. 81. 

ἨΤ,. γαρ. Ἀγιτ,Ρεί.δΗε]. Μεπιρη. 

που. Ατῃη, 

--- εις την] επι την 3. (οοτγ,ξ) 

---Ίλθομεν] ανηλθοµεν 1.3 17. (πατε τ85. 

απίο 1λ0.) 

--- Μιτυληνην] -λινην ΔΕ. | ἩΜυτυλι- 

νην 1.. 

156. κακειθεν] και εκειθεν Ἡ. 

-- αντικρυς ΔΒ3ΥΝΟΡΕΒ. 19. Τι. | Ἐ τκρυ 
ο Β, 51. Ἐ. 

---- ἑτερᾳ] ἑσπερᾳ Ἑ. 

--- παρεβαλλομεν] παρελαβοµεν ὮΧ. 

-- Σαμον] Ἱ αάά. και µειναντες εν Ἔρω- 

γυλλιῳ ς. Ὀ. 51. ΗΤ,. Βγττ,Β5ἱ. ὃς Πε]. 

Τ]οῦ. | οπ. ΑΒΝΟΕ. 15. Υια]ς. 
Μοπιρῃ. Ανπι. 41. (Έρωγυλιᾳ Ώ αγ. 

Τρογυλιῳ 1, Τρωγυλιῳ δΙ. 

βΠ. νου. «1001.) 

15. τη δε ΑΒΝΟΒ. 15. | Ἐοπ. δε ς. 

Ῥ. 81. ΗΙ. Ἀγτ.ΠεΙ. Μεπιρη. ΈΠερ. 
(ει βεᾳποπίϊ Ψπ]σ. Ῥγτ.Ῥδι. Ατπι.) 

--- εχομενγ] ερχοµενῃ Ὦ3. 51. 

16, κεκρικε ΑΡΝΟ3ΡΕ. 198. Υπ]ς. Ἀντ. 

Ἠσ]. Αγπι. (κεκρει 3. Π1. κεκρικει" 
ΑΓ κευρικει” 4) | Τεκρνεν 5. 

0. 51. Η1.. Ῥγτ.Ρεί. 
- ὅπως µη γενηται αυτῳ χρονοτριβησαι] 

µηποτε γενηθµ αυτῳ κατασχεσις τις Ὦ. 

|. (οτι. αά 

--- αυτῳ 1’.] αυτον Ἡδίο. 

---εσπευδεν] ὃ εδει 038. 

--- ει δυνατον ειη (5. ην) αυτῳ] ο. ΏΗ. 

401. 
---ειῃ ΑΒΝΟΒ. 19. | Την 5. 5Ι. Τ. 

--την ἡμεραν] Ῥτασπι, εις Ὁ. | τῃ 

ἅμερᾳ Ἡ. 

--- εις] εν ὮΧ. 

--- Ἱεροσολυμα Β00. 81. ΗΙ.. Υαἱρ. | 

Ἱερουσαλημ ΑΝΕ. 15. 

17. µετεκαλεσατο] µετεπεμψατο Ὦ. 
---τους] οτα. Τ. 

18. παρεγενοντο] εσκληρυνοντο Ἐάγ. 

ϱ. ἀποίας 6ἵ. | 10. ἵπ 1ρ5ο Οἵ. | 11. ἵπ Ἱπσεπα 
σι. { 19. παν]ρανιπαδ Οἱ. { 15. οπι. ἄῑε 30. 
σι. 



ΧΧΧ. 24. 

να]ς. 8υττ.Ῥ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. Τ]οῦ. 
Άππι. 201. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

βῆ ἐν τῇ ᾿Ασία": ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατὸν ἡ εἴη ' ῆσαι ἐν τῇ Ασία: ἐ γαρ, η 
αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς 
Ἱεροσόλυμα. Ἰ ”απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέµψας εἰς 
Ἔφεσον µετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρου» τῆς έκκλη- 
σίας. ᾗν ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, 
Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης. ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην 
εἰς τὴν ̓ Ασίαν, πῶς μεθ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον 
ἐγενόμην, '' δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης Τταπεινο- 
φροσύνης καὶ ! δακρύων καὶ πειρασμών τῶν συµβάν- 
των µοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ιουδαίων. Ὁ' ὧς 

ΠΠ Πονοί ἵπ ΛΑεΐα : βοεήπαῦας 
επίπη, ἵ Ῥοββῖδί]ο αἱρῖ οδοί, πα 
ἀἴοπι Ρεπίοσοβίοή [αοσγοί Ἠοτο- 
βο]γηαΐ, ΙΑ ΜΙσιο αιίοπι 
πηίίεης  Ἐρμοδαπι  νοσανῖς 
πιπΙογος Ἠπία εσο]οβίαο: Ι5 αιῖ 
ομπι γεπ]δδοπί αἆ ουπι οἱ αἴπια] 
οβροπΜ, ἀῑχίε οἵ», Ἠο8 δο]]ς, 
της ἀἱο απα Ἰηρτοκσιιφ ΒΗΤΗ 
ἵπ Αδίαπ, απα[ίος γουίβοιπι 
Ῥ6γ. οπιπθ ἵεπιραδ {Γαοτῖπι, 
1 Αογνίθ5 ἀοππῖπο οπα οπιηῖ 
πα] ίαίο οὐ ]αοτ]πηῖς οἱ ἰθπι- 
αοπῖρας απαο παϊΗῖ ποσϊἀογαπΕ 
εκ Ιηβία1ῑς Πιάπδοταπη, 3 ᾳπα- 
πποίο. πΙΒΙ] εαυἰγαχκοτῖπι γοῬῖ8 
πε ζαπα, αποπηίπας αάπαπ{ίατοπα 

Σω}λ « / . / - Α 3 

οὖδεν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἄναγ- 
ο. εί 9 , ο ες / 9 » 3 

γεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσία καὶ κατ’ οἴκους, 
φι / ι / Νο Ν Γ 

διαμαρτυροµενος Ἰ]ουδαίοις τε καὶ Ἑλλησιν τὴν εἰς 
Ν / ε - 

εἰς τον κύριον ἡμῶν 
φ9 Ν κ 3 ος / 3 ΑΙ 

καὶ νῦν ἴδου ἶ δεδεµένος ἐγω τῷ 
/ / ε / ΔΝ ) ” 

πνεύµατι πορεύοµαι εἰς Ἱερουσαλημ, τὰ ἐν αὐτῇ 
/ ΄ ὃν α 

συναντήσοντά µοι μὴ εἰδώς, 
Ν ασ ν / / / 

το ἅγιον κατὰ πθολιν διαμαρτύρεταί 
ο ΔΝ κά ΔΝ /. / / 

ὅτι δεσµα Ἱ καὶ θλίψεις µε  µένουσιν. 

1ρ λ / Ν / 
εον µετανοιαν, και πιστιν 

ἼἸησοῦν | χριστόν ]. 

{ 

8 Νο ν - 
πλην Οτι το πνεῦμα 

ιο ” 

μοι 
. ὃν 

ἀλλ) οὐδενὸς 

γοῬίς εἰ ἀοσσογοπι νο ραυ]ῖσς 
αἳ Ῥετ ἆοπιοβ, 3 {εεήβοπης 
1πάκποῖς αἴᾳπο μροπιϊ]ῦιας ἵπ 
ἀαιπα ρασπ]τοπύῖαπα οἱ Βάοπι ἵπ 
ἀοπιπο ποδίτο Ίθεα ΟἨΓβίο. 
33 Ἐ{ παπο οσο 6ο αἱ]]ραίας 
βρίτίζα γαάο Ἱπ Ηϊογαδαίοπι, 
απαο ἵπ οα γοπίιτα Βιηῖ παηί 
1ΡποταΠΒ, 3 πὶςί αποά βρἰγῖεας 
5αποία5 Ῥεγ ΟΠΊΠ65 οἰγ]ίαίες 
Ρτοίεδίπέατ πημῖ ἀἴσοῃπδ Ύ1πο- 
πῖαπα γίπου]α οἱ (πΙρα]αξΙοπ6β 
πι π]απεπίέ ἴἵπ Ηιεγοδο]γπηίβ. 
3 ο πλ] ἨΠοταπι γΥεγθος, λέγον 

18. προς αυτον] αθά. ὅμου οντων αὐτων 

Α. Υπ]σ, | ὅμως εοντων αυτων 03. | 

όμοσε οντων αυτων Ὦ:. | ὁμοθυμαδον 

Ἐ,. | ποιπ Ἠαροπι ΒΝ.0. 19. 51. ΠΙ.. 

Ῥντγ.Ρα{.δςΗσο]. Αεπαρῃ. Τμεῦ. Ατπῃ. 

-- αυτοις] προς αυτους 3. 

-- επιστασθε] αάά. αδελφοι Ὦ. 
}.ιοί[. 997, 

---πρωτης] ΡΙάΕΠΙ. της 51. 

--αϕ] εφ Ὀ". 
--- εις] επι 1. 

---πως.... εγένοµην {πιοί/. 

οπιπα ἴεπιρας”” 

πλειον ποταπως (πως3) μεθ ὑμων ην 

παντος χρονου Ὦ. (μεθ ὑμ. τον παντα 

χρονον εγενοµην Ἠ”.) 

19. κυριῳ] αᾶᾶ. μεθ ὑμων Ο. Βντ.Πε]. | 

οπι. {,ιοῖγ. 936. 
--- δακρυων] Τ ΡΥΠΕΠΙ. πολλων σ-.Ο. 51. 

ΗΙ,. ΘντΗὰ. Απ (2911.) 1. οπι. 

ΑΡΒΝΡΕ, 15. Υμ]σ. Ἀσν.ρει. Μεπιρῃ. 

ΤΠεΡ. ι. Βία. ςΤή:) Γιο. 936. 
--- συµβαντων] συµβαινοντων Ο. 

Γοπ], 

92651 Ῥος 

|. ὡς τριειαν η και 

--- επιβολαις 51. 

90. των συµφεροντων] απίο ὑπεστειλα- 

µην Ο. | Όοπιτα, Πιο. 997. 

-μη] οτι. Ὦ. Αππι. ΜΟΒ. 
-- ὑμας] οπη. Ὦ. Γιο. 

90. Νημοσιᾳ και κατ οικους] κατ᾽ οικ. κ. 

δημ. Ὀ. 

91. διαμαρτυροµενος] -ρουμενος Ὁ 3. | 

-ραμενος δΙ. Η. 
--θεον] Τ Ῥτασπι. τον 5. ΑΓ. 135. 91. 

ἨΤ,. |. οι. ΒΝΟΒ. 
--πιστιν] Τ αάᾶ. την ασ. Ἐ. 51. ΠΤ,. | 

οτι. ΑΡΙαΙΝΟὈ. 19. Άνπι, {ιοί 

221. 

---εις τον κυριον αἲ [π. υεγ. Πιο, | 

δια του κυριου Ίμων Ἰησου χριστου 
Ῥ. 

-- ἥμων Πιο. |. οπι. Ὦ. 

--- χριστον ΑΝΟ(Τ)Ε. 15. 81. σα]σ. 

Ῥγτ.Ῥεί. Μοππρα. Αππι. 81. Ρίαι. | 

οπι. ΒΗΤ,. ῬΒγτ.Ηςε]. Τµοῦ. Α9ίΠ. Τοπι. 

αιοῦγ. 

99. δεδεµενος ΑπΠί6 εγω ΑΒΝΟΒΡ. 19. 
γα]ς. ΟΙ. Εωά, | 4 ροδ ς. Ὁ. 8Ι. 

Ἠ1,. Απιι Τοι. Άγτν. Ῥ50.δς Πε]. (οπι. εγω 

1Σιοί[. 927.) 

--- Ἱερουσαλημ {πιο |  Ἱεροσολυμα 

Ῥ. ΄ 
--- συναντήσοντα ΒΝΤ,, | -σαντα ΔΡ. 

ἘῬαγ. 18. 81. Ἡ. | συµβήσοµενα 
ο. 

--μοι ΑΝΙΟΡ, τε]. | εµοι ΒΝ3. 
Ῥαγ. 

{µε 

92, ειδως] γεινωσκων Ὦ. 

38. το πνευμα το ἁγιον] το ἁγιον πνευ- 
μα Ὀ. 

---κατα πολιν] οπι. Ὦ. | κατα πασαν 

πολ. Ὦ. (Υπ1ς.) Γιο. 997. 

-- διαµαρτυρεται ΒΝ"ΟΏ. δι. ἨΙΠ, 

Μεπιρα. Του. Πο. |. διεµαρτυρατο 
ΑΝ.Ε, 19. 

---μοι ΑΡΝΟΡΒ. 15. 81. Υα]ς. Βνττ. 

Έει.δεΗεΙ. Μεππρῃ. ΤΗοῦ. Ατπι. 1. 

Ῥ]αμ. (119) Πιο | Ἀοπ, 5. ΗΙ, 
«Έλι. [ίοπι, 

--λεγον ΑΒΜαϊεά. 1. 4 ΝΟ. 51”. | 
λεγων Β αἱ ε{.». Β{1γ.9.Ὦ Ε..19.913.567. 
ΠΠ. 

-- με] Ροδί και θλιψεις ΑΒΝΟΝΒ. 19. Ἡ. 
(Βγτς.(ΒΕΕ.)δ.Ης].) (Ατπι.) Γιο, (Εε 

αρη]αίίοπος ἨΙογοδο]γπιῖς πιο ππαποηέ 

Ὑπ]σ.6ἱ.αί αΌεαο « Ἠίετος.” Εμ[ά, Το.) 

Γ απῖς ς-. 18. Τ,. | (καιθλειψεις µενουσιν 

μοι εν Ἱεροσολυμοις Ὦ. Αππ. (Βγτ.Ης].3) 
(που) (ιο) ο αὐι  Ῥγτ.Ρεί, 

Μεπαρ]α. ΤµεΡ. Ατπι. 4911, 

16. Ῥεπξεοοςίας 6Ί. [ 20. οπι. νοὈῖς 19. 61. 4πι.Ἡ | 
21. ἵπ ἀοπιίπατα ποβδίταπα ὦεβθατα Οὐτῖβέαπα 
ο. | 92. αἱΙρατας5 εµο 6Ι. | 5οιὺ Οἵ. | 23. πμ 
Ῥτοίθβίαξας Οὐ. | 1ης] τηθαο ἄπιις | ἵπ Ηίοτ. 1 ἵη 
σος. πι. (1 ετοΒΟΙΥΠΙ15 πα ΠΙβΠΕΙΙ6 61.) 

στο 



ΑΒΝΟΡΕ.- 
18. 91. 
ἨΠ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

43 /{ / . 4 Ν ο} / ] ερ ε 
λόγου ποιοῦμαι | τὴν ψυχην ᾿ τιµίαν έµαυτῳ, ὡς 

- Ν / Ν Ἀ 

τελειώσαι τον δρόμον μου Γ καὶ τὴν διακονίαν ἣν 
ον 

ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι το 

ΧΧ. 25. 

που [π6ῖο ΑΠΙΠΙΑΠΙ ΤΙΘΑΤΗ ΡΓθ- 
ΠοΡΊοΓοΠ1 4παΠΠ 16, θπππιοᾶο 
οοΠΡΙΤΩΠΊΘΙΗ ΟΗΥΦΙΠΙ ΠΠΕΙΤΗ εί 
παϊη]ςίογίαπι ποά αεοερί 8 
ἀοπηΐπο Ίθδα, τεειΠσατί οΥαΠ- 

εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 
25 καὶ νῦν ἰδοὺ Επι σταίῖαο ἀεῖ. 3Ε: παπο 

οσσο 65ο κοῖο απῖα απιρ]ας 
ο ον 5 σα 3 Ἀ ”/ 8 / / 

ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρὀσωπὀν µου ἡὑμεῖς πο νἱάσμίής Πιοῖοπι πωοᾶπα 
ΥΟ5 ΟΠΙΠΕΡ Ῥρ6εῦ 411058 ἐταπβῖν] , 5 Ὡ ο ῃ ΔΝ / η 

παντές, εν οιἱις δλθον. να ος ος βασιλείαν » Ῥτασάίσαης τορπιιπι ἀοῖ. 35 Ω118- 

96. διότι 

θαρός ἡ εἰμι οὐ γὰρ σαῖπο ΟΠΙΠΙΠΤΗ: 

Ρτορίος οομΏεδίου νο» Ἠοάίονπα, 96 
διὸ το. ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳα, ὅτι ο. ἀῑο απία ππππάας βππι ἃ 54Ἠ- 

ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων’ 
3 ποιη επίπι 

εαὐίοτ[ασί αποπήπας5 αάπιῃ- 
ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι Ἱπᾶσαν τὴν βουλὴν ὕατοπι ΟΠΙΠΟ οοπα]]ίηπι ἀθὶ 

/ 
τοῦ θεοῦ ὑμῖν. 
ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἔθετο ἐπισκό- 

"ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἕ κυρίου»᾽ ἣν Αα π]θ]ν]ὲ δαηρ]πο 5πο. 'Ἔρο α1 Ῥού.ρ:ο 
98, ἐκκ τοῦ 

θεοῦ (2) 

πους, 

προσέχετε ή 

/ 
απο διὰ Ἑτοὺ αἵματος τοῦ ἰδίου. 

νουῖς, 3 Αἀιεπάϊίε γουῖς εί 
ἑαυτοῖν καὶ παντὶ τῷ ππίνθγξο Ρτεβί, ἵπ 4πΟ Υ08 

αρ]τῖταις δαπούα5 Ροβιἱῦ ορίδοο- 
Ῥο5 χαβοτο οεσ]εσίαπα ἀᾳ1, 41 πι 

κοΐο. αποπίαπι Ππίταδαη{ Ῥοβύ 
ἀἰδοσξδίοπεπῃ Ππθατη Παρί ϱγανθ5 
ΊΠ γο5, ποη Ρατοσηίος ρτερ!, 

"ἐγὼ ἴ 

οἶδα | ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἀφιξίν υ- λύκοι 40ϱὲ οκ γοὺΐς ἱροῖς οκκιχαοπέ 

βαρείς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόµενοι τοῦ ποιμνίου, γϊτῖ Ἰοᾳποπίας Ῥεγνοιρα, αἱ αὐ- ΔΝ 

Κάί 4 ποαπι ἀἰδοῖρι]ο5 Ῥο8υ 56. 

ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διε- "' Ῥτορίοι ιο γ]σί]ιο, 1ηθ- ή 
στραµµένα, τοῦ 
νε 

80, αὐτῶν ἑαυτών.' 

94. λογου ΒΝΣΟΡΣ, | 
ΑΝΕΡΣΗ, 15. 91. ΗΤ.. 

---ποιουµαι ἰαπίπη ΒΝ0ΡΣ Ἀντ,Εεί. 

Μεπιρῃ. Τ]εῦῬ. Αιπι. δι, Ογίᾳ. ἵν. 
6285. Γιοί/. 9397. | εχω ουδε ποιουµαι 

ΑΝ (Τ3.) 15. Ῥγγ,Ης]. (εχω µοι 03.) 

}. ποιουµαι Ἱ ουδεεχω ασ. Ἡ. 51. Η.. 

(Υ11ς.) 

-ψυχην] εὐχην ες 15. |. Τ αἀά.μου ς.. 

ΤΕ. 81. Ἠ.: Υα]σ. ντ. Ῥεί.δεΗε]. 

Μεπιρῃ. Τμαῦ. Ατπι. «ἀδί1. ιοί. | 

ο. ΑΡΝΟ ΓΡ”. 19. Τ,. 
--- ἑμαυτῳ] -του Ὦ3. 

--ὡς ΔΡΒΝ3(0.) τε]. (ἕως δδε,) 
Ἐ. 19. | ὡςτο Ο. | του Ὁ. 

---τελειωσαι ΑΟΤΒ. το]. | τελειωσω ΒΝ. 

---ὄρομον µου] οΟπῃ. µου δΙ. |. 1 αάά. 

µετα χαρας ϱ. ΟΕ. 91. ΗΤ,. Ἀγτ,Πς]. 

Άτπῃ. | οπι. ΑΒΒΤ. 19. Υπ], Ἀγτ,Ῥεί, 
Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ, 9. ιοί. 

--- ἦν ελαβον] του λογου όν παρελαβον 

Ὢ», Υα]ρ. ΟΙ. Πιο. (ἡν 3.) 

- διαμαρτυρασθαι] αάᾶ. Τουδαιοις και 
Ἓλλησιν Ὦ. ΤΙςῦ. {ιοί 

--- του θεου] ΟΠΙ. του 3. 
95. ιδου] οπι. Ὦ, 9. 

--οιδα] απίο εγω Ο. 51. | Ῥορί Γιο. 
220. 

--- ουκετι] ουκ ὃν. 

--την βασιλειαν] } αάά, του θεου σς. Ἑ. 

580 

ἆ λογο» ς. 

|. ὡὧστε 

- Ν 

ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς 
81 ν . - 

διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριε- 

λα. ῃ 
οπισω 

91. ἨΠ1, για]. ἈῬστρε Μοπρῇ, 

(ΓΠΑΙπς.) Αππιν (Πείει.) δίπ. |. οπι. 

ΑΡΝΟ. 19. Ἀγγ.Ηαε]. ΜοΠρΗ. (ὐ. 
Ατπι. σὐ. Ἱ. του Ίησου ὮῬ. ΤΠευ. 

(Ὠοπηϊπῖ «Ίοδιι {ιοίῇ. 997. 

96. διο 03, 19. 51. ΗΠΙ.. }. διοτι ΑΡΧΗ. 

(οπ1, διο µαρτυρομαι Ὦ 3.) 

-- ὑμιν εν τῇ σηµερον ἡμερᾳ ὅτι Π.ιοῖ[. 

937. | αχρι ουν της σηµερον ἦμερας 

ρε, 

-- ὑμιν] ἡμιν 513. 

---καθαρος ειµμι ΒΝΟΡΗΕ. 19. γπ]ς. 

Βγγ.Ηο]. ΑιπΠ. Ίγεπ. 901. 1μιοί]. 927. | 

ά καθαρος εγω 5. Α. 51. Η1.. ὢγτ.Ρεί. 

801. 

--- παντων] αἀᾷ. ὑμων Ἐ. Βγντ.Ρ5{8.δ.Πςε]. 

Μεπιρῃ. Ανπι, ΜΒΑ, 11. | οι, Ίγε. 
1ιοίᾖ. 

97. µη] οπι. 3. Ατπι, 

-πασ. τ. βουλ. τ. θεου απίο ὑμιν 

ΡΝΤΟ(0.) 15. δι. ὙΥπ]ς. Ίτεπ. 909. 

|. ἆ Ρο 5. ΑΝΕΗΙ, Βντγ.ρει, 

δεΗε]. Μεπιρῃ. μου. Αστπις Αι, 

(ἡμιν 3.) Ίγεπ. 901. | οπι, ὑμιν Γιο. 
227. 

38. προσεχετε] Ἰ αάά. ουν 5. ΟΒ. δΙ. 

ἨΠ. πι. Ὄγτν, Ῥε,δεΗο]. Ίγεπ. 901. | 

οπ. ΑΡΝΡΕΡ. 19. Ὑπ]ς. Μεπιρα, Ατπι, 
«δι. Γιο. 997. [ΤΠεΡ.] 

--- ἑαυτοις] αυτοις 13. 

98. το πνευμα το ἅγιον Ίτοπ. Ογίᾳ. Ἱ. 
ὅ9οῦ, 1ο. | το ἁγιον πνευμα 

Ῥάαγ.πε. 
-- του κυριου ΑΟ3ΏΒ. 19. Ἀγτ.Ηο]πιᾳ. 

Μεπιρῃ, Τ]οῦ. Ανπι. Ίγεπ. 901. (Εμ. 

1π Ἐν. 4945, 

λελυτρωμένοι καὶ συνηγμένοι διὰ κυρίου, 

οὓς αὐτὸς ἐλυτρώσατο τῷ ἰδίᾳ αἵματι) 
{μιοί[.297. Οιγήβοδί. ἵπ Πρ. 1ν. 19. (κὶ. 

855.) Ιίά, Οοπει. Αρ. Π. 61. 4. Ηἰετοπ. 

Αισ. | ᾖἙ του θεου 5. Βὺδ. γαρ. 

Ὦγτ. Πο]. ία. [ήν Ποπ. απο.] ηγ. 
Αἶεπ.δἱς. (Μα. Ῥοχἱρ. Οο]]. γαι. ΥΠ. Ρ. 

9. 190, 196.) Ερὶρι. Ῥαδ. | του 

κυριου και θεου Οἱ. δι. ΗΠ. | 

Ομεῖκή Ῥγτγ.ρει. Έιμ. Ρίαΐ. |. ἆεξα 
Ομτιδά πι. 

-- περιεποιησατο] ααά. 

Ῥ{βθΠΙ. {γεπ. 

---του αἵματος τουιδιου ΑΒΝΟΡΗ. 18. 

81. Υαὶρ. Ίτεπ. 1ο. (Βντ.Ηςο].πις. 
παοσὸ του ιδιου) | } του ιδιου αἵματος 
ς. ΠΠ. 

99. εγω] Ῥτασπι. ὅτι Ῥ. || Τ αζά. γαρ 5. 

08. οἱ. ΗΤ.. Ὄγττ,Ῥει,δΗς]. Π60, 

Άνπῃ, 841. | οπι. Δ(Β γίᾷ, εαρσ,)ΝΟ3Ρ. 

πορεύσονται ἐν αὐτῇ 

ἑαυτῳ ὮῬ. | 

94. πηϊπἰβεθγῖαπα νετοί 6. | 39. Ἱαρὶ ταραςθβ 

- 

ον. 



ΧΧ.ὀ8. 

τας. Βνττ. Ῥ. Ἡ. 
ἹΜοπιρμ. Τ16ῦ. 

Άτπι. 01. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην. μετὰ δακρύων 

τον ἕνα ἕκαστον. ᾗὉ' καὶ τὰ μῦν παρατίθεµαι 

ὑμᾶς Γτῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ 

δυναμένῳ | οἰκοδομῆσαι΄ καὶ δοῦναι |” τὴν' ’ κληρονο- 

πιοτῖα τοποπ{ίος αποπίαπι Ρος 
υΠοπηίαπα ποςξο οἱ ἵπ ἀῑο ΠΟΠ 
οεδβανῖ οἵπι Ἰπογῖπιῖς ΠΙΟΠΟΠΒ 
παπα αδΙπαθ γεδιταπῃ, 53 Ἐν 
ΏΙΠο σοπΙππεπάο νο8β ἆθο οἳ 
γετῦο ρταιῖαο 1ρδί5, αἨὶ Ῥο- 
ἴοης οδῦ ποἀϊβσβτο οἳ ἆατε Ἠε- 

µίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 
ἱματισμοῦ 

γωώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετ) 
ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 
ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιώντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 
ἀσθενοῦντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου 

Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐστιν ! μᾶλλον 
ἢ λαμβάνειν. ὃ 

/ Ἀ 

σίου η 

διδόναι 

οὐδενὸς ἐπεθύμησα" 

95 

Δ σεν 3 ον ων) 

πεµπον δε αὐτον εἰς το πλοϊίον. 

13. Υπ]σ. Ίγεπ. 201. ιοί, 997. (εγω 
δε δε, Μαπιρῃ.) 

99. οιδα] Τ αἀᾶ. τουτο 5. 06Ἡ. 81. ἨΤ., 
Ἀντ.Ηε]. | οπι. ΑΒΝΟ"Ρ. 19. Υα]ς. 

Ῥντ,Ῥεί, Μεπιρῃ, Τμοῦ. Αππι. «δι, 

Ίγεπ. 901. Πιο. 

--- αφεξιν ὮΕ. αφηξιν Τ, 

--- εισελευσονται] ελευσονται 19. 

50. αυτων» 19. Ίγεπ. 909. Πιο. 998. | 
οπ.. Β. «ι]ι. 

--- αποσπαν] αποστρεφειν Ώ 7. 
--- ἑαυτων ΑΒΝ. Ίτεπ. 905. | ἆ αυτων 

ς. ΟΡΕ, 18. 81. ΗΙΤ.. 
91. νυκτα] -ταν Α. 

--- και] δε Ὦ3. 
---- ἑκαστον] αάά. ὑμων ΤΕ. Βγττ.Ρ5ί.δς 

Ἠσε]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦὈ. Ατπι. ΜΡΡ. ἄδιμ. 

{αοϊ/. 938. 

89. παρατιθεµαι] παρατιθεµι Ἱὸ. 

-- ὑμας] ὑμιν 8Η. | } αἀά. αδελφοι 
5. ΟΒ. 51. ΗΠΙΤ. 3. Ἰοπ. | οπη. 
ΑΒΝΕΟ. 15. ας. Ἀνττ.Ῥει.δ Πο]. 

Μεππρῃμ. ΤΜεὺ. Ατπι. δι. Ρἰαιί. (71) 

-- θεῳ ΑΝΟΡΒ. τε]. | κυριῳ ἙΒ. Μεπιρη. 

ΤΠεὺ. 
--- οικοδοµησαι ΔΑΒΝΟΡΕ. 18. Ατπι, | 

ἆ εποικοδ. 5. δΙ. ΗΙ,. | αά. ὑμας 

ΡΕ. Ἀντ.ρει. Τπερ. Αι, 

--- δουναι] Ἱ αάά. ὑμιν 5. Ο. 15. 

81. ἨΤ. Ἀνττ. εί. ὃς Ἠε]. ΤΠπεὺ. 

Αππ. «ἆιπ,. | 
Μεπιρῃ. 

89. την κληρογοµιαν ΑΒ.Μαι 4 ΝΟΓΡ. | 

Ἀ οπ.. την 5. Ὦ. 19. 51. ΗΙ.. |. αἀά. 

αυτου Α. 

-- επ] πάά. αυτοις 3567. πέ γιὰ. 

---πασιν] των παντων Ὦ. 

- ΠΠ.] αἀά. οπῖ σ]οτία ἴπ 5δεοπ]α, Απιεπ., 

ΒΥΤ.Ης].Ἐ 

98. η 10.] και Ῥ. Υαἱς. Ο1.πι. 
--ουδενος Β0Τ. τε]. | ουθενος ΑΝΕ. | 

β4ἀ. ὑμων ὮΕ. πι. Ατπι. 

84, αυτοι] Τ αάά. δε 5. 135. (Ώυτ.Ρ5ι.) 

Μεπιρῃ, (311. |. οπ. ΑΒΝΟΡΕ. 

91. Π1.. Ὑα]συπ. Ῥγτ. Πε]. ΤΠπεΡ. Ατπι. 

--- γινωσκετε] οιδατε Α. 

--- ταις χρειαις μου] τας χρειας µου 
πασιν 5ο Ὦ3. 

--- αυται] μου Ὦ. ΤΠεῦ. | αάά. 14. Ῥντ.Εεῦ. 

Μεπιρῃ. 

95. αἲ ΙπΙ.] Ῥτασπι. και 0Γ3. 

Άγπῃ. 

--- παντα] πασι 3 Π{ρ]. εἰ 567. 
--- δει] απίθ οὕτως κοπ. 15. 

--- αντιλαμβανεσθαι] Ροδίτων ασθενουν- 
των ΑΔ. 

---τε] οπι. 2Α "ΓΣ. Μεπιρῃ, ΤΠεὺ. 

---των λογωνππ. | τον λογον 1.. Υμ]ς. 

Τ]μευ. Απτπι. 401. 
-- ἵησου] οπι. ΑΑ. 

οπι. ΔΒΝΡΕ. α]ς. 

Βγτ.Ε5ί. 

" ἀργυρίου ἢ χρυ- 
μα] 
3 αὐτοὶ ῖ 

ὃδπάντα ὑπέδειξα 

. Ν ΔΝ 

ὃ Καὶ ταῦτα εἰπὼν κα τὰ 
/ . Ν - ” - / 

γόνατα αὐτοῦ συν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 
Ν Νο Ν . / /“ / 

νὸς δὲ ' κλαυθμος ἐγένετο 
Ν / - 

ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου, κατεφίλουν αὐτόν, 
99 ο ’ χλ ο εὰ. ω λό ω πα ον ο 

ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λογῳ ᾧ εἰρῆκει, ὅτι 
/ /' - - 

οὐκέτι µέλλουσιν τὸ πρὀσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέ- 

παντων, καὶ ἐπιπεσόντες 

τοά[ιαίοπα ἵπ δαποΙβοαΙῖ5 οπι- 
πῖρας, Ὁ) Αγσοπίαπι απί απγάπα 
απί νερίεπι πι]]ας οοπουρίνΙ: 
δε1ρεῖ βοϊθς αποπίαπι αἆ ον 
απαο πμῖ ορα5 εταπὲ οἱ ΠΒ 
απ πιθοτη δαπί πηπδίταγεταη 
ΠΙΑΠΙ15 Ἰδίαθ, 5ὁ Οπιπ]α ορίοπάϊ 
νοβ]δ, αποπίαπα δῖο ἸαῦοταηίθΒ 
οροτίεῦ Βι5οΐροτο ΙΠΠΤΠΙΟΒ πο 
πιεΠΙΙΠΙΑ56 γοτὈῖ ἀοπιϊπί Ἱεει, 
αποπίαπα 156. ἀῑκίί, Βολιίαβ 
εδι πιαρὶ5 ἆατο απαπΠ ποςίρογθ, 
36 Έτ οἱ Ἠαες ἀῑκίςδεί, Ρροδ!118 
πεπιρας βαῖ5 οπιῃ οπιπῖριαβ 
1119 οτανΙ6. 3 Μασηπς ααίθπι 
Βοιας εδι οπιπΊαπῃ, εἰ Ργοσπι- 
νεπίθς 5αρες οο]]απη Ῥαπ]1 ο8- 
οπ]αθαπύασ οµπῃ, ὃ ἀο]επίθΒ 
πιαχῖπης ἵπ γοτβο ᾳποᾶ ἀῑχοταί, 
αποπίαπι απρ]ίας {ποῖεπι εἶιδ 
ΏΟΠ εδδεη! γὶνατῖ. Ἐν ἀεάπεε- 
Ῥαπί εαπῃ πα πανεπι. 

ἵκα- 

8δ. αυτος] οὗτος 3. 

--µακαριον] -ος 3. 

-µαλλον απίο διδοναι ΑΒΝΟΡΕΒ. 19. 
Ἠ1,. ὙΥα]σ. πι. ντ. Ης]. Ατπιι |. 1 Ῥοδυ 

σ. 51. 8ΥΤ.Γ51.| ἑκτων διαταξεων Ἠπηρ. 

36. ειπων] ειπας Ὦ3. 

--- αυτου] οπι. 13. Αππι, 

--- αυτοις}] οἵι. 03. Ατπι, 

--- προσηυξατο] προσευξατο Β"Ἑ. 

87. δε] τε ὃ., 

---κλαυθµος ΑΠίΟ εγενετο ΑΡΏΝ(ΟΡΕ, 18, 

δΙ.. σας. Τπε. | -Ἡ ροί ς. 

ΗΤ, Ῥγιτ.βοι.δεΗε]. Μεπιρῃ. Ατπι, 
[.οι]ι,] 

-του Παυλου] ΟΠΠ. του Ὦ”. 

--- κατεφιλουν] -λων ΧΑ. (εοτΓ.5) 

98. οδυνωμενοι.... μελλουσιν] µαλιστα 
επι τῳ λογῳ (α4. ᾧ ειρηκεξ) οδυνωμε- 

νοι ὁτι ειπεν (οπι.ῖ) ουκετι µελλει σοι 

(μελλουσιν") Ὦ). 

---οδυνομενοι Ἡ Τ1:1.. 

---ϕ] Ὁ εἰο 13. 
--- αυτου] οπ1, ὮἨ. 

---εις] επι Ὦ. 

81. οπι. "ἶπ” ο. Απιια | 99. εἰ απταπα 6ἵ. | 
βπ.] αἀά. ἰοαί Οι. | 96. οτανῖς οἶπι οπιπ]θας 
118 οἱ. | 31. Βείας [αοίας εδί 6Ι. 

58Ι 



ΑΒΣΟ()Η, 
18. 81. Ἐκ 

ᾳ2. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ε Ν σα .᾿ - ε - ” / 

26 Ἰ Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθεέν- 
ο.” » » / 3/ ευ Δ 

τας ἀπ᾿ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες Ίλθομεν εἰς την 
- - .... 3 Ν / - / 

1Κώ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Παταρα. 
/ - - / » 

Ἑκαὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην Ἱ ἐπι- 
/ 9 ήβ α ἃ / δὲ Δ κ / ΔΝ 

βάντες ἀνήχθημεν. " ἀναφανέντες δε την Ἐύπρον καὶ 
/ Ν / / / 

καταλιπόὀντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, 
4 / ο . Ξ ἓ) ο ν . Ν ὰ . 

καὶ 'κατήλθομεν εἰ Τὺρον' ἐκεῖσε γαρ Ίτο πλοῖον 
ολ κ μό / Ν ῤ 4 3 3 / δὲ 
ἦν” ἀποφορτιζόμενον τὸν γόµον. " ' ἀνευρόντες δε 

Ν » Αν ε / μά ΄ ο 

τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας έπτα, οἵτινες 
ο / 3/. ΔΝ ο / Ν ο ” / “ 

τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος µη ᾿ ἐπιβαίνειν 
με ονρ ”α δα Αμ εαήο να) / ον Ψ 

εἰς Ἰ Ἱεροσόλυμα. ὃ ὅτε δὲ ἐγένετο ! ἐξαρτίσαι ἡμᾶς 
κ / . 6, / 

τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεµποντων 
« - Ν Ν / ο ./ οὺ 

ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς 
/ Ν / κ ΔΝ 

πόλεως, καὶ θέντε τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλον 
/ / 5 / / 3 / 

 προσευξάµενοι ΄ ο Ἱ Ἰ ἀπησπασάμεθα” ἀλλήλους, 
ζω κ ο τος ἵ - λ ω ο κ ο ώ 

καὶ " ἐνέβημεν ΄ εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρε- 
᾿ ν 3 λες ο με Ν ν - / 

ψαν εἰς τὰ ἴδια. ' ἡμεῖς δε τον πλοῦν διανύσαντες 
” ΔΝ [ή ’ 3 11 ΔΝ 5 

ἀπὸ Τύρου κατηντήσαµεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἄσπα- 
7 Δ ΔΝ / ε / . . 

σάµενοι τοὺς ἀδελφους ἐμείναμεν ἡμέραν µίαν παρ 
» - 86 αν Δ 3 / 5 / ος / 3 

αὐτοῖς. Ὁ τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἵ ἶ ἤλθαμεν” εἰς 

ΧΧΙ.Ι. 

Σσαπι απίετη Γποῦππη ο55οί 
πὲ πανίραγεπιας αὐθιγαςθ αἲ 
οἵδ, γθσίο οπτε γοπῖτηας Οµο, 
οἳ «οαιιοπ{ῖ ἀἱο Ἠοάππι, ο 
Ιπὰᾳο Ῥαϊατα. δι ου Ἱῃ- 
ΥΘΠΙΒΕΘΙΗΙΙ5 πανοπα (γαπε[τοίαη- 
ἴεπι Ἐοσπίσθῃ, αδεοπάεπίθΒ 
πανϊρανΊτηις. ὃ Οαπι ραταῖς- 
5οπηι5 απίοτη ΌγΥρτο οἱ το]ῖτ- 
ᾳπθηίος θα αά βἰπίδίταπι, 
παν]σανΙπηις Ἰῃπ ἉὈγτίαπ εί 
γοεπίπις Έγταπα: ἀ9ὶ επῖπι 
πανῖς ογας εχροδέπτα ΟΠ18. 
4 Ἰηνεη{ῖς απίοπ  ἀἰεοιρα]β 
πιπηδίπιης 1δῖ ἀῑερας 5ερίετη, 
αι Ῥαπ]ο ἀῑεοθαπί Ῥοτ ερί- 
τ1εαπῃ Ὠο α5δοθπάογεί Ἠίεγοδο- 
Ίνιπα. 5 Ἑι οκρ]αῖς ἀῑεῦας 
Ῥτοβεσι Ίραπηας ἀεάπσεπβίθις 
ΤΟΡ ΟΠΙΠΙΡΗ5 οππη ακοπρις δἳ 
ΒΙΗ6 πδηιο Τοτας οἰν]αίεπι, εἓ 
Ῥοδίς σοπῖριας 1π Πίογε ογα- 
νΊπιας: ὃ οἱ οππ1 να]ο [εοῖςςθ- 
ΤΊΠ5 ΙΠΝΙσΟΘΠΙ, αβοσπάΙπιας ἵπ 
ΏανοΠη, ΠΠ απίθιη γοάισγαπί 1Π. 
επ... 7 ΝΟ5 νετο πανὶραοπο 
εχρΠµοῖία α Έντο ἀθξοσπάππιιβ 
Ῥιο]οπιαϊάαπι, εἰ εαἱαίαςϊς Ε8- 
Πας τπππείπιας ἀἷο ππα αριιά 
1]ο5. δ ΑΙα απίσοπη  ἀῑς 

1. ὡς δε εγεν. αναχθ. ἡμας αποσπασθ.] 
και επιβαντες ανηχθηµεν' αποσπασθεν- 

των δε ἡμων Ὦ3Ἠ. 
--- αναχθηναι] οπ. Απ νι, | 

ἡμας Α οοιτ. | 

(εοττ.Ε) 

--- αποσπασθεντας ΛΝΟΡΣΕΝ. 51. Ἡ. | 

Ξθεντες ΒΕ Τι εἶο. (13 π. 1.) 

---ηλθομεν] ἧκομεν Ὦ. 

---την Κ.] οπι. την Ὁ. 

--Κω ΔΒΝΟΡΕΗ. Βγντ.Ῥει,ΚΗσε]. (15 
π.].) | ΊΚων 5. 51. Η1.. 

--- ἑξης] επιουσῃ Ὦ. 

---την Ῥ. ΑΒΝΕ, 81. ἨΤ,. | οπη. την 

ΟΡ. (13. 1.) : 

--Παταρα ΒΕΠ. τε]. ἈγτΠειπις. 

(γαεσὸ. | Πατερα ΑΟ. |. αἀά. και 

ῬΜυρα Ὦ. Τμεῦυ. 

9. διαπερων] -ρουν Ἑ. (-ρον ὃς, Τ,.) 

8. αναφανεντες Εἶσ. ΑΒ(Χ ΠΙΙ)ΟΕ. 19. 

81. ἨΙ.. |. -ναντες δί.85. Β' Εμ]. 4/8. 
ν]ὰσπίες ἆ. 

-- την] οτι. Ὦ. 

-και 10.] οπι. Α. 51. Τα]ς. ΟΙ. (πο 

Απιι Τι[α.) 

--- καταλιποντες] -λειποντες Α. 15. Π1,, 

--- επλεομεν] οπι. Α3 αἱ γ]ᾷ. αά.'. (-ωμεν 
19.) | επλευσαµεν Ε’. 

582 

Ῥο5ύ 

αναχθεντας ὃἃ3. 

8. κατηλθοµε» ΑΒΝΕ. 15. Υα]ς. Θγτ.Ης]. 
Μεπιρῃμ. Τμευ. «ἄπιπ. | Ἱ κατηχθηµεν 

ς. Ο. 51. ΗΤ.. Βγτ.Εεῦ, Απτπι, (επαν]- 
δανίπιας ἆᾱ.) 

--- εκεισε] εκει Ἡ. 

--το πλοιον απίο ην ΔΡΝ(Ε. 19. Υπ]ς. 

.. 1Ρο8ές.. 81. Η1.. ᾱ. Ἁντχ. 5. δε Ης]. 

Ατπι, 

4. ανευροντες δε ΑΡΝ03Η. 189. 51. Υπ]ς. 

ἈΤοπαρμ. ΤΠοῦ. |. και ανευροντες 5. 
ΟΠΠ... ἆ, Ἁγιτ.Ῥεέ.δΗςε]. Αινπι. 1. 

[ αἀά, και 19. 

--τους μαθ.] οπι. τους ΗΤ.. 

--- επεµειναμεν] επεκειναµεν εἰς 15. 

---αυτου 80. τε]. Ψα]ςδ. Αππιι | αυτοις 

ΑΕΙ, ἆ. Ἀντν. Εσυ. δε Ησ]. Μεπιρῃ. ΓΠΕΡ. 

-- ελεγον] -γαν Β. (αά. 14. Ῥοδῦ πνευ- 

µατος Β”" 4/:) 

-επιβαινεν ΑΡΝΟ. 15 αἲ ν]ά. | ᾗ ανα- 

βαινειν 5. Ὦ. 51. Π1.. 

-- Ἱεροσολυμα ΔΒΝΟΒΡ,. 19.6. Υπαὶς. | 

Ἡ. Ἱερουσαλημ σ. 51. ΗΤ.. 

ῦ. ὅτε δε εγενετο εξαρτισαι 

ἧμερας εξελθ. επορ.] ὅτε δε εγενετο 

εξελθειν ἡμας ἧμερας εξαρτησαι εξελ- 

θοντες δἷο 19. | κεεποπϐϊ αυτοπῃ 
ἀῑο οχοιπίος απιρι]απιας5 τίαπι Ποῦ- 

πτατη ᾱ. 

ἧμαο τας 

5. εξαρτισαι απίο ἧἡμας ΑΡΗ. | Ττροςί 

ς. ΝΟ. 51. ΗΠΤ. [νΥπ]σ. Θγισ.Ρεῦ. ὃς 

Ἠςε].] 

--- εξελθοντες] οπη. Δ. 

-- ἑως] οπι, ὃν. ᾱ. 

---τα γονατα] αἀά.τα δΙ. 

Ἱος-- προσευξαµενοι ΑΒΝΟΒ. 19. Ἀγτ.Ης]. 

(-ηυξ-) | Ἰ προσηυξαµεθα σ. (51.) 

Ἠ(1..) (-ευξ- 51. ῶ)α. Υπὶρ. Ἀντ.βςι. 

Μοεπρμ. ΤΗεῦ. Ανπι. Ίδ1. (93 οἱ απίε 

οἱ Ῥοδί επι τον αιγιαλον. Ίπ ἀε]ογίέ 

1ρ8ο 5ογ1ρ{ΟΓ.) 

απησπασαµεθα ΒΝ(Ο)Ε. 15. «3. 

(απεσπ. Ο. απησπασµεθα Α. 193.) | 

Έκαιί' Ἱ ασπασαµενοι ο. 851. ΗΤ.. ϕα. 

γα]ς. 8γτγ,Ῥεῦ.δΗσ]. Μοπιρῃ. μου. 

Αγ. 

--"αλληλους και ΑΒΝΟΒΕ. 19. Ἀγν.Ρεἱ. 

«ΈΠα. | Ἔοπι. και ς. 51. ΗΤ.. α. Νας. 

ΜΠοππρμ. Τμοῦ. Εγτ.Ηα]. Αππι. 

--ενεβηµεν Β99.Ε. | 1 επεβημεν 5’. 195. 

81. ἨΙ,. | ανεβημεν ΑΝ3"Ο. 

.. 

1. 6οαπα Οἷ. | πποάαπι 6ἵ, | Ῥαΐαταπι 6. 
9, ἵπ Εποευῖσεπα Οἱ. { ὃ. αρρατηϊξββειαας 6, 
οπι. "δεί απίε το]ίαα. Οἱ. | εκροβδίωιτχα εγας Οἱ. 
4. Τογοβοίγπιαπι . |. 5. εκρἰεεῖς 61: | 6. οἵο. 
εκ π απίεπἍνετα (η. {τ. εκρ]εῖα ζἨ, 

αφ 



ΧΧΙ. 15. 

τας. 8υττ. Ῥ. Ἡ. 
ἹΜοπιρῃ, Τπεῦ. -- . ”/ 2 - ς ΄ 2 / 

Απιιδ, τοῦ εὐαγγελιστοῦ, | Όντο ἐκ τὼν επτα, ἐμείναμεν 
.ν / 

παρ) αὐτῷ. τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες | μα 
λ’ παρθένοι. προφητεύουσαι, 3 ιμοάντως δὲ ! ἡμέρας 

δρ 

ὀνόματι "Άγαβος, 
τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας | ! ἑαυτοῦ. 

9 / / Ν . Ν 

εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ 
ο ”/ ων ε / ο α δή 
ἅγιον, Τον ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτως δή- 

ΔΝ ε. -- / 

σουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Γουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν 
ευ] ΔΝ / - 

13 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκα- 
λοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ «ἐντόπιοι τοῦ μὴ αι ώ 
αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. } 

- / / Ν 

Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρυπτοντέ µου τὴν 
/ ον Ν . { .ν . Δ 9 

καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ µονον δεθῆναι, ἄλλα καὶ ἄπο- 
-- ε Αν ε / ”/ ε Δ - . ΄ 

θανεῖν εἰς Ἱερουσαλημ ἑτοίμως έχω ὑπερ τοῦ ὀνοµα- 
Ἀἱ ’ Δ . 

μὴ πειθοµένου δὲ αὐ- κ 

Ν Ν - ή 

και τας χειρας 

εἰς χείρας ἐθνῶν. 

.ν . - 

τος τοῦ κυρίου ἸΙησοῦ. 
- ΄ ος Φ - / Ν “ 

τοῦ ἠσυχάσαμεν εἰπόντες, ὶ Τοῦ κυρίου τὸ θεληµα 
Σγινέσθω." 

5 « / 

2 Ἠ Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας 

πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας } 
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας 

τοὺς πόδας 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

μ Ν υ / 3 Ν ς / 

Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τον οἶκον Φιλίππου 

1 

ἈΣτότε ἀπεκρίθη” | 

Ῥ » 

προφήτης 

ὁ Παὔλος, 

Ῥπο[εσιῖ νοπίπηης Ὁαοδατοαπη, 
οἱ Ππιταπίος ἵπ ἆοππαπι Ὦ ή ρρὶ 
εναηρο]δίαο, ααἲ εταξ ἆς 5ορ- 
ἴοπα, ΠιΣ ΗΡΙΠΙ8 αραιά ομτῃ. 

Σ Ἠπῖο απίοπι ογαπί ΒΠ]πο 
απαίταος γΙτρίπος ῥτορ]οίαΠ1ςΒ, 
Ἰν δν ουπα ΠΙΟΥΑΤΟΙΠΝΥ Ρος ἀῑσς 
αἰσαοῖς, εαροτγοπμίς απἰάαπι 
Ἱπάασα ρτορῃοῖα ποπιῖπε Ασα- 
δα8. 1 οαπι γοπῖνεοί αά 
Ἠθ8, ΓπΠ{ 7οπαπι Ῥαι]ϊ οἱ α]]]- 
54Π5 ΙΡί ροάσ5 εί πιαπας ἀῑκῖε, 
Ἠαος ἀῑσιι βρίπταδ δαποίς, 
Ὑπναπα οπ118 οδὲ Ζοπα Ὠαος σἷο 
αησαραπε  ἵπ  ΗΙεγιδα]επα 
Ἰπάαοί. οἱ (γαάεπί 1π ΠΙΑΠΙ5 
σοπατηα. 13 Ωποὰ οαπι αιάἶς- 
86Π115,. τοσαβατηας πο οἱ απ 
Ἰουί Πας οταπί πο Αβοοπάστοι 
Ηιοτοδο]γπια. ἵὃ Έμπο 16- 
«ροπαϊι Ῥαμ]ας ος ἀῑκίε, Οία 
Γαο]ιῖν Βεηίες εἴ α/]ϊσεπίες σος 
πιοιπιὸ πο οπῖπι ποτ 5ο] 
αλ]ρατϊ 5εᾷ οὐ πποτῖ ἵπ Ηετι- 
βα]επι Ῥαταία5 5απι Ῥγορίος 
ΏΟΙΠΟΠ ἀοπιαϊπί Ίεε. Ὁ Ἐν 
ουσια οἱ 5ι8ἆεπθ ΠΟΠ ΡΟΒΒΕΠΙΙ8, 
αενίππας  ἀἴσεπιες, ΤὨοπί- 

νο]απία5 Παΐ, | Ῥορ 
ἀῑες απἴοπι Ιδίο Ῥγαεραταιϊ 

ιά 

επισκευύυασα- 

7. κατήηντησαµεν ΒΝ30Ο. τε]. | κατεβηµεν 
ΑΝΡ. 

---Πτολεμαιδαν Ν3. Πτολομαιδα Ο. 
----έμειναμεν] επεµειναμµεν Δ. 
Β. εξελθοντες] } αἀά. οἱ περιτον Παυλον 

ς.. δΙ. ΗΙ,. ιά, | οπι. ΑΒΝΟΕ. 19. ᾱ. 
γμ]ς. Θγττ.Ρ5{.δΗςο]. ἈΠεπιρμ. Τμοῦ. 

Ατπη. 

---Ίλθαμεν Ἑ. (ηλθομεν Εἰασ. ΑΝΟΡΒ. 
19.) ἆ. Ὑπ]σ. Ἁνττ.β5ί.δεΠε]. Μεπιρῃ. 
περ. Εις. Ἡ.Β. ΤΠ. 91. (196.) | ηλθον 

5.9. 91. ΠΤ.. 
-- οντος] Τ Ῥιαετη. του 5. 155. 

ΑΡΒΝΟΕ. 91. ΗΙ.. Εις. Π.Ε. 

τουτῳ δε] οπι, 81. 

|. οτι. 

---. 9. εκ των ἑπτα.... 

Μαν. Εως. Η.Ε.. 

9. θυγατερες τεσσαρες παρθενοι ΑΡΧ. 

18. 81 οἰο. ᾱ. Απιι Εμἰα, |  θυγ. παρθ. 
τεσσ. 5. ΕΗΙ,. ΘΥτ.Ρ51.δεΗς]. | παρθ. 

θυγ. τεσσ. Ὁ. Έως. Η.Ε. Π. 61. 
(196.) αιιαῖ. 1. νατς. Υα]ς. ΟΙ. ἄδιμ. 

10. επιµεν. δε] Τ αάά. ἡμων σ. Ν.Ε. 51. 

Τ,. Ἁγτ.Ηε]πης. Ατπι. | αὐτων ΧΑ. | 

οτι. ΑΒΟ. 195. Η. Υαἱς. Ἁντγ.(Τ5ἱ.) δε 
Ἠε].ικι. (Μεπαρῃ. Τµεῦ. αἱ νἷᾷ.) 

-- απο της Ιουδ.] Ροδί προφ. Τ.. 

11. και ελθων] ανελθων δε 3. 

--- δησας] ἵ αάά. τε 5. ἨΙ,. Υα]ς. 

ΒΥΥ.Ρ58. (2011.) | οπι. ΛΒΝΟΡΕ.. 19. 

9]. Βγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. Τµεὺ. Αυπη. 

11. ἑαυτου ΑΒΝΟΡΕ. 19. Υυ]σ. Ἀγτ,Εεί, 

(ἑαυτον Ογίᾳ. ΠΠ. 7085.) | Ἱ αυτου σ. 

81. ΗΤ.. Θγτ,Ης]. ο αὐτοῦ ΏΟΠ 

αὖὑτ.) 

---τους ποδας και τας χειρας ΒΝΟΡΕ. 

18. Η1.. Υμ]σ. Βγττ.Ῥευ.δεΗς]. Ατπι. | 

Έ τας χειρας καιτους ποδας 5. Α. 8Ι. 

ΜειηρΗ. Τµ6Ρ. 1. (χειρων και ποδων 

Οτίᾳ. ΠΠ.) 

-- εν] εις Ὁ. 

--- οἳ] οπι. Ὦ3. 
--χειρας] Ῥνποπι. τας ΧἨ. (60ΥΓ.Ι) 

19. τε] οπι. Ὦ. 

Γ τ-- εντοπιοι] πάά. τον Παυλον Ὦ. 3. 

-- αναβαινειν] επιβαινειν Ὁ). 

--- αυτον] οπι. Ἑ. 

19. τοτε απεκριθη ΑΒΝΟΕ. 13.81. Υπ]ς. 

ΒΥγ.Ρ5ί. Μεπιρῃ. Του. Αππι. | (αἀά. 

δε Ο3. 15. αἀά. τε 51.) | ειπεν δε προς 

ἡμας Ὦ. } Τ απεκριθη ἵ δε” 5. Ἀγτ.Ηεἰ. 

{ απεκριθη τε Η1.. ἆι. 

--ὁ Παυλος] οπι. ὁ Β3. (α.ἀ.ἳ 41/.) || αἀά. 
και ειπεν ΑΝΕ..19.(8γτ.Ρει.) Ατπι. Έτ]. 

---κλαιοντες και] οπι. 83. (αάἀ.5) 

--- συνθρυπτοντες ΟΥγίφ. 1, Τ0Β5. | θορυ- 

βουντες 3. 

--- Επισκευασαµενοι 

18. γαρ Ογἱᾳ. Π. Τεγί. 4ο ἔαρα 7. | δε 
ἘῬ6γ. Τετί. Ῥοοτρ. 15. 

--- δεθηναι] αάά. βουλοµαι Ὦ. οτι. ΟΥίᾳ. 
ΠΠ, 

---εις Ἱερους. Ογἱᾳ. Π. | Ῥοβδ8 ἑτοιμως 
εχω Α.(Ἀντ.Ε5ι.) (Έ11:) οἵτα, Οτἰᾳ. ΠΠ. 
(εν Ἱερ. ΑΣ. 60ΥΓ.1) 

--1ησου] αάά. χρισου ΟΡ. Ἀγτ.ΕΕέ. 
Άνγπι, Τετέ. δἱς. | οπι. Ογἱᾳ. ΠΠ. 

14. ειποντες] Ῥταετη. οἱ Τ3.] αἀά, προς 

αλληλους Ὦ. 

---του κυριου Πίο το θεληµα ΑΒΝΟΡ. 

19. 91. Ὑπ]ς. Ατπι | 1 Ρρο»δί 5. (Τ.) 

ΗἨ1,. Τεν. Ῥεουρ. 15. 4ε ἔασα. 6. (19.) 

(τσ. θεου. Ὦγ. νι. θζατί. Ροΐψο, γΙ. 
Τετί. 4ᾳ {ασα. 19.) 

---γινεσθω ΑΒΝΟΡΕ. 81. |. Ἡ γενεσθω 

σ. 1599, ἨΤ,. νά. Ματι. Ροΐγο. 

15. τας ἡμερας ταυτας] τινας ἡἧμερας 

Ῥ. 
ΑΒ(Δ)Μ. 81. 1, 

(νον 83.) | επισκεψαµενοι Ἡ. | Ἰ απο- 

σκευασαµενοι ο. 18. | παρασκευασα- 

µενοι Ο. | αποταξαµενοι Ὦ. 

8. οπι. Ὁ' 1π απίε ἄοππαια 6. εταῦ ΙΠΙ8 
ᾱε Οἵ. | 9. απαίαος βμαος ϐἱ. [12. Τετοδοίσπααι 
οἱ 

ὤδο 



ΑΡΒΝΕΟ[ΡΙΕ. 

«ν. 

5. 

15. ανεβαινοµεν ΑΒΝΕ, τε]. 

18.91. 
Ἠ]. 

ΛΑ΄ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

µενοι΄ ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱ ! Ἱεροσόλυμα. | συνῆλθον 
δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες 
παρ ᾧ ξενισθῶμεν ἨΝ[νάσωνί τινι Γυπρίῳ, ἀρχαίῳ 

μαθητῇ. 
ανά Γενοµένων, δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως 

 ἀπεδέξαντο” ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. ὃ τῇ δὲ ἐπιούσῃ 
εἶσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες Τε 
ὁπαρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι, Ὁ καὶ ἀσπασάμενος 
αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ ἐ εν ἔκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ θεὺς 

0 ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. οἱ δὲ 
3 / σος / Ν 4 / πο ΄ 4” κ) ἷσν 

ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν 1θεον, Ἰ εἶπάν τε αὐτῷ, 
Θεωρείο ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν { ἐν τοῖς 
Ἰουδαιοῖς' τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ 
τοῦ νόµου ὑπάρχουσιν. -' κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, 
α ε / / σεν ως / Ψ Δ Δ 
Ότι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀἄπο ἶ Μωυσέως τους κατα 

. 3 να ι / / ΔΝ ην 

τὰ ἔθνη [πάντας ] Ιουδαίους, λέγων μὴ περιτέµνειν 
σα ᾱ / Ν 3 - ϱ9 / 

αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἐἔθεσιν περιπατεῖν. τί 
ον , ερ / εσ ./ 20 - 

οὖν εστιν; παντως ' ἄκούσονται ᾿ ὅτι ἐλήλυθαν. τοῦ- 

Το οὖν ποίησον ὃ σοι λέγομεν' εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες 
τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν: οι τούτους 

| αναβαινο . ΙΤ: απεδεξαντο ΑΡΒΝΟΕ. 19.] 1 εδεζαντο 

ΧΧΙ. 16. 

Ἀδοοπάθύαππις  Ἠίοταδα]οπι : 
Ἰσγοποτιιπί απίεπι οί οκ ἀῑδεῖ- 
ρα] α- Οπεδατοα ποῦίδειπ, 
αἀάπσεπίες αριιᾶ απθπῃ Πορρὶ- 
ατοιπας, Μπαδοπεπα ααεπάαπι 
ΟΥγρτίαπη, απιί(παπη ἀἰσοιρα]απῃ. 
1 Τδί οι γοπῖβεοππιις ἨΙεγοδο- 
Ίντια, Πθεπίετ οχεερειαΠ! ἨΟ5 
{ταίγος. 1 Βε(ποπίί απίεπι ἀἱθ 
Ιπίτοῖρας Ῥασ]ας πορίδοαπ α 
Ίασοοριτη, ΟΠΙΠΕΡΙ1ο σο]]εοιῖ 
βαπί 86ΠΊΟΓ68.  Ωπο οππι 
α]αίαδδεί, πατταραῦ Ῥος βἴη- 
σα]α 4παο {εοῖβεοῦ ἄθις ἵπ 
σοπιῖριις μον πιαϊπ]ειστίαπα ἵρ- 
εἷα5. Ὁ Α: 11 ουπι αππά]βδεπί, 
πιασπἰβοαβατί ἄεαπῃ, ἀῑκοταπί- 
απο ο, Υάεδ, [παΐο, απο 
πη]]ία δαπί ἵπ Παάσεῖς αἱ 616- 
ἀῑάοτατί, οἳ ΟΠΙΠΕ5 αεπιπ]α- 
τους 5απί Ἰορίς, 3 απάἰεταπῦ 
απίοπα 4ς {ο φπἷα. ἀἰςορςδοπθια 
ἄοσθαςδ α Μοςθ σοταπα αἱ Ῥες 
6επῖες σιιπί Πιάαδοταπα, 4ἱοεπβ 
ποπ ἀ4θεβετο ο05 οἰγοιπιοίάετο 
Β]ο5 5πο5. πθφπε 5οοππά ατα 
οοπδιειάίπεπῃ Ιπστεᾶ!. 3: Οπὶᾶ 
ετσο εδι2 παπα οροσίεί εοπ- 
γεπῖτο πι Ωταάἴπεω: απά]επί 
επἰπι {ο βπρεγγοηπίςςα, Ὦ Που 
ετπο Το αιοά ΠΡΙ ἁἀῑοίπιας. 
Ῥαπέ ποῬῖς νὶτὶ απαίίαου γοίαπα 
Ἠαμεπίθβ 851ρες; 5ο: 3 Πῖδ 

90. παντες] αάά. τουτοι Τ3. οὗτοι Ὦ”. 

μεν ΟΡΤ.Η. | οπι. 83. 
-- Ἵεροσολυμα ΑΒΝΟΡ ΥΕ Ἐ. ἆ. | 

Ἠ. Ἱερουσαλημ «ϱ. 18. δι. ΗΠ, 

γυ]ρ. 

16. συνηλθον δε και των µαθητων] οπι. 

3 Εις. οἱ ἆ. 

--Καιτων µαθητων] ῬΡοδὲ απο Καισα- 
ρειας δ]. 

-- και] αἀά. εκ Ἐ, 

-- απο] εκ Τ). 

--- αγοντες] οὗτοι δε ηγαγον Ὦ Ἠγεει. | 

αἀά. ἡμας Ὦ ΓΙΝΙ.Τ. α. Αππι. 

-- παρ ᾧ] προς οὓς Ὦ Ἠγίδί, (πο ᾱ.) 

παρ᾽ ᾧ Όλος. 

---- ζεπισθωμεν] πάᾷ. και παραγενοµενοι 

ειςτινακωμην εγενοµεθα παρα Ὦ Ἠγιει.ἆ. 

Ῥντ,ΗΠο].πης. 

---Ἡνασωνι] Νασωνι Ὦ3 γι. α. Για. 
Ίοἱ. | Μνασω: Ὦ. Ίασονι ὃ. Μεπιρῃ, 

ἨΜνασονι 15. 

---τινι] οι. Α3Ἠ. (α..1) 

-- αρχαιῳ] Ροδί µαθητφ Ὁ ει. α. 

17. νοχ. κακειθεν εξιοντες ηλθομεν εις 

Ἱεροσολυμα ὑπεδεξαν τε (δε Όας. εἰ ἆ.) 

ημας ασµενως οἱ αδελφοι Ὦ Η/εει. α. 
Θντ.Ηε].πις. 

5ξ4 

ε αἳ. Επ 

18. δε Β0.4. τε]. [τε ΔΕ. Ὄγττ.Ῥ5υ. δε Ης]. 

«01. 
---- παρεγενοντο] Ίησαν δε 

μα. 
----πρεσβυτεροι] αά. συνηγµενοι Ὦ. 

παρ αυτῳ 

19. και ασπασαµεχγος αυτους εζηγειτο καθ᾽ 

ἐν] οὓς ασπαµενος διηγειτο ἑνα Ὦγ. 

--- αυτους] αυτου Ο3. | αυτοις 1. 

--- καθ’ ἐν] καθ’ ἕνα Ἡ3Χ. 

-- ὧν] ὡς 3. 

--- εν τοις] οπι. εν 3. 
--- δια] οπι. δ. 

|.90. ακουσαντες] ακουοντες ἨΙ.. 
--- εδοξαζον ΑΒΟΓ., τε]. | -ασαν ΝΓΟ. 

--θεον ΑΒΝΟΕ, 18. Ἡ. Υμς. Ῥγτ.Ῥεῖ. 

Μεπιρῃ. Αιπι. [ Τ κυριον 5. Ὦ. 51. Η. 
Ῥγτ.Ηο]. Τμεὺ. 

| --- ειπαν τε ΝΕ. (Γ ειποντες. ΑΒΗΙ,.) 

Ὑπ]μ. κγτ.Εοῦ. |. ειπεν τε 15. | ειπον- 
τες ϱἩὈ. 81. Ἀγτ.Ηςε]. 

--- αυτῳ οι. Τ. 

--εν τοις Ίουδαιος ΔΒΟΕ. 15. Υπ]. 

Μεπιρῃ. «Ίιμ. |. εν τρ Ίουδαιᾳ Ὦ. 

Ἀγτ.Ρει Τμεῦ. | οπι. 8. | { Τουδαιων. 

Η1,. Ἀγν. Πε]. ΑΙπῃ. (ροςΐ των πεπιστ.) 

Τοι. Ῥντ.ῬΕῖ. | αά. ζητουσιν και 18. 

91. κατηχθησαν] κατηκησαν Ὦ”. 

-δε] οπι. δὲ. (α4 4.5) 
--Μωυσεως ΒΝΟΒ. 18. 81. Ἡ. | Ἰ Μω- 

σεως σ. ΑΡΤ, 

-- τα] οτι. 3. 

--παντας ΒΝΟΡ3. 81. ΗΙ,. Ἀγις.Εεύ.δς 

Ἠσε]. Τμεὺ. Αππι, «49Η. | οπι. ΑΤ3Τ. 

19. Ὑμ]σ, Μεπιρῃ. 

-- Τουδαιους] εισιν Τουδαιοις Ὦ3. 

---λεγων] οπι. Ὦ. | λεγω Ν3. (6οΓΓ.5) 

-μη] αάά. οφιλειν Ἡ. Υα]ς. 

---µηδε τοις εθεσιν] µητε εν τοις εθνεσιν 

αυτου ΤΝ. Βγτ.Η ο] ή. | µηδε τοις εθεσιν 
αυτους Ὀ". 

9». παντως] Τ αἀᾶ. δει πληθος συνελθειν 

ς. Ὀ. 8Ι. ἨΙ, (το πλη. 3.) | δει 

συνελθ. πληθος ΑΝΟΕ. 15. Υα]ς. | 

οι. Β03. Ἁγι,Εδι,δΗοΙ. Μεπιρῃ. 

Τπευ. Αππι. 481. 

--- ακουσονται] Ἱ αἀά. γαρ σ. ΑΝΤΕ. 

19. 81. ΗΙ,. Ὑπς. Αδ. | οπι. 8830. 

Ὀντν.Ῥβί.δς Πε]. Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. Ατπη. 

15. 1η Πεγισα]οπα Οἱ. | 10. αἀάασθηξες 5εοπι 
αριά 61. {1Τ. Πετοβο]ψιπασαι Οἱ, | 19. ἀειις [ε- 
οἶσεεί 6. | 21. ἀῑσειιίες ἁπιιἩ 

ουσ στ - 



ΧχΙ. 29. 

να]ς. 5Υ1Υ, Ρ.Ἡ. 
Ἰἄεπιρῃ. ΤΗο). 

Άσπῃ. 61. 
Σ Ναπι, θίοι, 

ὃ εαΡρ. 15:50, 90. ολο 

35. ἐπεστείλαμεν 

” 

μον. 

τε εἰδωλόθυτον καὶ 

χ Χππῃ, 615, 5οη. 

ἡ προσφορά. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ν ϱ / Ν . ων) Ν / 

παραλαβων ἀγνίσθητι συν αυτοῖο, καὶ ἁμπάμησαη 

ἐπ᾽ αὐτοῖς "ἴνα ἳ ξυρήσονται΄ τὴν κεφαλήν, καὶ ἳ γνώ- 
σονται΄ πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν 
ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς Γφυλάσσων τὸν νό- 

ΔΝ .. / . ω « - 

περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς 
: / “ / 3 / 3 Ν / 

ἀπεστείλαμεν κρίναντες ' φυλάσσεσθαι αὐτους τὸ 
ϱ ἐπ 

Γ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
’ / . Ν Δ / αν ο / 

ΔΒ “τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ 
« / Ν . - « / Ν ια / 

ἡμέραᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσηει εἰς το ἱερὸν, 
/ Ν ’ - ε . - ιά 

διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνί- πποιοµιο 

αζκαπηής εαποιῖβοα ἔο οι Ἱ]- 
15, εἰ Ἱπροπᾶο πι 118 αἱ ταᾶαπε 
οπρίία, οἴ εοἶοπί οΠΙΠο65 απία 
αππο ἆο {ο απάϊοταπί {αἱδα 
8ΗΠ1, δοᾷ απηῦα]ας οἱ Ίρ5ο ϱἱ18- 
(οσοι Ἱοροπ. 3 Ὠο Ἰῖ απ- 
επι φπἵ ογοδϊάσταπί οχ σοηί- 
Ῥα5 πο εοτρείππας ΠπάΙσαηίθι 
π{ αΏθήποαπί 5ο αὖ 149115 1πῃ- 
πιο]αῖο εἰ εαπρα]πο οἱ ειοσαίο 
οἱ [ογηϊσβίίοηθ. 3 Ταπο Ῥαι- 
115 αἀβαπη[]ς γ]τῖς Ῥοδίετα ἀῑα 
Ῥωπήβοπίας οπτα 15 ἹΠπίταν]ς 
Ίπ (οπιρ]απα, αἀππηίίαης εκ- 
Ρ]ειίοποπι ἀἴεγιπα  Ῥατίβσα- 
Ποπῖ5 ἆοποο οβετοίας Ῥτο 

εοἵαπα οὐ]α[ῖο. 
π Ῥαπι επῖπι βορίοπη ἀῑεβ οοἩ- - ο Ὡω / ε Ν αν « 4 3 - 

σμοῦ»" ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπερ ἑνοο ἑκάστου αὐτῶν «μηπιμομιμς, ἸἩ αμῖ αὓ Ἀσία 
Αν ε Ας - 

ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συν- εταπί Ταάαοί οσα ν]άϊδδοπε 
επη ἴπ ἴεπιρ]ο, οοποϊανεγαπῦ - Ν . . .) - / 

τελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ασίας Ιουδαῖοι θεασάµενοι οπιποπ Ρορα]υπι οἱ Ππίεος- 
ταηπί οἳ ΠΙΠΙΙ5, οαππαπίθς, 3ὃ γ- αν ο σε - / ’ Ν 3 ν 

αὐτον ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ΟχΧλον, Καὶ π Ἱοιαμο]ιας, αἀῑαναίο, Ἠῖς 
4 ία 

1ἐπέβαλαν 
4 αμ μα κ Δ - / 

επ αυτον τας κειρσς, 
968 / 

κράζοντες, οδύ οιπο απ αάνεγδις Ῥορι- 
Ἰαπα εἴ Ίοσεπι ες Ίουαπι Ἠππο 

"Άνδρες ᾿Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρω- Όμιπος βίᾳμο ἄοσσης, Ίπβαρος 
πος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόµου καὶ τοῦ τόπου οι 

διδάσκων., ἔτι τε 
κεκοίνωκεν 

Ἄἦσαν γὰρ προεωρακότες 

τούτου πάντας 
Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς Τὸ 
τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 

ι 4 

πανταχῇ 
Ν Αα 

ἱερον καὶ 

οἱ σεπ/ ]ες Ἱπάασῖε ἴπ ἔεπιρ]ατη 
νιο]ανῖε κεαποίαπι ᾖ1ο- 

ουπα Ιδίαπα, 3 γιάεταπί απ καὶ γπάεταπί οπῖτα 

28. ὑτι] οπι. 3. (α4 4.5) 

--- ἐληλυθας] -θες Β. 

-- ὁ] ὅπερ Ἑ. 

--εφ ΑΟΓΡΕ, τε]. | αφ’ ΒΝ. 

94, επ᾿ αυτοις ΑΙΒΝΟΡΒ. 51. ΗΙ.. | επ᾽ αυ- 

τους ΑΧ. 19. | εις αυτους Ὦ. 

---- ξυρησονται Β3Ν ΡΕ. 19. | { ἔυρησων- 

ται 5. ΑΒΞΟ. 81. Ἡ. | ἔυρωνται 3. | 
ξυρίσων οἱς Ι.. 

--Ύγνωσονται ΑΒΝΟΡΕ. 19.51. | ἆ γνω- 

σιν ς-. ΗΙ.,. 

-- ὧν] Ῥταεπι. περι. 

--- σου] ου 3. 

--- αλλα] αάά. και Α. 

--- αλλα στοιχεις και] αλλ’ ὅτι πορευου 
Ῥ.. 

--φυλασσων Ἀπίετον νομον ΑΒΝΟΡ(Ε). 
18.81. Ὑπὶς Ἀντ.Ης]. | { Ρορδί ς. Η1,, 

ΒΥΣ.ΕΡύ. | (Φυλασσιν Β.) 

95. εθνων] ανθρωπων ὮἩἙ. σα. Βεα. | 

Αἀἀ. ουδεν εχουσι λεγειν προς σε Τ. 

Τπευ. 
-- ἡμεις] αάά. γαρ Ὦ. 

---απεστειλαμεν ΒΡ (7. Βγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. 

Ατπῃι. | Τεπεστειλαμεν 5. ΑΝΟΕ. 185, 

91. ἨΠ.. ἆ. Ὑμ]ς. Ἀγν.Ρε. Του, 

(«Ε/1. αἰ υἱά,) (ἀεεΏπανίπατς ο.) 

90. κριναντες] -νοντες ὮἨ. | Τ αἀά. 

μηδεν τοιουτον τηρειν αυτους ει µη. 
(Ο5(1) 81. ΗΤ. ορᾱ. Βεᾶ. Θυτ.Ηε]. 

Άγπι, «001. μευῖα. | οπ. ΑΒΝ. 19. 

γι]ο. Ἀγν.Ῥεέ. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. (τοιουτο 

08.) 
-το τε ειδωλοθυτον....πορνειαν] απο 

ιξωλοθυτων και αἵματος και πνικτου 

και πορνιας Ἑ. ἈΥττ.Ε5ί. δν Ηε]. 

--τε] οπι. Ὦ). Ἀγτ.Ῥ5ι. 
-- αἷμα] Τ Ρε. το -. 81. ΗΤ.. | οτι. 

ΑΡΝΟΡ. 19. (νιᾶ. Ἐ 5αρτα.) 

--- καιπνικτον] ΟΤΙ. Ὦ. | κ. το πνικτ. δΙ. 
96. ὁ Παυλος] οπη. ὁ 1. 

--- εχομενφ] ερχοµενῃ δΙ. | επιουσῃ Ὦ. 
--- εισηει] εισηλθεν Ὦ. | εἰσεῖη δε Ἱ.. 

--- ἕως οὗ] ὅπως Ὦ. 

--- ἡ προσφ.] οπι. ἡ Ὦ. 

27. ὡς δε.... συντελεισθαι] συντελουµε- 
γης δε της ἑβδομης ἡμερας Ὦ. 

--- εμελλον] ηµελλον Ε. 81562.1.. 

--- αἲ] οπι. Ε.. 

-- οἳ] α.ά. δε. 
--- Τουδαιοι] αάά. εληλυθοτες Ὦ. 

----θεασαµενοι αυτον εν τῳ ἵερῳ] απίε οἱ 
απο της Άσιας ἹΊουδαιοι Ο. Ατπῃ. 

--συνεχεον ΑΒΝΕ. 19. 81. ΗΤ,. | 

4 Ἐ 

συνεχεαν Ο. Υπ]. ε. | συνεκεινησαν τε 
Β. 

97. παντα] οτι. Β. 

--επεβαλαν ΑΝΝΑ". | επεβαλον ς.. 

ΝΟΕ, 18. 51. ἨΣ,. |. επιβαλλουσιν 
Ῥαγ. 

--- επ) αυτον απο τας χειρας ΑΒΝΟΡΕ. 

18. 91. Ὑπἱσ. Ῥντγ,Ε5ί.δεΗσ]. Αιπι. | 

Ἰ ΡοΣδί ς. ΗΙ,. Μεπιρῃ. Τμεῦ. 

28. βοηθειτε] βοηθησαται Ἑ. 

---τοπου] αάὰ. του ἅγιου ΑΟ’. (νιᾶ. 

γος. 28. ὃν 19.) 

---τουτου] -τους 3. (οοτς.1) 

--πανταχη ΔΗΒΝΟΡΕ,. 18. 

ταχου ς-. δ]. ΠΤΙ. 

-- ετι] εἰ 19. 

---τε] οτη. Τ). 51. 

--- εισήηγαγεν ] εισηγεν ὮἨ. 
--το] οπι. 3. 
---κεκοινωκεν «ΑΒΊΝΙΟ. 15. 81. Η1.. | 

κεκοινωνηκεν Ὦ Β. (κεκοινωνκεν ΝΑ.) 

|; εκοιγωνησεν Ὦ3. | εκοινωσεν Ὦ". 
99. προεωρακοτες] ἑορακοτες (81.) ΗΤ.. 

γμ]ς. (ἑωρ. 51.) 

| ἆ παν- 

27. ἆπτα απίεσι Οἱ. { ἆθ Απία 6. 

ῦδο 



ΑΒΝ(Φ2Ρ8Β, 

Πς 

19. 91, 
1. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ ” ω / Ν ᾿ - ἃ 

Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πολει συν αυτῳ, ὃν 
ΔΝ δν ὰ ς - 

ἐνόμιζον ὅτι εἰ τὸ ἵερον εἰσήγαγεν ο Παὔλος. 
30 » / ε / α τη / δ Ν - 

ἐκινήθη τε ἡ πὀλις Όλη, Καὶ ἐγένετο συνὀρομῆ του 
- ω / ω Ν 

λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Ἠαύλου, εἷλκον αὐτον 
- . 2, / {2 

ἔξω τοῦ ἱεροῦ: καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι.ῖ 
“ Ν .ν » η Ἱο ἍἩ 

3{ ζητούντων ἔ τε’ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ 
ῳ / ο ο / /ε 

χυλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη Σσυγχύννεται Ἱερου- 
0 ὃ .ν Ν Ὅ 

σαλήμ' Ὁ ὃς ἐξαυτῆς παραλαβων στρατιώτας καὶ 
/ Δ / 

: ἑκατοντάρχας' κατέδραµεν ἐπ᾽ αὐτοὺς. οἱ δε ἴδοντες 
Ν / » / ῤ 

τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τυπ- 
α 9 / 5 / « / 

τοντες τὸν Παὔλον. τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος 
. [ων / 

ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσιν 
/ / / « { 3 / 

δυσίν, καὶ ἐπυνθάνετο τίς ! εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς. 
/ / ὤ / Ν 

84 ζλλοι δὲ ἄλλο τιᾖ ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ' µη 
1 / / α.. ο ο . Δ 5 λ λ Ἀ. 

δυναµένου ’ δὲ ᾿ αὐτοῦ” γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τον 
αν, Ν 

θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αυτον εἰς τὴν παρεµβο- 
λή 959 δὲ νὰ ον λ 3 β θ / 8 

ἦν. Ὁ ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τους ἀναβαθμους, συνέβη 
ον νο Ἕον οὰ .ν Δ Ν 

βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ την 
- / Ν ΔΝ .ν -ν 

βίων τοῦ ὄχλου. Ὁ' ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ 
- / 5 /{ 5τ / / 

λαοῦ Ἱκράζοντες', Αἷρε αὐτόν. ' µέλλων τε εἰσάγε- 
3 Ν ων τ ο / . 

σθαι εἰς τὴν παρεμβολην ο Παῦλος λέγει το ος 
/ / / . ο 3 

λιάρχῳ, Εἰ ἐξεστίν µοι εἰπεῖν τι προς σε; ο δὲ έφη, 
ε ς Ν ’ 586 5 3 Αι λα τς 3 / 

ἨΕλληνιστὶ γινώσκεις; οὐκ ἄρα συ εἰ ὁ Αἰγύπτιος 
- - / 

ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγα- 

ΧΧΙ. ὁ0. 

νοβπιαπι Ἱρμοφίνπα 1π. οἰγ]- 
επΐο οσπι Ίρδο, 4πεπη αοσῖπια- 
γοτιπὲ αποπίαια 1π οπιρ]απα 
παικίδεοί Ῥαμ]α5. ὃν Οοπι- 
ποιο οδί αἰνίίας {οία, 6 
{αοία οδί οοπομχεῖο Ρορα]!, δὔ 
πάρτεπεπάσηίος Ῥαπ]απη α- 
Ἠεβατί οπΏ οχίγα ΤΕΠΠΡΙΗΠΙ, εἴ 
βιπίϊπι οἰπαξαο  βιπί Ιαππαθ. 
δν Ωμαετοβρας απθεῃ επ 
οοσἱάστο, παπἰπέαπα εδί ἱπῖρι- 
πο οολοχεῖ5 απία Εοία οοηΡαη(]- 
ασ. Ἠϊογαδα]οπα: 52 απ βίβι]πι 
αἀδατηίς πο ας οἱ ορη[ι- 
τ]οπίρας ἀθοποιηπς αἆ 1198. 
Ωμ οἶπι γἰάϊκθεπί ΓΙ ΡΙΠΙΠΙ 
οἳ πα]]τος, οοβεανοταηῦ Ῥε[οι- 
ἴογο Ῥαμ]απι. 3 Τππο α00θ- 
ἄοπς ἴραπις αἀρτολεπά1ξ ει 
ο ἱηφεῖέ αΙρατΙ οαιοπῖς ἆπα- 
Ῥα8, εἳ Ππετγοσαῦαί απῖς εβδεί 
εἰ απ] {εοῖδεου. 5) ΑΙ ααίεπι 
ααά οἰαπιαραπί ἵπ {πτοα: εἴ 
ΟΠΠ ΠΟΠ Ῥοβεοῦ σσ οος- 
ποσσθγθ Ῥγας απ], Ππδείῇ 
ἀποὶ επ ἵπ οβδίτα. ὃ Εύ 
οαπι γαπ]βςεί αἲ σταᾶα5, εοη- 
Ερις τας Ρογίατεύας α. τί νας 
Ρτορίθγ νἵπι Ῥοριῖ: ὃδεθο(πε- 
ναΐαν οπῖπι ππα]ηιπάο Ρορυ]ί 
οἸαιπαης, Τοῖις ααπι. Ὁ Βὲ 
οππΏ οοορῖςεου Ιπάιιοῖ ἵηῃ οββίγα 
Ῥαμ]ὴς, ἀῑοΙς Ἰρμπο, Β] σου 
πηϊηῖ Ἰοητ ανά αἲ ἵοξ 
Ωμ  ἀῑκί Ένα ποδ2 
86 Πρππο ἴαπ ος Αοργρίίας αι 
Απίο Ἠοβ ἀῑθδ ἐππΙπ]ίάΠΙ οΟἩΠ- 
οἴιαςῆ εἰ εἀακ]ςδίῖ ἵπ ἀθεδογιπη 

99. τον Ἐφεσ.] οπι. τον ἴδ. 
--- ενομιζον] ενοµισαµεν Ὀ αρ. 

-ὁ] οπι. Ὦ. 
80. του Παυλου] τον Παυλον Ἡ. 

--- ειλκον] ειλκων Ὦ. | ηλκον Ἐ. 18. 

-- αυτον] οπι. Ὦ. Εω[ά. 
-- και π]θ.] οτι. 893. (α.ἆ.5) 

--- ευθεως] Ροβὲ εκλεισ. 3. (εοιγ.) | 

εκλισθη 3. αά. -σαν]. 

--- αἱ θυραι] οτι δ3. (α4ἆ.5) 
81. ζητουντων τε ΑΒΝΤ. Ἀγτ.βει. ἆ9ί1. 

(18. 1.) | Ἡ ζητ. δε 5. Ὦ". δΙ. ΠΙ.. 

γα]ς. Ὀγν.Πε], ΜΕετΙΡΗ, Τμεῦ. Ασπι. | 

και ζητ. ΤΝ. 

--- συγχυννεται ΔΒ3ΝΞΕΟ. (18.) Υι]ς. 

(-χυνετ. Β'. 19.) | Ἡ συγκεχυται ς. 

ΝΕ, 51. ΗΤ, 
---Βπ.] αἀά. Ψϊάο Ἱσίίαν πο [αοππί Ἱπ- 

5ηχγοούῖοποπα 3ΥΣ.Ηο].Ἡ 

92, παραλαβων ΑΝΤΕ. τε]. | λαβων 

Ῥ. 
--- ἑκατονταρχας ΑΒΡΝΏΣΕ, 19. | Ἰ -χους 

ας. 3, δΙ. ΗΙ.. 

586 

88. τοτε εγγισας στ.Ηε]. | εγγισας δε 

ἨΤ.. (8γτ.Ρ5ι. ) 

-- επελαβετο] επεβαλετο 81. 

-- αυτου] αυτον Ι.. 

---τις] τι Ἐ αγ. 01. | Τ αᾶά. αν 5. Ὦ. 

81. ΠΙ,. |. οπ. ΑΒΝΕΟ. (18. [.) 

---τι] τις ὈἨ. 

84. αλλο τι] αλλα Ώα». Θγν.Ηε]. 

--- επεφωνουν ΑΒΝΕΓ, 18. ]. επιβοων 

βιο»1. | εβοων 5. ΠΙ.. 

-- µη δυναμενου δε αυτου ΑΒΝ(1)Ε. 

18. 81. (και µη δυν. Ὦ.) | Ἡ µη δυνα- 

µενος δε (Ἔοπι. αυτου) στ. Π1.. 

--- εκελευσεν] -σαν 91560. 

--- αυτον] Πίο αγεσθαι 51. 

90. δε] οπι. 19. 
-- επι] εις Ὦ. 

--βασταζεσθαι αυτον] τον Παυλον βα- 

σταζεσθαι Ὦ. 

--των στρατ.] πι. των 15. 

--- οχλου] λαου Ὦ. 

86. του λαου] οἩ). Τ). 

---κραζοντε ΑΒΝΕ (ΕΣ. 19. Βγν,Εοῦ, 

(Αντι) |. ᾗ κραζον 5. Ὦ. 81. Ἠ1.. 

γαρ. Ἀγτ,Ης]. 

86. αιρε] αναιρεισθαι Ὦ «}. ({ο]]ε ο πιεᾷῖο 
ἹπΙππσαπη ποβίγαπα Τ]Π6ῦ.) 

97. ὁ Παυλος] οπι. Ὦ. (5Ρ. Αυπι.) 
--λεγει τρ χιλιαρχῳ] τῳ χειλ. αποκρι- 

θεις ειπεν Ὦ. | ειπετῳ χιλ. δΙ. 

-- ειπειν] λαλησαι Ὦ. Ατπῃ. 

τι ΑΒΝΕ. 15. Υα]ς. Θγτ.Ησ]. Μεπιρῃ. 

(Τ1οῦ,) |. οπι. ΡΗΙ, Το. Θγτ.Ε50. 
Απ. | τις 51. 

88. ουκ αρα Ἀγτ.Ης]. Εις. Ἡ. Β. Π, 91. 

(75.) | ου. 
--- αναστατωσας ΈἘνς. Π.Ε. 

στατωσας ἩἙ. 

--- σικαριων Ἀγτ.Ης].πιρ. ἀγαεσὸ. | σιρι- 
καριων Ἑ. 

99. ὁ Παυλος] οπι. ὁ 51. 

--ειμι] οτι. ΝΝ. α.ἀ.ξ 

εξανα- 

29. Ἰπίτοᾶιικίδεεὺ 6. | 32. ἀθοαντῖς Οἵ, | 95. 
Παβείς θαπι ας. 61. 

α-. 



ἈΧΠΙ. 0. 

ταῖς. 8υτν, Ῥ. Ἡ. 
ΠΠεπαρἩ. ΤΠεΡ, 

Αππι, 01, 

ΧΧΙΙ. 

5. προσφώνει 

Σαρ. 8:3. 
96:9. 

Σ]. οτι, οι. 
26:90, εεα. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

γὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν 
σικαρίων; "' εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος µέν 
εἰμι Ιουδαῖος, 'Γαρσεύς, τῆς Μιλικίας οὐκ ἀσήμου 
πόλεως πολίτης, δέοµαι δέ σου, ἐπίτρεψόν µοι λαλῆ- 
σαι πρὸς τὸν λαόν. 

10 Ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν 
ἀναβαθμῶν κατέσεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαῷ, πολλῆς δὲ 
σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν τῇ Ἑβραϊδι διαλεκ- 

τῷ λέγων, ! "Άνδρες νὰ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ 
μοῦ τῆς πρὸς ὑμᾶς ἡ νυνὶ΄ ἀπολογίας. '᾿Ακούσαντες 
δὲ ὅτι τῇ “Εβραϊδι διαλέκτῳ προσεφώνει σα 
μᾶλλον παρέσχον ἠσυχίαν. καί φησι, ̓  Εγώ | εἰμι 
ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, 
ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς 
πόδας Γαμαλιὴλ πεπαιδευµένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ 

πατρφου νόμου, ζἸλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς 
πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον, ὃς ταύτην τὴν ῥὁδὸν 
ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων -α παραδιδοὺς εἰς 
φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς 
μαρτυρεί µοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον»,” παρ᾽ ὧν καὶ 
ἐπιστολὰς δεξάµενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμα- 
σκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεµέ- 
νους εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθώσιν. : ἐγένετο δέ 
µοι πορευοµένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκφῷ, περὶ 

89. Ῥαρσευς της Κιλ. 

πολιτης] εν Ταρσῳ δε της Κιλ. γεγεν- 

απαθίαος πηλ]ία, γἵτογαπα βἶσα- 
πιογαπαὮ 5 Τι ἀῑκίι αἁ οιιπι 
Ῥαπ]ας, Ἐσο Ίποιπο 81Η ααἶ- 
σπα Ταᾶαοἱ, α Τμαγεο ΟΙσῖαο, 
ποη Ἰσποίπο οἴν[ίαιῖς πιαΠ]σερς: 
χοσο ππιζοπα ο, ροχηϊίο πα] 
Ἰοηἳ α ρορα] απ, 

0 Ἐν οιπῃ ἴ]ο ρουπηϊςίςβοί, 
Ῥαμ]ης είπης ἵπ σταάῖρας «Ἡ- 
πμ παπα κα Ῥ]εῦετ, οὐ 
Ἠ]ασΠΟ 5Ποπ[Ιο Γαοίο αἱ]οσπίς 
οδί παῦτοι Ἱησαα ἀἴσοῃς,  Ψ]τὶ 
Εαΐτο5 οὐ Ῥαϊγος, αιιάττο 4 παπα 
Δά Υγο8 παπο τεάᾷο ταΙΙΟΠΘΗ. 
αθαπα αππάϊςδεπί απίοπι α]α 
Ἠοῦγοα Ἱπσια ]οᾳπ{έα απ 1ἱος, 
πηασῖ5 Ῥγαθδηίοταπέ 5Ποπαπη. 
δῬι ἀῑκίε, Ώρο απ υῖν Τα- 
ἄαθιιξ, ππίας ΤΠασδο Ο]Ισοίαο, 
πασῖιας απίοπα 1π Ιδίαπα οἰγ]- 
ἴ8ΙΟΠΗ, 8οσ5 Ῥεᾷος αππα[1]οὶ 
εγπαἶίας Ἰπχία νοτϊίαίεπι ρᾶ- 
ίεγπαο Ἰαεσῖς, αοπια]αίογ Ἱαρίβ 
εἶοπε 6ὐ γοδ οπιπες οδίῖ5 Ἠοά[ο, 
ααπί Ὠαπο γίαπι Ῥεγεεσπίας 
8Ηπ1 πδα 6 αἆ πιοτίοπι, αἱῆσαης 
οἳ ἵγαᾶσης 1π ομδίοᾶἷα γἶτο 6 
πμ]εγας, 5 δἰοπί Ῥτῖποερς κδ- 
οογάοίαπι ἰοβηήπιοπίππα πημῖ 
χοάῖί οἳ ΟΠΙΠΕΣ πιβΙοἵ68 ηαία, 
α οαπίθας οἳ ερἰξέα]ας αορ]ρίεπΒ 
αἆ Παίτος Ώαπιαξοαπι Ῥ6Γ6ε- 
Ῥατη πί αἀάποθγεπι ἴπάς ν]ποίος 
Ἰπ ἨΗϊεγαξα]επι α0 Ῥιπϊτεηίαγ. 
5 Ἐποίαπι οδί απίοπι οππ{ξο πῃο 
εἰ αἀρτορίπαπαπίο ὮΏαπιαδοο, 

προσφωνει ΏΕΗ. Απι Γιά, Ί0ἱ. | 

προσεφωνησεν Ἱ,. Ἀγτ.Ης]. 
ουκ ασηµ. πολ. 4. φυλακας] Φυλακην Ὁ. 

δ. ὁ] οπι. ΤἨ. 

νηµενος Ώγ. (νιά. κκῖ]. 5.) 

---δεοµαι δε] οπι. δε 1,. 9Υ1.ΡΕὕ. 
---- Επιτρεψον] συνχωρησαι Ὦ. | επι- 

στρεψον 8156. 

-λαλησαι] ῬΙ8επι. λογον 3. (οοτγ.ξ) 

40. επιτρεψαντος] Ῥταεπῃ. και 3. | δε 
Ί1ΠοἩ οπι. | επιστρεύαντος δΙ. 

--- αυτου] του χιλιαρχου Ἠ. 

--- ὁ Παυλος] Ροβ8ί ἑστως Ὦ. 

--- κατεσεισεν ] και σεισας ΙΤ). 

---τῳ λαφ] τον λαον Ἡ. | προς αυτους 

Τ. ντ. Ρ50. 

-- δε σιγης] τε ἧσυχειας Ὦ. Τ1οῦ. 

---γενοµενης ἓΝ. τε]. | γεναμ. ΑΔ. | απίθ 
σιγης Β. 

-- Ἔβραιδιε] τδιᾳ Δ. 

1. ὑμας] ἡμας Ιμείς, 

--νυνι ΑΒΝΤΕ. 81. Η 7 (παν. Τεεί,) 
. | νυν 5. 195. 

9. προσεφωνει ΑΒΝ. 51. Υα]ς.ΟΙ,. 8τ. 
Ἐει. Μεπρῃ. ΤμεῬ. ΑΠ. 15.1. | 

9. αυτοις] οπι. Γ. | αυτων ΑἘιί υἱά. 

-- παρεσχον ἧσυχιαν | ἧσυχασαν Ὦ. 

8. εγω] Τ απάά. µεν 5. δΙ. Π1.. Ἀγτ.Πς]. 

Μοαπιρῃμ, 49, { οι. ΔΒΝΡΕ. 18. 
γας. Τπες. Ατπι, 

--- ανηρ] Ῥοδί Τουδαιος Ὦ. | απίθ ειµι 

8, 
--γεγεννημενος] γεγενημ. Α. | Ροδί εν 

Ῥαρ. της Κιλ. Ὦ. 

--- αναθρεµµενος 19. 

---Ταμαλιῃλ] Γαμαλιηλου Β. 

-- πεπαιδευµενος] παιδευοµενος Ὦ. | 

αάά. δεδ1. Η. Ἀντ.Πς], 

-- κατα] κατ᾿ Β. δΙ. 

-- ὑπαρχων] οπι. Ὦ. 
-του θεου] ]ασῖς Ὑπ]σ. | αάίοπαπι 

ῬαίσγηκΓΗΠΙ πΙθαταΠὴ ΘΥτ.Η ο]. 

---παντες ὑμ. εστε] εσται ὑμ. παντ. Ὦ. 
4. ὁς Ἀγτ.Ηο]. |. και Ὁ. Ὦγτ.Εδῦ. 49Η1. 

-- εδιωξα] εδεξιωσαι 19. 

---αχρι] μεχρι Ὁ. 

--- αρχιερευς] αὐά. Απαπίας Βγγ.Ης|.” 

---µαρτυρει ΑΝΗ. 1895. 81 (Ρος μοι). 

ΗΙ,. Υπ]ς. Ἀγτγ.βει.δΗε]. Μεπιρῃ. 

Τ]εὺ. «δί1. |. εµαρτυρει Ἑ. | µαρ- 

τυρησει Ὦ. 

--παν] ὃλον ὮὉ. 

---παρ᾽ ὧν] παρ’ ὦ εἰς 18. 
-- και επιστ. Ἀγτ.Ηε]. | οπι, και Ὦ. 
Σα. ντ. δέ. ΜεπιρΗ. ΤΗ6ῦ. δι. 

---προς τους αδελφους] παρα των αδελ- 

φων Ὁ. 
---αξων] αξαι Ὦ. | ἐξ ὤν εἰε1δ. 

--- αξ. κ.τ. εκ. οντ. δεδεμ.] οπι. Ἡ. 

--- εκεισε] εκει ὮὉ. 

---εις Ἱερ.] εν Ἱερ. Ὁ. 
6. εγενετο....μεσημβριαν] ενγιζοντι δε 

μοι µεσημβριας Δαμασκῳ 3. 

40. Ἡπσια Ἠεῦτασα 6ἵ. 
3. Ἰοαπογείας 6. | 9. ἀῑσῖε 6ἷ. | ἵπ Ταβο σι. | 

{Τη Ἰδία οἰνίταίο 61. | 4. ἵπ οιβοᾶῖας Οἵ. | αο που]. 
Ἱ οι, [5. παϊμῖ (ος πποπία πι 61. 

κ 
σ8τ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ιο ου βία 

Α ΒΝ[ΟΙ(Λ)Ε. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστραψαι πιεδία 4ἱο βαῬ]ίο ἆθ οπε]ο οἵσ- 
13.91, μεσημβρίαν ἐξαίφνης τα» ρὐρ ἄμ ρ Ψ οππηΕα]5ἷί πως Ίς ορίοςα, 7 οὐ 

ΗΙ/Ε.] φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ ' Ιἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἀοοΐάοης ἵπ ἴουγαπα αιιαἰνῖ νο- 
5 ΑΝ Σ λλ, σοπι ἀἰσεπίεπι πλ, Ῥαπ]ο 

ήκουσα φωνῆς λεγούσης μου νά.) αου σι µε Βαπ]ο, απἷά πο Ρογεηιιετῖς2 

8 8 Έσο απίοπι τοβροπά1, Φπ]5 65, διώκειο; ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ κύριε; εἶπέν Τε ἄραος λείας ο ᾱ- 

πρὸς Ίἐμέ, Εγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ Ἐξο 5απι Ίορις ΝαΖΙΙΟΛΙΞ 
/ οἱ τον ση μι ὧν ν Ν Ε η ὦ απεπῃι ἔα Ῥογδεηιοτῖς. 3 Εί απί 

ωκς, οἱ δε συν ἐμοὶ ὄντες τὸ μεν φῶς ἐθεάσαντο πησουπα ογαΠὲ Ίππιοῃ  πἰάοπι 
δὲ λ ὁλ γ]άσταπί, γοσθίῃ αΠίθπΙ ΠΟΠ 

. τὴν ε φωνὴν οὐκ ἤκουσαν. τοῦ η οῦντός άν αιά]ογαπί οἷας απ Ἰοᾳπεραίας 
10 πηθοππ. ο Ἐν ἀῑχί, Οπίά εἶπον δέ, Τί ποιήσω κύριε» ὁ δὲ κύριος εἶπεν πρός Ἐν τοι ον. 

µε, ᾿Αναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαλη- ἴοπι ἀῑκ]έ αἆ πιο, Ῥαύροης γαᾶθ 
σ Ὦαππβδοιπι, εἰ 1ΡΙ ΕΠΡί ἀῑσείαγ 

12. θήσεται περὶ πάντων Ἱ ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. ἀθ οτωπῖῬαβ ᾳπαθ ἴθ οΡοτίσβὲ 
11. ἔβλεπον ο ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς 

ἐκείνου. χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι 
ἦλθον εἰς «Δαμασκόν. | Ἅ"Ανανίας δέ Ττιδ. ἀνὴρ : εὖλα- 
βὴς' κατὰ τὸν νόµον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων 

{αο9τθ. ὶ Εῇ οιιπα πο γἰάεγαπι 
Ῥγας οἸατ]αίο Ἱαπιπίς ας, 
Ἀά ππαπαπι ἀεάποίαςδ α οοπη]]- 
Ρας γεπῖ Ὦαπιαδουπῃ, 5 Απῃα- 
πῖας απίθπῃ απἱάστη γἱσ 86οΠ- 
ἆππι Ίεσετπα (εεπιοπίαπι Ἠ8- 
ῬοπςῬ αὖ οπιπῖδας ΠαβιαπΙΡΙΙ8 

ῳ , , / πδ 5 Ἀ κ ο ή }. Ταᾷαοῖς, 19 γοπίεπς απ πο εὔ τῶν κατοικούντων Ιουδαίων,  ἐλθων προς Ἰἐμε καὶ ομως αἰκῖς πηηή, Ῥππ]ο τα 
” Ν ολ / νν . / 5 / ᾿ Ν Ξ . 

ἐπιστᾶς εἴπέν µου Σαουλ άδελφε, ἀνάβλεψον. κἀγῶ Το, τεκρίοο. Ἐϊ 9ΡΟ οπᾷσπι 
4 ε . 5 ε 

αὐτῃ τῇ ὥρα ᾿ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. ὁ δε εἶπεν, ο 
θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ 
θέληµα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φω- 

ραδιο νην ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὅτι έσῃ μάρτυς αὐτῷ 
» ς 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ὔκουσας. 
16 Ν - / / 9 ν / ας δι ον. 

καὶ νῦν τί µέλλεις : ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἄπολου- 
Ν / Ν / 

σαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα 
- ῥ / / ε 

Σαὐτοῦ. Ἱ' Ἐγένετο δεµοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερου- 

Άοτα τεεροαί ἵπ ουπι. |) Αί 
Ί]ο ἀῑχιι, Ώεας Ῥαίΐταπι ηο- 
εἰγοταπὰ. Ῥταεογαἰπαν]ξ ἴο πό 
οοσποξοθγες γο]απίαίεπι οἴτβ 
εἰ νἰάσταος Ιπδίαπι ος απαῖγος 
γοσσπα εκ οτθ εἶας, Ι5 απῖα εγ5 
ἔοβιῖς 115 αἆ οπΊΠο5 ἨΟΠΙΙΠΟ65 
εογαπῃ ᾳπαθ γἰαϊςα οἱ απαἰκιῖ. 
15 Έι πιπο απὶά πιοτατῖς 2 Ἐκ- 
51156 Ὀπρίσατο εἰ αΏ]πο Ῥες- 
οπία ἴπα. Ἰπγοσβίο ποπηῖπθ 
18115,  Ἐαοίαπι οδί ααἴεπι 
τογογίθηά πεῖμΙ ἴῃπ Ἠϊεγαδα]οπα 

6. εκ] απο 3. 10, κυριος] οπι. Ὦ. Τμοῦ. 14. φωνην] -νης δΙ. 

--- περιαστραψαι] περιεστραψεν Ὦ. | | --σοι] Ροδίλαληθησεται Ἐ. --του] οτη. Α. 18. 
περιεστραψαµε Ὦ3. | περιετραψαι | ---περι παντων ὧν τετακται σοι | τισε , 15. εσῃ] Ροδῖ ανθρωπους Ἑ. 

ο. δει Ἡ. | περι παντων 1Τ) οἱ ειαίπι | -- προς] πανς ἘΒ (Ἠεατπε) | εις 5. 

7. επεσα ΑΒΝΕ;. 19. 91. Ἡ. | Ἱ -σον ἀεβοῖς, -- ὧν] αάά. τε Ἑ. 
εν], --τετακται] εντετακται Ὦ 3 ἡΓαἰ | εντε- | 16. αυτου ΑΒΝΕ. 19.4. ὙΥπ]ς. Βγττ.Ρεί, 

--- Επεσ. τε] και επεσ. Ὦ. Ὑπ]ς. επεσ. δε 
Μοπαρῃ, Τ]ιοῦ, 

---Σαουλ Σαουλ] Σαυλε Σαυλε Τ. Υπ]ς. 

---ΏΠ.] αάά. σκληρον σοι προς κεντρα 

λακτιζειν ὮἙ. (όσα. Βεα.) Πεπῖα. 

Ἀγτ,Πο].της, 

8. απεκριθην] αάά. και ειπα ὃ. 

--τε] δε 1). (οπι. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ.) 

---εμε ΑΡΝ3Σ. 

ΠΙ.. 

--- Ναζοραιος ΝΤΑ. 

9. εθεασαντο] εθεατο ἂΝΧ. (οοτγιε) | 

1 αἀάἀ. και εµφοβοι εγενοντο σ. ΡΕ. 

σα. Βεᾶ. 51. Τι. Ἀγτ.Πο]. Τ]αρ. 1. 
{ οπ. ΔΡΝ. 19. Ἡ. Υι]ρ. βΥτ.Ρ5ἰ. 
Μεπιρῃ. Ατπῃ, 

--- ηκουσαν ΑΡΝ”Τ. τε]. 

10. ειπον] ειπα 1). 

ὤδδ 

Γ ηκουον Ν.Ε. 

{ με ς. ΝΡΕ. 19. 81. 

ταλται Β:Μαἰ (εντεταλκται Ὦ Β1ἱ.) 

-- σοι α]{.] οσα. Ὦ. 

11. ὡς] αἲά. επχγοκίδεεπι 3ΥΤ.Ηο]ιπις. 

-- ουκ] ουδεν Ὦ. 

-- ενεβλεπον ΔΟΝ. 15. 851. Ἠ1.. | εβλεπον 

ΡΕ. Υα]ς. αἱ υἱά. Ατπι. 

- ὑπο] απο Δ. 

19. ευλαβης ὮΝδ. 19. ἨΤ, |  ευσεβης 

ς.. Ὦ. 51. | οπι. Δ. Υπ]ρ. 

--- μαρτυρουμενος] -ρομενος ΑΧ. (οοἱΓ.!) 

--- κατοικουντων] ἁάά. εν Δαμασκῳ 198. 

81. ΗΤ.. Ἀγτ.Ησ]. ΤΠεΡ. Αιπι, ἆδιῃ. 

19. εµε ΑΡΝ.] { µε 5. Ε. 195. 91. ΗΙ. 

--- ανεβλεψα] εβλεψα ΔΑ. 

14. προεχειρισατο (προσεχ. 83.) | -ρη- 

σατο Δ. 18. Τ.. 

-- και τδειν] Ο11. και (αάά.ἳ τα 
ν]ς,) 

δΗο]. Μοπιρῃ. Τμοῦυ. Διπι, 401. | 

Ἔ του κυριου στ. 81. ΗΤ.. 

17. ὑποστρεψαντι] ὑποστρεφοντι 19. | 

επιστρέψαντι 91. 

--- προσευχοµενου μου] προσευχομενῳ 

-- με] µοι 1. 

-- εν εκστασει] Ῥϊ8επι. ὡς 18. 

18. τδειν] τδον δ. 
---μαρτυριαν] Τ ῬΙπετ. την σ. Ἑ, 8Ι. 

ἨΤ,. |. οπι. ΑΒΝ. 18. 

19. πιστευοντας] πεπιστευκοτας Ἑ. 

30. εξεχυννετο ΑΒ3Ν(Ε)) (15.) (-χυνε- 

ΡΕ. 19.) |  εξεχειτο 5. 81. ΗΙ.. 
--- Στεφανου] οπι. Α. 

19. οολαριίαπ ος Εἷ. 

. Ίνψφ. 



ΧΧΙΙ. 26. ΠΡΑΞΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

οἱ ογα πι ἵπ {οππρ]ο, Βοτῖ ππο ἴπ 
είπροτο ποπ 8 ο νίάστο 
Ἠ]ασα ἀἰσσηίοπαι πμ], Εοριῖπα 
οἱ οκ! νε]οσίίος ον Πιογαξαίοπῃ, 
αποπίαπα ποπ. τεοῖρίοπί τονῖ- 
πιοπῖαπα παπα 4ο πιο. Ὁ Εν 
ερο ἀῑκὶ, Ὠοπιίπα, 1ρεί δοϊαπέ 
απῖα οσο εἵαπα οοπο]ασις 1π 
ΟΞΥΟΕΙΟΠΙ οἵἳ οποἆσπς Ρεγ 5ΥηΠα- 
6οσα5 605 απὶ οτοδεραπί ἵπ το: 
οί οππα Πιπάστοίατ εαησιἰ5 
Ῥιορμαπί τεβιῖς (π], οϱο αἀδία- 
Ῥαπα οἱ οοπεοη/(Ίεβατη οἱ οαςίο- 
ἀἴεθαπα γαξιπηεπία Ιπτογβοῖει- 
παπι απ, 3 Εὲ ἀῑχίι αἆ πιο, 

παρ σα σαλὴμ καὶ προσευχοµένου μου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι 
ΑπιιΣ. µε εν ἐκστάσει, 15 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦ- 

σον καὶ ἔξζελθε ον τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ, διότι οὐ 
παραδέξονταί σου ! μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. κἀγὼ 
εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἥμην φυλα- 
κίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύον- 
τας ἐπὶ σέ 3 καὶ ὅτε ᾿ ἐξεχύννετο” τὸ αἷμα Στεφάνου 
τοῦ µάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἥμην, ἐφεστὼς καὶ 

ςΡ συνευδοκῶν ! καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἄναι- 
ο ρούντων αὐτόν. Ὁὸ καὶ εἶπεν πρός µε, Πορεύου, ὅτι 

ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελώῶ σε. 
Του. '"Ἠκουον δὲ αὐτοῦ Ἱ ἆ ᾿ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ 

δΕ. ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Λίρε ἀπὸ τῆς 
τε" γῆς τὸν τοιοῦτον" Ἱ οὐ γὰρ Ἰκαθῆκεν΄ αὐτὸν ζην. 
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τια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα 

σεν ἵ ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν ες τὴν παρεμ- 

βολήν, | εἴπας μάστιξω ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα 

ἐπιγνῷ δι ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ» . 

Γπροέτειναν΄ αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶ- 

τα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, Εὶ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον 
καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν αν. 
δὲ ὁ ἑκατόνταρχος προσελθὼν ἵ τῷ χιλιάρχφ ἀπήγ- 

κραυγαζόντων ἔτε' αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων, τὰ ἵμά- 

34 ἐκέλευ- 

/΄ 

ον ἀκούσαν 

Ὑπαάο, αποπίαπι ορο ἵπ παΙΙοΠςΒ 
Ίοηρο αηἰίαπη ἴθ. 

3 Απζιορατί απέοπα οπτη Ἡδ- 
απθ αἆ Ἠου γοτραπῃ, εἴ Ίενανε- 
ταπς νουςπι 5ααπι ἀῑσεπῖες, 
Το]]ο ἆα ἵεττα αἰαςπιοάϊ: ΠΟΠ 
οηπῖπι {5 ϱοδ θαπι γίνετθ, 
3 γουεταπβῦας απίθπι οἱς εἴ 
Ῥτοϊσϊεπθις ναςπιεηί{α 5ιια 6 
Ῥα]νοαγεπη Ιαοαπ 5 ἴπ αθγεπῃ, 
3 Τπβςί αἴραπας Ιπάιιοῖ θΙτῃ 1Π 
οασίτα εἰ Βασε]]ῖς οαεάἶ εἰ ἴοι- 
ααποτῖ 611, αἲ βοϊγοῦ Ῥτορίας 
απατά σβιδαπ δἷο πἀσ]απιατοπύ 
οἱ. 3 Ἐι οιπι αδιγιηχὶβδοηί 
θυπα Ἰους, ἀῑχΙε αἀθίαπια 5ἱβῖ 
οεπίαγ]οπΙ Ῥαμ]ας, ἱ Ποππῖποπι 
Ἰἑοπιαπα Πα θ[άπάρπυπαίαπα σος 
νοῦίς Βασε]]ατοε 2 3 Ωπο αιι- 
ἀῑῑο ερπίπτῖο ποσθςεῖξ αά τῖρα- 
πυπα εἵ παπΙαν1ς ἀΐσεπς, Οπἷά 
αοίπτας 5 Ἠϊο οπἶπι ἨΟΠΙΟ 

ὡς δὲ 

γειλεν’ λέγων, | Τί µελλεις ποιεῖν: ὁ γὰρ ἄνθρωπος 

90. µαρτυρος] πρωτοµαρτυρος δΙ. 1. 

Ἀντ.Ης]. 

--- εφεστως] ἑστως Α. 

--- συνευδοκων] Ἱ αἀά. τῃ αναιρέσει αυ- 
του 5. (19.) 81. ἨΙ,. Ῥγτ.Ης]. Αιπῃ. 

[νιά. νΙ, 1.] (οπι. αυτου 19.) | οπι. 

ΑΒΝΡΕ. μασ. ἈντιῬε. Μεπιρῃ. 

Τπευ. 91. [ποτ Παδοπί Ὦ. ἆ.] 

--και φυλ.] οτι. και ΗΤ.. Θστ.Ης]. 

----φυλασσων] -ττων δΙ. 
91, με] εµε 0Ο. 
--- εθνη] -νος Ἐ 6}. 
--- εζαποστελω ΑΝΟ. τε]. | εξαποστελλω 

Ῥ. | αποστελω Β. | αποστελλω Ρ47. 
95. ηκουον] ηκουσαν Ὦ. Ἀντς, Ε5.δς Ης]. 

--τουτου] Ῥοδίτου λογου δ8Ι. 

---την φωνην] Ῥοβί αυτων 15. 5Ι. 

98. ριπτουντων ΑΡΝΟ. 155. 51.| -τοντων 
ῬΕΠΠ.. 

--- ἵματια] πάά. αυτων Ὦ. Υα]ς. Μεπιρῃ. 

(. ΤΠΕΡ,) 

δν, (οοἙί.Ε) 

94. ὁ χιλιαρχος εισαγεσθαι αυτον ΑΒΝΟ 

ΡΕ. (19.) 91. Υαὶρ. Ὀγον.Ρ5ι.δςΒς]. 

Μεπιρη. Αππιι τὴ. (αγεσθαι 19 εἶο) | 

{ αυτον ὁ χιλιαρχος αγεσθαι σ. Η1.. 

[1. Τπευ.] 
--- ειπας ΑΒΝΟΓΡΕ.] ειπων 5. 18 (-πον). 

91. Η1.. 

-- ανεταζεσθαι] εταζεσθαι Ἑ. 51. { ανε- 

ταζειν ὮἨ. (ανεταξεσθαι Β Β!]ψ.) 

--- ἵνα] ἵν' 915567, 

-- επιγνῳ] γνῳ ΔΑ. 18. 

--- αερα] ουρανον Ὦ. Βψτ.βοί. | αεραν | 

υ-- ἑκατονταρχος ΒΔ). 

90. ὁ Παυλος] οπι.Ὀ. Ἀγτ.Ης]. (0418. Ατπι.) 

--- ανθρ. Ῥωμ. και ακατακρ.] Ροδί εξεστιν 

ὑμιν Ὁ. Ἀντ.μοι. 1. 

--- εξεστιν ] εστιν ἃ Ἠ. (60Σ1.Ξ) 

-- ἡμιν] Ροβί µαστιζειν Ἡ. 

96. ακουσας δε] τουτο ακουσας Τ). 

19. 851. ΗΤ.. | 
-χης ΑΝΣΟΕ. | αάά. ὅτι Ῥωμαιον ἔαυ- 

τον λεγει Ὁ. 

-- τῷ Χχιλιαρχῳ απηίθ απηγγειλεν 

ΑΡΒΝΟ(Ρ)ΒΕ. 19. 91. Υα]σ. Όντς.Ρεί.δι 

Ἠσαι. ΜεπιρΗ. Ατπι. 51. (επηγγ. Ὁ”".) 

Πι, Τπευ.] | 1 }ροείς. ΗΙ.. 

--λεγων] αυτῳ οἷοΤὮ). | Ῥτασπι. Ψπα]ς. 

Οἱ. | αά. Ἀγτ.Ησ].Ἠ 
--τι] Τ Ῥϊαεπι, ορα:ς. Ὦ. δἱ. 

(«ΈΕΗ.) οπ. ΑΒΝΟΕ, 18. 
ἨΠ., 

γπα]ρ. 

--καθηκεν ΑΒΝΟΡΣΕ, 18. 51. ΠΤ, | -- επεῴωνουν αυτῳ] κατεφωνουν περι Ῥνττ.Ρεί.δΠεΙ. Μεπιρῃ. Αππι ΓΙ. 

ἆ.-κον 5. Τὰ, Γο αυτου Ὦ. Αππι. ΤΠΕΡ.] 

93. κραυγαζοντων] κραζοντων Ο. Ι:95. προετειναν ΒΚ. 19. 1, Ψι]ρ. Ἁγιτ. | --μελλοις 19. 

--τε ΑΒΟ. Βντ.Ῥει, «2881. | 1 δες. Ῥει.δ.ΗοΙ. Μεπιρμ. (Ἡ. Τμορ.) |, --Ύαρ] οπι. Ρ3, 
ΝΓΒ, 195. 8Ι. ἨΙ,. ὙΥπ]ς. Βγτ.Ης]. προετεινον ΔΕ. | προσετειναν ϱὈ. | 

Μεπιρῃ. Αγπι, (Ἡ, ΤΠΕΡ.) 
--- αυτων] οπι. Ὦ. (3 ο ἀε[οσία Γο]1.) 

προσετιγεν οἱς Ἡ. | Ἱ προετεινεν 5. 51. 
Γ π-- ἑκατονταρχον] -χην Ὦ. 

32. Ἰπα]αβπαοαί Οἵ. [ 25. ἀῑοιε 6ἵ. | 90. παποῖη- 
νιὲ οἱ Οἱ, 

ὅδο 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

λ Δ : 

"προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος 
- . - λέ 4 ΔΝ δ -- ΜΗ [ὁ δὲ ”/ 

εἶπεν αὐτῷ", λέγε µου συ Ἑωμαῖον. εἰ» Ὁ δε έφη, 
“"᾽Απεκρίθη ἶ δὲ’ ὁ χιλίαρχος, Ἑγὼ πολλοῦ 

/ Ν / / ” / ε ΔΝ 

κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. Ὁ δὲ 
. ευ Ν Ν νά ο) 

Παῦλος ἔφη, ᾿Βγὼ δὲ καὶ γεγέννηµαι. Ὁ' εὐθέως οὖν 
. ε 9 ὴΝν 3 / 

ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ Ἱ οἱ µέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζει». 
καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός 

. Ν 

25 Ὁ ΣΤῃ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ 
” / Δ . / - δε ΣΧ . » / 
ασφαλέε, τὸ τί κατηγορεῖται Ἰ ὑπο τῶν Ιουδαίων, 

ο Ν 3 αβ. 4 ο 4 ον » 

καὶ ἐκέλευσεν ἵ συνελθεῖν τοὺς αρ- 
Τ ας εν / ν Ν λ 

παν το συνέδριον » και καταγαγών τον 

τῷ συνεδρίῷ ὁ Παῦλος” εἶπεν, 
"Ανδρες ἀδελφού, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ο. πεπο- 
λίτευµαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 5 ὁ δὲ ἀρ- 

χιερεὺς ᾿Ανανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ 
Ὀτότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν 

εἶπεν, Τύπτειν σε µελλει ὁ θεός, τοῖχε κεκονιαµένε" 

- ε -, 
ας η οὗτος Ῥωμαῖος ἐστιν. 

ΗΙ, 

Ναι. 

{Ό 

ἐστιν καὶ ὅτι Ἰ αὐτὸν ἦ ἦν ”. δεδεκώς. 
ΛΤ’ 

δ ΤΠΕΡ. 

υ) 3 Ν 

έλυσεν αὐτὸν | 
χιερεῖς καὶ ἡ 

- 3 . ῤ 

Παὔῦλον έστησεν ο. αὐτου». 
ι) 

ΧΣΙΠΙΙ, 1 ᾽Ατενίσας δὲ ἡ 

τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. 

3 ΤιοΥ. 19:15. Ν Δ (6 / α Ἂν ΔΝ / Ν νι 
και συ κα η κρινων µε κατα τον νομµον, και παρανο 

ΧΧΤΙ. 27. 

οἶνες ΤοππαΠΙΙ5 οδί. Ἱ' Δοσεάσπς 
απίοπη Ίραπας ἀῑκίε 11, Ὀῖςο 
πηϊἩῖ, απ Ἡοπιαπας εδ ἂΔί 
Ἠ]ο ἀῑκίε, Ἐδαπι, 3 Ἐί 1θ- 
εροπά1τ αἴναπας, Έρο πιπ]ία 
Ῥεουπία οἰν]αίοπα Ἠππο 60Π86- 
οι δαπ. Ἠί Ῥαυ]ας αἷς, 
Ἔσο αιιίεπι εὐ Πππίαπδ 5ΗΠΙ. 
3 Ῥτούίπας 6Υ50. ἀῑπορδδεγαπί 
αὐ. 1]ο απϊ εππη (ογιατί ογαπΏ: 
Εήραπαδ 4ποᾳπθ Ομηπίῖ, Ῥο5ί- 
α παπι τοςοϊν]έ απ]α οἶνῖς τοπηᾶ- 
πμδ οδοί 6ἵ οπία αἱ]σαςςευ 
6ιτη. 

30 Ῥοβίετα απιίοπι ἀῑς Υο]επβ 
5οἶτο ἀΙσοπίις αἰια εκ 6.158 
αοοαδατοῖας α Ἰαάαοῖς, βο]νῖό 
θιπι οὐ Ἰπβεῖς εαοετάοῖες σοη- 
γοπ]το οἱ οπΙΠθ σοποΙ]Ιμπῃ, οὗ 
Ῥτοπεςης Έαπ]απη δίαιαῖς 1πὔος 
11108, 

1 Τπίοεπάεηῃς απέοπῃ οοποϊ]ῖαπι 
Ῥαυ]ας αι ΥΠ {ναΐτος, οϱο 
οπιΠ οοπηςοΙοηίῖα Ῥοπα 6ΟΏνεΓ- 
ΒΑΠ15. 5ΙΠΏ απίο ἆθαπι Ίδια 
ἵπ Ποάίστπαπι ἀῑσπι. 3 Ῥτίῃ- 
«6β5 απίθιῃ βασοετάοίαπι Απ- 
παπ]α5δ Ῥγαεοερί6 αἀσιαπίῖριας 
51Ρί Ρεγοιίογα ο8 οἵις. ὃ Ταπο 
Ῥαυ]ας αἲ 6απα ἀῑκίε, Ῥετοι- 
Μει ἴο ἄαας, ρατῖες ἀεα]υαίο, 
Ί {ὰ 5εάεης Ἱπᾶΐσαξ πο 56Ο 1Π- 
ἆππῃ Ίοροπι, εί εοπίγα Ἱεραπι 

} 

ο , / α ε λ - Ίπθθς πιο ρετειθί " Έτ απί αᾱ- 
.. μῶν Κελεύες µε τυπτεσθαι:; ' οἱ δὲ παρεστῶτες ειαδαπι ἀἴκογιπι, Θωπωπιωη 5ὰ 

9 / τιν Ξ - 3 5 ; πο ΡδΠη. ος 
εἶπαν, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς; ἔφη τε ού ἀὶ παλ) οκ  Ὀισ]ή 

97. προσελθ. δε ὁ χιλ. ειπεν αυτῳφ] τοτε 

προσελθ. ὁ χιλ. επηρωτησεν αυτον 1). 

-- αυτῳ] τῳ Παυλῳ Τ,, 

--- μοι] οι. 83. (44.5) 

--συ] Ἱ Ρίαεπι, ει -ς. 1. γα]. ΟΙ. 
Πεπιίᾶ. | οπι. ΑΒΝΒΟΡΕ. Ι9. 81. Ἡ. 

Απιι Εμία, Ῥγττ.Ῥες.δΗςσ]. Μεπιρῃ. 
Αντ. 401. Γα. ΤΜοΡ.] 

--εϕη, ναι] ειπεν, Βιμι Τ. 

28. απεκρ....χιλιαρχος] και αποκριθεις 

ὁ Χιλιαρχος και (οπι.") ειπεν (α4. 

αυτφῇ) Ὁ. 

-- απεκρ.δε ΒΝΟΧ., 15. Βγτ.Ηςε]. Μοπιρῃ. 

Γη. Τ]1οῦ.] χ απεκρ. τε 5. 8ἱ. Ἡ. 

ὙΥπ]ρ. ΟΥΥ.Ῥε6. (29011.) | οπη. τε ς, δε 
ΔΙ. Ανπι, 

-- πολλου] οιδα ποσου Ὦ. « ΛΙία οὔ 1ο 
εε«Ώηρο οπίπῃ βο1ο.” Ῥεᾶα ἵῃ Εκρ. 

---την] οπι. Ο. 

--ὁ δε Ταυλος εφη] οπι. Ἡ. || Παυλος 

δε εφη Ὦ. | ὁ δε Παυλ. ειπεν 19. 

---εγω δε] οπα. δε 83. (αᾷᾷ.5) Ο, Μοπιρῃ. 
ΑΤΠΙ, 

-- γεγενηµαι ΑΕ5. 15. 913. 
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99. ευθεως ουν] τοτε Ὁ. (401Η1:) 

-- δε] οπι. ΧἨ, (αἀ.5) 

-- Ῥωμ.] Ῥίπεπη. πολιτης Ἐ. Υπ]ρ. 

--- αυτον] απίο ην ΔΡΝΟΕ. 195. | Τρορέ 

εδ]. ΗΕ. 

--- και ὁτι αἲ ππ.] οπι. πι. 

--- δεδεκως] δεδωκως ΑἨαεν]ᾶ. 51. | 

δεδηκως Α2Ο. ]. απἀᾶ. οἱ 1]]ϊσο βο]νΙί 

οσπι ντ. Ης].Ἀ (και παραχρηµα ελυσεν 

αυτον 197.) 

90. το τι] οπι. το Τ.. 

-- ὑπο ΑΒΝΟΒ. 15. Υα]ς. | 

πο ε0ῦη 

--- αυτον] Ἰ πᾶά. απο των δεσµων ς-. 

81. ΠΤ.. | οπι. ΔΡΝΟΒ, 15. Υπὶρ. Ἁνττ. 

Ῥεί,διἨο]. Μεπιρῃ. ΤΠ6Ρ. Ασπι. 1. 

-- συνελθειν ΔΒΝΟΒ. 51. Ὑπς. ΤΠΕΡ. 
{1 ελθειν 5. ΗΙ.. Μεπιρῃ, (15 η. 1.) 

--παν ΔΒΝΟΕ. 18. 51. Υας. |. }ολον 
ε. ΕΠ. 

--- συνεδριον] Τ αἀᾶ. αυτων ς-. 81. ΗΙ, 

(αυ. 5πρτα 5ος.) ΘΥΥ.Ρ98. | οπι. ΑΒΝΟΣ. 

19. γπ]ρ. Βγσ,Ηε]. ΜεπηρΙ. ΤΗ6ῦ, Αυτη. 
3Η. 

} παρα 

80. τον Παυλον] οτι. τον Ἑ. 

1. τῳ συνεδριῳ απίο ὁ Παυλος ΑΝΟΡ. 
18. πρ. Πιο. 938. | 1 ρορδί 5. Β. 

81. Η1.. Ἀγτν. Βεί, δε Ηο]. Μεπιρμ. ΤΠΟΡ. 

Ατπι. ίμ. (οτη. ὁ Β.) 

---της ἦμερας] απίαο ταυτης 18. δΙ. 

Βγτ.Ης]. 

3. επεταξεν] εκελευσεν Ο. (15 π. ].) 
--αυτῳ] οπι. δὲ. (144.59) 

Ἑ, προς αυτον απίο ειπεν ΑΒΕ. το]. 

Ὢγτ.Ησα]. Αππη. {ιοί 238. | Ῥορῦ 

ειπεν 0. γπ]ς. ΟΙ. Βγτ.ρε Μεπιρμ. 
περ. δι. (15 4.) . απῖο ὁ Ίαυλος 

δὲ, Απιι (ΟΤἱᾳ. ἵπ Ῥτου. 98.) 

--παρανοµων] παρα τον νοµον Ἑ. 
γα]ς. Ατπι, {οίῇ. 

--- κεκονιαµενε Ὦγτ.Ηε]-αρ. 7. | -ασμενε 
Ον. Οτίᾳ. Π. 9544, εἰς, 

4. ειπαν δὴ, 18. | { ειπον 5. ΔΟΒ. 
81. ΗΤ.. 

26. οἶνῖς 61. | 27. ταϊμί αἱ ἴα Οἵ. | 358. βπιπηα, 
οἰνλ]ίατεπη 6ἶ. 

1. 1 οοποΙαπα 6ἷ. | 8. ἀῑπῖε αἲ οι 6. | 
5οᾷο5 «πιιχ 



ΧΧΠΙ.11. 

γα]ρ. Βττ. 
Ποιρ. πλάνα 

Αππιι 0. 
υ Ἐκ, 90:08. 

6. ἔκραξεν 

εραρ. 2191. 

6. [ἐγὼ] 

δι. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ὁ Ἠαὔλον, Οὐκ ᾖδειν, ἀδελφού ὅ ὕτι ἐστὶν ἀρχιερεύς" 
γέγραπται γὰρ ὃ ὅτι" ̓ ἜΑρχοτα τοῦ λασῦ σου οὐκ 
ἐρεῖς κακῶς.  γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἐν μέρον 
ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκρα- 
ζεν΄ ἐν τῷ συνεδρίῳ, Άνδρες ἀδελφού ἐ ἐγὼ Φαρισαῖός 
εἰμι, υἱὸς } Φαρισαίων""' περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστά- 
σεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι. Ἰ τοῦτο δὲ αὐτοῦ } εἰπόν- 
τος” ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ ! Σαδδου- 
καίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθοο, ο κα [μὲν ] 

γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν, ἰ µήτε΄ ́ ἄγγελον 
μήτε πνμα Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφό- 
τερα). ̓ ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη" καὶ ἀναστάντες 
ἐτινὲς' Ἱτῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρι- 
σαίων διεμάχοντο λέγοντερ) Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν 
ἐν τῷ ως τούτῳ: εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ 

ῆ ἄγγελοε ! .. πολλῆς. δὲ γενομένης στάσεως, ἔφο- 
βηθεὶς” ὁ χιλίαρχος. μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ] 
αὐτῶν, ἐκέλευσεν τὸ στράτευµα καταβὰν ἁρπάσαι 
αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν, «ἄγειν τε εἰς τὴν παρεµβολήν. 

29 Ἡ Τῃ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος 
εἶπεν, Θάρσει Ἰ: ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς 
Ἱερουσαλήμ, οὕτως σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. 

απίσοπι Ῥαμ]μς, Νοβοϊουαπα, Π8- 
1965, απία ρτίπσςρς οξῖ ϱποθΓά0- 
ταπὰ: βο]ρίαπα ομ οηἶπα, Ε η Ποὶ- 
Ῥοπα Ῥοριἱ αἱ. πο ππα]ος1οἶς, 
ὁ οοἶοιβ απίοπ Ῥαπἱ18 οαπία 
ππα Ρ418. ο58οῖι Ῥα4μοπθεογΗπα 
οἱ αἰίετα. Ἑλατίβαδοταπα, εκ- 
οἸαπιαν1έ ἵπ. οοποῖ]ο,  Ππὶ {α- 
ο, οσο Ῥμητίδαεαδ ΒΗΠΙ, 
βΗα5 Ῥμανίδαοοταπαι: ἆς βρο εί 
4ο τοδΗΓοοΙοΠΘ. ΠΠΟΓΜΙΟΓΙΠΙ 
οσο Ἰπάῖσον. ᾖ ιν ου Έπες 
ἀῑκίβδοί, [ποία οι ἀῑδεοηδίο 
Ἰπίος Ῥματίκασοϐ εἰ Ῥαάπ- 
σα908, οἱ θο]πία οδὲ πππ]νιάο, 
ΣΘαάἀιοαοῖ οπία ἀῑσιπί πο 
6556 ΤοβΙΙΥΤΟΟΙΙΟΠΕΠΙ πθα1θ πΠ- 
6ε]απι ποηιο δρἰτίίαπα, Επῖ- 
βαοῖ απίθοπα πίτα πο οοΠΠΙΘΗΤΙΙΓ. 
ὃ Ἐποίας οδί απίοπι οἸαπιου 
ππἉσης. Ἐν βιτρεπίο ααἱ- 
ἆππι Ῥματίδαεοταπι ραρπαβαπ{ 
ἀϊσθηίας, ΝΙΗΙ] πια]ῖ Ιπνοπίπαα5 
1η Ποπιίπο ἴδιο: απῖά ἳ δρἰτίυις 
Ἰοσιία5 ο5υ αἵἳ απί απρε]α52 
1οἳς ουπι πιάσπα ἀΙδεεηδῖο 
{αοία 6.568, ΓΙΠΙΟΠΣ ἴΠΙΡΙΠΙΣ πο 
ἀἴκοσγρεγείας Ἐσι]ας αὖ Τρείς, 
Ἰπβοῖς πηὶ{ίο ἀοβοοπάςτο οἳ 
ταρεγθ 6ΗΠ1 4ε ππε(1ο ΘΟΣΙΤΗ 8ο 
ἀοάποθτο 6απῃ 1π οπδίτα, 

η οηποπ{ῖ απίετῃ ποσίθ α- 
Αϊδίοιπς οἱ ἀοπιίπας αἲί, Όοιπ- 
βίαΠ5 ορ[ο: δἶοιί οπΊπῃ {οεβοα- 
{π5 65 ἆο πιο Ἠιεταξα]οπῃ, ες 
το οροτζοῖ οἱ Ἡοπιαο ὑεδβοατῖ, 

δ. ὅτι απῖο Αρχοντα ΑΒΝ. 15. Ἀγτν.ΕΒ50. 

δ.Ηε]. | Χοπι. ς. 08. 81. ΗΠΙ.. Υμ]ς. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. γι. 612. 119. 129. 

6. ἑτερον] αἀά. των 1». 
--- εκραζεν ΒΝΟ. Ἀντ.βεί. { Ἡ εκραξεν 

ς,. ΑΒ. 19. 51. ΗΙ.. Υπ]ς. ΒΥχ.ΗεΙ. 

Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. Αιπι. ἆΡῃ. 

--- υἷος φαρισαιων ΑΒΝΟ. 19. Ὑπα]ρ. 

ΒΥΤ.ΡΕ{. ΤεγΙ. ἂε ες. 0ατ. 99. | 1 υἱ. 
Φαρισαιου ο. Ἑ. 8Ι. ἨΠΤ, Ἀντ.Ηε]. 
Μεπιρη. Τπεῦ. Ατπι, 9Η. 

-- εγω ΑΝΟἘ. 19. 81. ἨΠΤ. γΥα]ς. | 

οπ]. Β(2 03 η.Ι.) Μεπιρῃ. Του. Τετι. 

7. ειποντος ΑΝ.Ἐ. 19. ΒΥΥ.Ρεί. | ειπαν- 
τος 8. { 3 λαλησαντος 5. ΒΜαἰ 

4.0. 81. ΠΤ,, Ῥγτ.Ηε]. | λαλουντος 
ῬΒ.η. 

--- εγένετο] επεπεσεν Β3. 
Θγττ. Ρε{. δε Ηςε]. 

-- φαρισαιων οἳ Σαδδουκαιων Ίου οχάΊπα 
ΑΒΡΟΗΤ. πρ. Ἀγτ.Ῥεί. | ΙαΠΕΡΟ- 

παπί 8Η 19. 91. Θστ.Ης]. 

--- και 10.] Ἱ αᾶά. των 5. ἨΙ.. | οπι, 

ΑΒΝΟΕ, 19 81, 

Γεπεσεν Β'. 

7. εσχισθη ] διεσχισθη Ἑ. 
8 µεν ΑΝΟΒΑΓ. τε]. ΒΥχ.Ηα]. Μεπιρῃ. 

Ανπι. | οπι. Β. Υπ]σ. Τμεῦ. [.01.] 

--µητε αγγ. ΑΒΝΟΕ, 19. |. Τ µηδε αγγ. 
5, 51. ΠΙ.. | πεαο Ψαἱρ. 

-- τα αμφοτερα] απο οδ τοβαχγθοβῖο δὲ 

απσο]ας εἰ ερίπέας Τμου. 

9, ανασταντες τινες ΑΒΝΟΠ, 18. 91, 

γι]ς. 8ΥΥ.Ρ.ῦ, Μεπιρῃ. ΤΠεΡ, Αιπη. | 

1. ανασταντες οἱ 5. | 

ἑαπύαπα ΗΤ,. Θγτ. Πε]. 811. 

---των Ύραμματεων του µερους ΒΝ(60.) 

(91) Ἀγτ.Ηε]. (Τπευ.}. Ανπι. (απίο 

γραμ. φαρισαιων 813. εκ των 0.) 

ἆ γραμματεις του µερους 5. ἨΙ.. 

Ῥγτ.β5ί, | οπι. ΑΕ. 19. Υαἱς. ΔΤεππρη. 

(ὁ Βοτῖῦαε οἱ Ῥμαγιξαςί 11.) 

--λεγοντες] ΡΙαθΠ. προς αλληλους ὃν, 

-- εν] οπι.δὲἩ. (44.5) 

-- αγγελος] Ἱ αάά. µη θεοµαχωμµεν 5. 
81. (ἨΠ)Η. ἜΤ]μαῦ. (-χομεν Η.) | 
οπι. ΑΡΝ6ΟΕΒ. 19. 61. Υαἱρ. Ἀγτ.Πε]. 

ΜεπιρΗ. Αππι, 401. | αάά. απἷά οδὲ ἵπ 
Ἠος2 ΒΥΓ.Ε5ἱ. 

αναστανγτες 

10. γενοµενης απῖε στασεως (Β)ΝΕ. 18. 

91. 61. ΗΤ.. (γεινομ. Ῥ.) | Ῥοε ΑΟ. 
Ὑπ]σ. (-νος 3. (6οΙΣ.1)}) 

--φοβηθεις ΑΡΒΝΟΒ. 18. 61. ἴἴπιεῃς, 

γι]ς. Θγνγ.Ρ5ἱ. δε Ησ]. Ατπι. {μοί[. 152. 

Ι Πευλαβηθεις σ. 51. Η1.. 

-- ὑπ] απ’ ΟΕ. Ἀγτ.Ης]. πί γιά. 

--καταβαν] καταβηναι και δΙ. 

γαρ. 

-- εκ µεσου αυτων] οπτη. δὲ Ἐ, (α. 4.5) 

-- αγειν ΝΟ. 18. 81. 61. ἨΗ1. | απα- 

γειν ΑΓ. 

--τε ΑΝΟΝΒ. 155, ΗΙ.. 
δε 61 εἰο, 

11. θαρσει] Τ αἲά. Παυλε ασ. Οὔ. 51. 61. 

ἨΣ,. Άτπι, ο. ΟΥίφ. Ίπι. Π. 101. | 

οπ, ΑΒΝΟ"Ε. 19. Υπ. Ἀνττ,Ρεῖ.δς 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. Τπεῦυ. Αππιι ΜΡΡ, Ἠιμ. 

1μοί[. 153. 

--- διεµαρτυρω] -ρου Ο. 

ἨΤ,, 

Γ- οπι. Β. 51. | 

5. τηα|εᾶ]οες 67. | 6. οπι. '' ἀθ ’' απίετεβαττ. Οἵ. | 
11. 1π 9 θγαβαίετα 6. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΧΧΙΠΙ. 12. 

ισ 19 1 ΑΒΝ(ΟΕ, έν δὲ ερας ποι ποσο συστροφηὴν οἱ 5 Ἐαεία απίοπι ἀἱο οο]]οσοταπέ 
18, 91. 61. 1" γενομ πο ἡμ ρ ή ρ ρφὴ 56 θΙάαπα εκ Ταάαοίς οἳ ἀθγο- 

Η1. Ἰουδαῖοι, ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες μήτε φα- γεπαπὲ εο ἀϊοραίοῦ ἨἸθηαθ πῖατι- 
ἀποαίιιπο πθφπε ὨἨὈἱβΙαΓο8 

γεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. σος οι Ῥλανας 

9 ἦσαν δὲ πλείους ἱτεσσεράκοντα" οἱ ταύτην τὴν συν- '' Ὠναπί απίεπ Ρ]α8 

ωμοσίαν ἱποιησάμενοι". 
14 

αααπι 

απαάταρ]ϊπία απἱ Ἠαπο οοΠΙαγ8- 
οἵτινες προσελθόντες τοῖς οποια ΤΕςΟΥΑΠΕ: μα αῖ ασσθβς- 

εταπέ Ῥτϊποίῖρες βαοοτάοίππη εἰ 
ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις : εἶπαν, ᾿Αναθέματι βαπίογος οἱ ἀἰποχιπιί, Ώενοιίοπα 

ἀνεθεματίσαμεν, ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι έως οὗ ο 
δ 6 : 

ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανί- 3 Χιιπο ΟΓΡΟ ΥΟ5 Ποίιπα Ριοῖιο 

σας τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὃ οπως 
4 

ἀενογίπιπβπος πΙ]μ]] σδίαίατοβ 
οοοἰάαπιας Ῥαπ]ατη. 

Πήβαπο οππῃ ϱοπΠοΙ]Ιο ταῦ Ῥτο- ΄ 

μια η ἀπσαί ἴ]απι αᾱ γο5, (αππ(παπα 
αἰἰ(α]ά οετΙα5δ οορπ]ιαΙ ἆθ 

αὐτὸν "ας. ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἆ ρα 69: ΠΟ Υεχο Ῥτίας παπι αᾱ- 

βέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ: ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι 

αὐτὸν ἔτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 

ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν, παραγενό- οβοίτα 

16 πκούσας δὲ αιάϊςσει Π]ας5 βοτοΓῖς 

Ρτορίαοι ραταί 5απηας Ιπίθγῇ- 
66ο απ. Ι Ωποᾶ οσπι 

Ῥαπ]ϊ 
ἸηπβίάΙαβ, ναπῖς αἱ Ιπιτανίς Ἱπ 

παγανίταπο  Ῥαπ]ο. 
1’ Ύοσαπς απίεπι Ῥαπ]ας απ 5α 

ο. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν ππππη οκ σοηιιτιοπίδις αἲξ, 

τῷ Παύλφ. ! 
17. ἀπάγαγε ἑκατοντάρχων ἔρη, ἘΤὸν νεανίαν τοῦτον 

΄ προσκαλεσάµενο» ͵ δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν Απενοοπέοπι Ἠιπο Ροχᾶ πο 
3 “ 

ἄπαγε 
απ ραπαπα: Ἠαβοί οπΊπα ααα]ά 
Ἰπάίσαγο 11. 15 Εί]]ο αι] ἆ στη 
Ἀδδαπιεπς θαπι ἀπχίι αἆ ἱπίῦα- 

πρὸς τὸν χιλίαρχον: ἔχει γὰρ ᾿ ἀπαγγεῖλαί τε αὐτος παπι ος ας μπας ας 
18 Ὁ 

ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἠγαγεν πρὸς τὸν ΧΙ γεμάιεοο Δὰ ο, 
ας λίαρχον, Ἱ καί φησιν, Ὁ δέσµιος Παῦλος προσκαλε- αἰηπίᾶ Ἰομμί εί. 

χοραν1ξ πο Ἠππο αἀπι]οςορηίθπι 
Παβεηίεπι 
18 Λἀρτο- 

Ἠοπάσπς απίεπ Πἴραπας τηα- - Ν / { 3 - 

σάμενός με ἠρώτησεν, τουτον τον { νεανισκον αγαγειν πα 1]μ5 βοοθβῖί ΟΙΠΙ 60 
/ α/ , - / 

προς σε, ἐχοντά τι λαλησαί σοι. 
ν΄ 86οΙΒΙΙπι οἱ Ιπίειτοραν!! Ἱ]απῃ, 9» ͵ 

ἐπιλαβόομενος δε Ὠμίά οδι φποά Ἠαῦος Ιπάίσατο 
. . / Ν 3 / 2 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ 
δ.σ η ο / 

ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν Ὁ ἔχειν ἀπαγγεῖλαί µοι; 

19. δε Γιο. 159. | τε Ῥ. Ἀγτν.Ρ56.δεΗς]. 

2340. 

-- συστρ. οἱ Ἰουδαιο; ΑΏΝΟΒ. 19. 61. 

(Θγτ,Ηε].) Μεπιρα. Ατπ «01. | 

συστρ. τινες των ἸΊουδαιων δΙ. 

(Υι]ρ.) Ὀντ.βδί. (Πιο) | τινες 

Ἐ των Τουδαιων συστρ. 5. Η. Τπου. 
---λεγοντες Ὀντ.Ησ]ιπιρ. Πιο. | οπι. 

Νεο, Θγτγ.Ε5{.δς Πο]. ἴχέ. Αιπι. 

--- πιειν] ποιειν 513. 

--- αποκτεινωσιν] ανελωσιν Α. 

18. τεσσερακοντα ΑΒ3ΝΟ. | 1 τεσσαρ. 
5. Β.Ε, 198. 81. Η1.. (ῇ 61.) 

--ταυτην] Ροδί την συνωμ. δΙ. | (συνο- 

µωσιαν Ἑ. συνοµωσιαν δ]39ἱΐα. συνο- 

µοσιαν 61.) 

---ποιήσαµενοι ΑΡΒΝΟΜΒ. 13. 6Ι. | ποιη- 
σαντες 1. | Ἡ πεποιηκοτες σ. 851. Ἡ. 

γαρ. 

14. ειπαν ΑΒΝΟΕ. 61. | ᾖᾗ ειπον 5. 
185, 851. Η1.. 

-- µηδενος ΒΝΟΕ., 81. 61. Ἡ. (15 π.].) 

{ µηθενος ΔΙ.. 

--- οὗ] οτη. 18. 

ο] 

15. ὑμεις] οπι. 19. || (Ἠοραπημ5 νος πό ος 
ποὺῖς {αοϊαξῖς: αἱ στη οοπργεραγεγ](8 

οοηβθβεαπῃ ΙπάϊοσΙς πῖραπο πί Ῥτούα- 

οαί επι αἆ πο ΒΥτ.Ηείπης. ΤΠΕὺ. 

{ιοῖγ. “παπο 6160 Υο8 σο]]ρίίο οοἩ- 

οι οἱ ποίαπαι {ποιο (πίραπο τε 
ἀεάασαί οπτῃη εαἆ νος’ 102.) 

-- ὅπως] Ἰ αἀά. αυριο ο. δΙ. Ἠ1.. 

(σ1ᾶ. γεν. 20.) | οπ. ΑΒΝΟΝΒ. 18. 61. 

γι]ς. Όγτν.Εεί.δεΗοΙ. Μοπιρῃ. Τμεῦ. 

Άππι, 91. Γιο. 155. 

---καταγαγῃ αππίθ αυτον ΑΡΒΝΟΕ. 18. 

51. 61. Τι, Υπαἱσ. Αιπι. Γιο. (-γει 15.) 

| {οί ς. Ἡ. 

---εις ΑΒΝΤΗ. 61. 

91. Η1.. 

Ὡ-- μελλοντας] -τα Ἐ. 18. (-τ 61.) 

--- ακριβεστερον] Δπίθ διαγινωσκειν (0.) 

81. γαρ. Αν (Γιο) (γινωσκειν 

0.) (διαγνωσκειν δὲ 5.) 

-- ΕΥΥ. αυτον] αά. αἆ γος Βγτγ.ΡΕί.δς 
Ἠς].Ἠ 

-του ανελ.] οΟΠΙ. του 

Νο) 

. ἆ προς 5. Ο. 185. 

ΝΕ, (οσους. 

15. ΠΠ.] αάά. Ἠαπα αἱ πθρθθβο βἳί πιο 
Ῥγτ.Ησ]ιπιρ., ᾗ 

16. την ενεδραν Εἰσ. ΑΒ ΒΙο.ΜαιΝΟΤ.. 

18. 61. | το ενεδρον δἱ.9. ΒΒΙἱψ. εἰ 

361. ε 5ἲ]. 51. Ἠ1.. 
---παραγενοµενος] -ναμενος Β3 Π].Μαἰ. 

--παρεμβολην] συναγωγην Δ. 
17. εφη] ειπεν Ο. 61. (πον Ὦ.) (15 π.1.) 

---ηξανιαν] -νια Ἡ. 

--απαγε ΒΝ. 61. | Τ απαγαγες. ΑΟΡΒ. 
19. 91. Π1.. 

--- απαγγειλαι Πίο τι ΑΔΒΕ. 18. 61. | 

ΣῬοδίς. ΝΟ. 51. Η1Τ..Υα]ς. στ, Ρεύ. δε 
Ἠε]. Ατπι. 4861. 

18. με] οτι. ΡΕ}. 

--ψεανισκον ΑΔΗ. 13. 61. | 

ας. Ὦ. 51. ἨΠΤ.. (νιᾶ. γεν. 17.) 

--- σοι] οτι. Β3Π1. ἡζαί. (αἀἆ.! 419) 
19. επιλαβοµενος] -νου ΧΧ. (εουτ.ο) | 

επιλαµενος Ἡ. 

--- επυνθανετο] απίε κατ᾽ ιδιαν Α. 
90. συνεθεντο] -θοντο Η3. 

} νεανιαν 

19. απαᾶ. νὶτὶ ϱἳ. { 14. αἲ Ῥτϊποϊρες Οἷ. | 
16. παποϊαν]έαπε Οἱ, 



ΧΧΙΠΙ.28. 

να]ρ. 8ντγ. Ῥ. Ἡ. 
ἹΜοιαρἩ. Τ1θῦ. 

Ασπι. 01. 
. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ὢ εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε 
ὕπως ο» Γτὸν Παὔῦλον καταγάγῃς εἰ τὸ συνέ- 
δριον΄ ὡς ἡ μέλλων΄ τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι 

περὶ αὐτοῦ. σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς, ἐνεδρεύουσιν 
γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους : τεσσεράκοντα, 
οἵτινεν ἀνεθεμάτισαν ἑ ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν 
ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν | εἰσὶν ἔτοιμοι’ προσ- 

29 « λ 5 
ο µεν ουν 

πμΙ 3 Π]ο απίοπα ἀῑχῖε, 
Τα4ποἵς οοπνοπίε τοραγο {ο ές 
οπαδιίπα ἀἱο Ῥα]μηι. Ρτοᾶ σας 
ἵπ οοπο Παπ, απαδί αλφι]ᾶ 
οργής πα Σια] εἶπὲ 4ο 1]]ο, 
11 Τμ νοχο πο ογοβϊάστῖς Π]]ς: 
ἸηδίθἹαπίας οπῖπα οκ οἱ νἱτὶ 
απιριας απαάτασιπία, απῖ 8ο 
ἀενονοτιπί ἨποήἨ. Π]πΠάπομτο 
ηοη πο Ἠ1μθγο ἆοπος ΙπίογβοῖΙαπε 
ευτη, εξ παπο ρηταά δαπῦ εκ- 
Ῥοσίαπίος Ῥτοπιίβδαπα ΠΙΠΗ. 
3 Ἕτίριπας ἹΙσῖναν ἀἰπῖειι 

/ Ν Ν -- 

δεχόµενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 
/' Ἆ / 

χιλίαρχος ἀπέλυσεν τὸν ᾖ νεανίσκον, παραγγείλας 
αμ . ο ο 5 / Ν Ἰ. Σὐ 

μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισαν προς ᾿ ἐμε. 
καὶ “προσκαλεσάµενός τινας δύο” τῶν ἑκατοντάρ- 

χων εἶπεν, Ἐτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὕπως 
- . - [ή 

πορευθῶσιν έως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα 
Ν δ λα. Ζ ὃ / ο Ν / ο - 

καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς 
ϱ). ή - ο / 

κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες 

τὸν Παὔῦλον ο ο αμ πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα" 
γράψας ἐπιστολὴν ἡ ἔχουσαν᾿ 
ώ, Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι 

ᾗ' Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν 
. / Ν / υ - κα ὶ τν 3 

Ἰουδαίων καὶ µελλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν, ἐπι- 
Ν Ν - / ϕ 3 ή [ο 

στὰς σὺν τῷ στρατεύματι Ί ἐξειλάμην 
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/ 

νυκτος, 

χαίρειν. 

« ιά 5” 

Ῥωμαῖος ἐστιν" ὃ βουλόμενός ἵτε' Ιἐ 

τὸν τύπον τοῦτον: 

.. / 
επιγνωναι 

πάπ]οκοθηίοπι, Ῥγαθοϊρίοης πο 
οσῖ Ἰοᾳποτοίατ αποπίαπι Ἠπος 
ποία, 51Ρί [οσῖβδοῦ. 33 Τε νοσα!ῖβ 
ἀπορις σπα Ιοπί μας ἀῑκῖι ΠΠς, 
Ῥαταῦο παῖ]ίο ἁποσπίος αῖ 
εαπί 1Ἱβιθ (Οαποβαγθαπ], οἳ 
οφ υῖίος δοριπασἰπία οἱ Ἰ4ποςβ- 
τῖος ἀπεσπίος, α ἰοτία Ίοτα 
ποςείς, εί Ἱαππσπία ρταοραταίο, 
τπτ Ἱπροποπίος Ῥαπ]απι βαἶναπι 
Ρετάπεετοπί αἆ Ἐν]ίσεπι Ῥγαο- 
εἰάοπι; ᾗ οτί νεης ορῖκιπ]απα 
σοπΒπεπίοπα πας; "5 0Ιααάΐας 
Ἰμγδία» οριῖπιο Ργαρδίάϊ Εε]ῖοῖ 
βα]αίοπι, Ὁ Ψἱταπι Ἠππο σο- 
ΡΤεΜοπΠδπα α Ππάαεῖς αἱ Ιποῖ- 
Ῥϊοπίοπι Ἱπίογβοί αὖ οἵς β4ροί- 
γεπῖεπς απ αχοτοῖύα οτιραί, 
εοσπΊίο, απία Ἰοππαπας ορ: 
ἌἌνο]οπσᾳπο 5οἵγο σα δαπῃ (1. 
οδισϊευαπυ 1], ἀθάτικί οσα 1π. 

ΔΝ [ιά 

" μαθὼν ὅτι 
Ν 

την 
λτ ῃ δὺ κ. 5 ω] ος / [ 5. Ι . λ 

αιτιαν οι ην ενεκαΛλουν αυτῷῶ; κατ])γαγον| αυτον |εις το 

90. οἱ] οτι. 19. 
-- του ερωτ.] οπι. του 5]. 

---τον Παυλον καταγ. εις το συνεδριον 
ΑΒΝΕ. 15. 81. 61. πι Εωίά. Το 
Άτπι, | καταγ. τ. Παυλ. εις το συνεδρ. 

1,. Υπα]ς. ΟΙ. Ἀντν.(Ῥ5ί }δςΗε]. Μεπιρῃ. 

(ΤΠΕΡ.) (211.) |. ᾖᾗ εις το συνεδρ. 

καταγ.τ. Παυλ. 5. Ἡ. 

--μελλων ΑΒ(Ν)Β.(15.)61. Μεπιρη. ΤΗ. 
(μελλον 3. 18.) | µελλοντα 81. ΗΤ.. | 
µελλοντων δὲ. |  µελλοντεςς. Υμ]ς. 

Ὀγττ.Ρ5ι.Ηε]. ΤΠεΡ. Ατπι. (1. νεγ.] 5.) 

--- πυνθανεσθαι] αἀά. τα Ἡ (2τι.) 

91. πεισθης] πισθεις 19. 61. 

--τεσσερακ. ΑΒ3Ν. | Τ τεσσαρ. 5. Β Ῥ. 

186. 81. ΗΙ, (ᾳ 61.) 
---μητε 10.] µη 19. 

- ου] ουν Ἑ. 
-- εισιν Ἀπίε ἑτοιμοι ΑΒΝΕ. 

61. | {}ροείς. ΗΙ.. Υι]ρ.». 

95. νεανισκον ΑΡΒΝΕ. 18. | Τνεανιαν 
ς.. 81. 61. Η1.. 

--- παραγγειλας] αἆά. αυτον 61. 

Ῥεί.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. Του. 

19. 51. 

Ῥγττ. 

93. προς εµε ὮΒΝ. { προς µες. ΔΤΟ. τε]. 

93. τινας ππῖο δυο ΒΝ. 19. 61. | Τ λοβδί 

5. ΑΕ. 51. ΗΙ,. Βντ,Ηε]. | οπι. ι]ς. 

Ῥγγ.Εδί. Αττη. 

--- ἑτοιμασα τε.... κτηνη τε παραστησαι 

(πετ. 94.) Ῥαταίί οδοί οχῖτο. ὮἘέ 

ορπίατίοπος Ίπβδ]ς τα6 οίαπα Ἱαπιοπίπτη 

Ῥατητοπί 9γτ.Ηο] της. 

--- ἑβδομηκοντα] οοπίαπι Ἀγτ.Ηςσ]πιαγσ. 

(ἑκατον 197.) 

--- ὀεξιολαβους ΒΝΕ. 195. 51. 61. ΗΤ.. 

Ῥγγ.Ηε].ππς. ἀγαεσὸ | δεξιοβολους Α. 
94. τε] οπι. Ἡ σίο. 

--- διασωσωσιν ΑΡΒΖΝ. 19. 81. 61. 1,. | 
διασωσιν ὮΣΗ. | διασωσουσιν Ἐ. | 

Ῥτασπι. Ῥοι ποσίοπι Ἀγτ,Ησ].πισ. | αά. 

ἵπ Οποδατεαπι ΘΥΣ.Ης]. 
-- Φιλικα 8Η. 

-- πΠ.] α.ά. Τιπιπίς οπῖπα πο {οτίο Τ8- 

Ῥογοπί επι ο πάαεϊ 6 οσσἰἀσγοπί, οἱ 

1ρεο Ροδίεα οα]απηπῖαπη 5αδιίπετος {απῃ- 

απαπι ποσοερίατας Ρεοππίαπι Ὑπ]ς. Οἱ. 

ΒΥγ.Ης].” Ατπι. ζζεο(εοᾶ ἵπ ΜΕ. Ανπι. 

πι]]ο)|! (εόοβηθη γαρ µη ποτε ἁρπασαν- 

48 α 

τες αυτον οἱ Τουδαιοι αποκτενωσι, και 

αυτος μεταξυ εγκληµα εχῷ, ὡς αργυριον 
ειληφως 197). 

95. εχουσαν ΒΝΕ.. 15. 61. 

σαν 5. Α. 81. ΗΤ.. 

26. Φηλικι] οσα. Πέ. 

97. μελλοντα] μελλον 18. 

--- εξελαµμην ΑΒΝΗ. 15, 61. |  -λομην 

ς.. 8Ι. ΗΤ,. |. Ταἀᾶ. αυτον 5. δΙ. Η1.. 

Βγτγ,Ῥευ.δεΗε]. Μεπιρῃ. Τμου. 1. | 
οπ. ΑΒΝΕ, 19. 61. Ὑπ]ς. Ατπι, 

98. τε ΔΒΝΕ(Γ. Υπἱς. Ὀντ.Ῥει, 11. | 

δε «5. 195. 81. 61. Ἠ1.. ε. Ῥγτ.Ηο]. 
Μοπιρῃ. Απ. ΓΤΠεΡ.] 

---επιγνωναι ΔΒΝ. 13. 61. | 

ς». Ἐ. 8Ι. Η1.. 
--- κατηγ. αυτον εις το συνεδρ. αυτων 
(Α)Ρπιο.!41(8)Β. {(18.) 81. ΗΠ.. 
(οπι. αυτον ΑΝ. 18. Παῦοπί Βπιφ.Ε. 51. 

ΠΤΙ, νγ.) | οπι, Ὠίπί. (1έμ[) 61. | οπι. 

ειςτο συνεδρ. αυτ. {1. 

Ἡ περιεχου- 

ἆ γνωναι 

20. Ῥγοᾶισας Ῥαυσ]ατα Οἵ. | εὖ οε ας ἀπιιἘ | 
Γ 91. οπῖτα οἱ Οἱ. | απαρῃας απατα ϱἸ. | 24. Ἠπ.] 

αἄα. ΤΙπιυΙΕ οπῖτα πο [οτί ταρετοπῦ επα ὅ- 
οπεῖ οἳ οσσϊάστεπξ, εξ 1ρ5ο Ῥοδίθα οπ]αμιηίατα 
5 ποτεῦ (ατα τατα ασοορέαταΒ ρεομηῖαπα ΟΙ. 

695 



Β9 Ες ὃν 
Ευ 59 [ποσο 

90, ἐζαυτῆς 

---λέγειν αὐτοὺς 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

9 ὃ 6 . , ν 
ον ο ος κά ἐγκαλουµενον περι συνέδριον αὐτῶν: 

ος αν τοῦ νόµου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου 
9) µηνυθείσης δέ μοι ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 
ἔσεσθαι | ἳ ἐξ αὐτῶν᾿ ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα } 

δις πρὸς σέ, παραγγείλαν καὶ τοῖς κατηγόροις 
λέγειν ! πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. |. 

3: Οἱ μὲν οὖν στρατιώται κατὰ τὸ προς: 
αὐτοῖο, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἠγαγον, διὰ ἵ νυκτὸς 

εἰς τὴν ̓Αντιπατρίδα. Ὅ' τῇ δὲ ἐ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς 
ἱππεῖς ' ἀπέρχεσθαί σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 
παρεμβολήν: " ̓ οἵτινεν εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρεια, 
καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴ» τῷ ἡγεμόνο ος 

σαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. ὃν ἀναγνοῦν δὲ ἵ καὶ ἔπε- 
ρωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστίν, καὶ πυθόµενοο ὅ ῦτι 

ΧΧΠΙ.29. 

οοποῖ]ῖαπα οογαπος Ὁ απεπι ἵη- 
νοπί ποσαξαὴ 4ε απασδοπίριις 
]οσ18 Ἱρβοτιιπῃ, πἰλή]. γετο ἀἱς- 
ππη πιογέο από γ1ποι]ῖ5 μαύοπ- 
τοσα ο πιο, ὃν τς οιπι πα] ῖ 

". ον]πίππη εδδεξ 4ᾳ Πηδία {5 4πάδ 
ρατανογαπό οἳ, πη]ςί ει το, 46- 
πιπκης οἱ αεριδαζοπίῦαςδ τά 
ἀῑσαπί αριᾶ το. 

3 ΜΙΗίος οἵσο 5οσππά πα 
Ῥτασοθρίππη οί αἀδαππεπίςς 
Ῥαπ]απι ἀπκοτατπί Ῥεν ποσίεπι 
Ἱπ Απβραιτιάσπι, ὅ36ῦ Ῥοδίογᾶ 
αἷο, ἀἰπι]ςεῖς οηα{διις παὲ Ίγνεπί 
οτιπα οο, ΤΕΥΕΙΡΙ δαπί απ εαδίτα. 
9 Ωπἳ ου ναπῖβεεπί Οπ6βᾶ- 
τοῦΊη οἱ ἰγααΙάΙεθεπί ορ]δίπ]απι 
Ῥτασς]α1, θἰααογιιπῖ αηίο 1]]ατη 
εἰ Ῥασ]άπ,  ὃ) Οσπι Ἰοσίςβει 
Απίοη εἳ Ιπιογγοσαςδοῖ ἆο Ύιια 
Ῥπονποία θκβεῖ, οἳ ΟΟΡΠΟΡΟΘΗΒ 
απῖα 4ο Οµσία, ὃ Αιϊαπι ἴ6, 

ἀπὸ Κιλικίας, " 
/ / / / υ ο 

κατήγοροί σου παραγενωνται. ἱκελεύσας :ἐν τῷ πραι- 

Ἱποηξ, επι ἑἵ αοοιδαζοχος τα 
 Διακούσομαί σου, έφη, ὅταν καὶ οἱ γεποτῖηῖ, ΠιβδΙία1ιθ Ἱπ ῬταθίοχΙο 

τωρίῳ σας Ἡρώδου φυλάσσεσθαι αὐτόν. 
ΧΧΙΤ. Αν’ 90 } Μετὰ ο πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς 

᾿Ανανίας μετὰ  πρεσβυτέρων τινῶν' καὶ 

Ἠοτοά]ς οπξοᾶἰτὶ οππῃ. 

1 Ῥοεί απἵπαπο απίοπη ἀἶθΒ 
ἀαξοσπά]1ί Ργίποςρς εασετάοίαπα 

ῥήτορος Απαπίας οππι. ροπίοτίρας απ]- 
Τ .λλ / ς, η / - ε / Ν 

ερτύλλου τινος, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἤγεμονι κατα Ῥιδήαπα εἰ “Ῥεγία]]ο ᾳποάαπι 
ογαἴοσο, ᾳπ1 αα[εγαπ! ργαορίάσπη. 

99. εὗρον] ηὗρον ΕΙ;. 

---του νοµου αυτων] Ἰεσῖς Μοεῖς εἰ 4α 

ἵσει απούσα ΘΥΥ.ΗΠο]ης, (γιά, αχν. 

19.) (44. Ἱωσεως και Ίήσου τινος 

197.) 
--- δε] οπη, 61. 1,. 

---Εχοντα ἈπΠίρ εγκληµα ΔΕΝ. 189. 91. 

61. Ἠτιο, Ὑπὶρ. Ἀγτ.Ηο]. Ανπι. | 
1 ΡοΣί ς.. ΕΙ. γν.Ρεἰ. 

-- 1Π.] αἲά, αὐᾶικῖ οἳπι γυὶκ νἱο]οπίία 

Ῥγχ.Πε].Ἔ (εξηγαγον αυτον μολις τμ 

βιᾳ 197.) 

80. µηνυθεισης....προς σε] οἳ Ργορίογθα 

πηῖςὶ α {ο Ί]]απι γίταπι 5Η, 

--εις] προς 513. 

-- ανδρα] ἵ αὐὰ. µελλειν σ. δΙ. ἨΠΤ,. 

9ΥΣ.Ηε]. Μοπηρ]. Τ]εῦ. | οπι. ΑΏΝΗ, 
19. 61. Ὑπ]ρ. Ὀντ.ξει. Αιπι. 

---εσεσθαι] απίο εις τον ανδρα 18. 

---εσεσθαι] Ί αάἀ. ὑπο των Ίουδαιων ς. 
81. ΠΕ. (Βστ.Ῥει.) Τ]ιοῦ. |. οτι, 

ΑΡΝΕ. 19.61. Μοεσρῃ. Υα]ρ. Θντ.Ης]. 
ο Αππι. 

-- εξ αυτων ΑΝΕ. 18. 61. (Υαἱς.) 
Βντ.Ηε]. Αππι. | { εζαυτης σ. Β. δΙ. 
Ἠ1.. Θγν.Ε5ί,. Μοπιρ]. ΤΜεῦ. |. αἲα. 

ουν Τ.. 
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80. κατηγοροις] αάά. αυτου Ἡ. 9ΥΤ.Ε50. 

Μεπιρ]. Τμευ. 

--λεγειν]  αἀά. τα 5. Ὦ. 51. 61. ἨΙ.. 

Ὀγτ.Ηο]. | οι. ΑΡΒΝ. 15. Υαρ. 

Ῥγτ.Εεί. Μεπιρῃ. Τµοῦ. Αιτη. 4911. 

-- προς αυτον ΒΗ. 81. 61. Η(1.) Ἀστν. 

(Φει,)δΗς]. (Απ) | αυτους ΑΝ. 19. 

Ὑπ]ς. |. αά. αυτους 1. | οπι. Ἡοπιρῃ. 

Ἔμευ. «4911. 

-- επι σου] οπι. 61. 

---Επ.] Τ αἀά. ερρωσο στ. ΝΕ. 51. 61. Τ.. 

γα]σ. Οἱ. Ἀγιτ.Ῥει.δΗΟ]. Απ | 

ερρωσθε Ἡ. | οπι. ΔΕ. 19. Απι ζωα, 

ΜεπιρἩ. ΤΜεΡ. ἄδι]. 

81. αυτοις] αᾶά. εποιουν 1.. 

---νυκτος] Τ Ῥταεπι. της 5. 

οι. ΑΡΒΝΕ. 19. 61. 

--εις την Αντιπατρ.] οπι. 49ί1. 

99. απερχεσθαι ΑΒΝΕ. 19. 61. | Τπο- 

ρευεσθαι τ. 81. ἨΤ,. (ροδέ συν αυτῳ 

81. Ὑα]ο, 0) 

--- ὑπεστρεψαν] επεστρ. δὲ. 

38. την επιστολην] Ροδί τῳ ἡγεμονι δΙ. 
Ἰ,. Ατπι. 

---καιτον Παυλον] οτι. Ἡ. 

94. Οπη Ἱερίβεοι απίοπι ορἰδίο]απι Ίπ- 

τουγοσανΙς Ῥαπ]απι, Ἐκ ατα ρτογ]πεῖα 

ο Ἡ τὴ 

ο52 Τι ἀῑκῖε, ΟἨ]οῖα: εἰ οιπι 6ΟΣΠΟ- 

ν]ςεοῖ, ἀῑκῖι Ἀγτ,Ηςε].πας. 

84. αναγν. δε] Ἱ αάᾶ. ὁ ἤγεμων 5. δΙ. 

ἨΠ,. ΤΠ6ς. | οπι. ΑΡΝΕ. 19. 61. Υα]ς. 

Ῥγτγ,Ρεί,δεἨΠσ]. Μοπιρῃ. Αππη. 4001. 

--- επερωτησας] ερωτησας Τ11. 

--- Κιλικιας] Ῥτασπι. της 1. |. αἀά. εστιν 

ΑΔ Σ, (σου, απἲ.) | οπι. Βδὲ 6 σοτγ. Ἡ. το]. 

3δ. παραγενωνται] -γονται 61. Η1.. 

---κελευσας ΑΒΝ.Ε. 61. Ὦγτ.Ης]. (κε- 

λευσαντος ΧΑ.) | 3 εκελευσεν τε 5. 

81.Η1,. Υπ]σ. Βγτ.Ῥει. Μεπιρῃ. (ΤΗ6Ρ.) 

πι. (18 1. 1.) 

---του Ἡρ. ΑΝΕ, 19. 51. 6Ι. 

Ῥ. {| οπι. του Π1.. 
--- φυλασσεσθαι] -λαττεσθ- 8Ι. 

-- αυτον αἱ βΗ. ΥοΥ. ΑΡΝΕ, 19. 61. Υπ]ᾳ, 
ΜοαπρΗ. ΤΙες. Αππη. | { απίο εν τῳ 
πραιτ. 5. δΙ. ΠΤ.. [βγον.Ε5ι.δΗς].] 

1. πεντε] τινας Α. 

---πρεσβυτερων τινων «ΑΒΝΗ. 15. δΙ. 

61. Ὑπα]ς. Ῥγτ.ΗεΙ. 'Τμεῦ. Απ | 

των πρεσβυτέρων 5. Η1.. Βγτ.ρει, 
Μεπιρμ. «91Η. 

Ι τῳ Ἡρ. 

99, ον]παϊηϊβ 6Ο. { 80. Ρατανοχαπὲ ΠΠ Οἱ. | 
τηῖςὶ τα Οἵ. | ΒΠ.] αὖα. α]ο Οἱ. | ὅδ. οαπι 60 
Ίτοιῦ Οἷ. , 95. οπι. "ου ”” 6ἳ, 



ΧΧΙΝ. 11. 

να]ς. Βγυτ. Ρ.Ἡ. 

ΠΜοπαρμ. ΤΠο8. 
Άσπι. 4Η. 

τοῦ Παύλου. ἱ 

διὰ τῆς σῆς προνοίας, 
δεχόµεθα, κράτιστε Φήλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 
Ἕΐνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, πο. ἀκοῦ- 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν 
ὁ Τέρτυλλος λέγων, Πολλῆν εἰρήνην τυγχάνοντες 
διὰ σοῦ καὶ ' διορθωμάτων΄ γινοµένων τῷ έθνει τούτῳ 

Ὀπάντῃ τε καὶ πανταχοῦ» ἄπο- 

σαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῃ ἐπιεικείᾳ. 

γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα 

πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρω- 
τοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεων" τν 
τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν ! 

αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων 
ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 
οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα 

4 ο5ρ. 91128. 

τν δ1, 

οὕτως ἔχειν. 

κ. Απεκρίθη | τε’ ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ 

ἡγεμόνος λέγει», Ἐκ μλόη ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν 

τῷ ἐἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος Σεὐθύμως' τὰ περὶ έμαυ- 

τοῦ ἀπολογοῦμαι: 3 

παρ᾽ οὗ δυνήσῃ 
τούτων ἐπιγνῶναι ὧν 

Ὀἐσυνεπέθεντο δὲ καὶ 

ι 

' δυναµένου σου ἡἐ 

 εὑρόντες 
Ζ / 

στασεις 

ἐπιγνῶναι. 

απ νογεας Ῥαμίαπ, 3 Βὲ οἰίαίο 
Ῥαπ]ο. σοορῖε ασσβαιο Του- 
{ας ἀἴσοσπα, Οαπι ἵπ πηπ]ία 
Ῥασθ ΑΡΗΙΠΙ5 Ῥου {ο οἱ πηπ]τα, 
οοντίσαπίας Ῥες (παπι ρτον]- 
ἀσπίίαπα ὃ 6οπρογ ο πλίπο, 
βηΣοϊρίπια5, ορίπιο Εοῖς, ο1ῃ 
οπαπί ϱναϊατατη ποοπο. 3 Νο 
ἁἹαιας απίσοι {ο ῬτοιταΠατη, 
οτο Ὀπχονίίος απά]α5 ΠΟ Ῥτο 
τπα οἸοπιοπία. 5 Πηνοπῖπια5 
Ἠππο Ποπηίποπα Ῥεβ[ογαπα οί 
οοποϊαπίοπα εοζΙήοπος οπιπ]- 
Ῥι8. Ταάπεῖς ἴπ πρίνουδο οτῦθ 
εἰ αποίοτεπα 5οα1]οπῖ5 δεοίκο 
Ναζατοπογαπη, 8 απ οσα 
{οπαρ]απα. νίοἰατο οοπΒ{Ι5 θδί, 
απθια οὗ αἀρτεμοπάππας: ὃα 
απο Ροϊογῖς 1ρ8ο9 Ιπάῖσαπς ἆθ 
οπιΠΊβις. 185 οοσποςδζστο ἆ9 
(15 ΠΟ5 ποοΙδαπΙΗ5 6ΗΠΙ, 
ὃ Ααἰεσσταπί απίοπι εὖ Ταάποῖ 
ἀϊσοπίες Ἠπου Ίτα 5ο Ἠαῦστθ. 
1ο Ἡοεροπά15 απίοιη Ῥαπ]μς, 
πἀπιοπίο 51 Ῥταρδίάο ἀἴσοτε, 
Ἐκ πι] ής αππίς 6556 {6 Ἱπ]- 
οσπι σοπΏῖ Ἰπῖίο 56ἵ6Π5, Ώοπο 
αΠΙπιο Ῥτο πιο καἰἰς[ασίπηι, 
1) Ῥοΐος οπῖπι «οσποδεστο απία 
ποι Ρία5 5απί ἀῑσδ παΠί α παπα 
ἀποᾶσσῖπι οκ απο αδοθπάϊῖ 

ὃς ο. 

τι 

οὐ πλείους εἰσίν µοι ἡμέραι! Ἰ δώδεκα’ ἀφ ἧς ἀνέβην 

1. τινος] οπι. Θ7Υ.Ης]. 

5. αυτου] οπι. Β. 

--- Μερτυλος Π. Ἀγτ.Ης]-ππφ.τ. 
--διορθωµατων ΑΡΒΝΕ. 18. 61. (Υαἱ5.) 

Ι. ἆ κατορθωµατων ς. 51. Π1.. 

--- γινοµενων] γενοµενων 1». | γιγν. δΙ. 

--τῳ] οπι. Β. 
8. παντφ] παντι 19. 61. (τε ποπ οπῃ. Ἡ.) 

--- αποδεχοµεθα] ὑποδεχομεθα 15. 

4. εγκοπτω ΑΒΝΕ. 61. Ἡ. | 

ΑΕ πευῖᾶ. 19. 81. | εκκοπτω .. 

--σε»ο.] οπι. 8Ι. 1. | απῖο ακουσαι Ὦ. 

--- ἡμων] ἡγεμων οἱςε 18. 

---- συντοµως]2 οπη. ΑΞ. (α4 4.1) 

δ. στασεις ΑΒΝΕ. 13. 61. Υπμ]σ. Μεππρη. 

| Ἱ στασιν 5. 81. Η1.. Ἀντν. Ε50.ὅ Πε]. 

Τ]1εῦ. 

- πρωτοστατην] -της 139. 

--τε] δε Β. 19. (επῖτη Όγτ.Βεί.) 

6, 7, 8. Ῥοδί εκρατησαµεν νε. 6.] Τ ααα. 

και κατα τον ἡμετερον νοµονηθελησα- 

Έ µην κρινειν (7) παρελθων δε Λυσιας ὁ 

} χιλιαρχος µετα πολλης βιας εκ των 

Ἐχειρων ἧμων απηγαγεν (8) κελευσας 

} τουςκατηγορας αυτου ερχεσθαι επι σε 

ς. (Β.) (15.) (51.) Υα]ρ. ΕΙ. ΑπιιἘ 

Βγιτ.Ρει.δΗεΙ. ΆΑππιι (Ε1.) ο 1π 

κοπτῳ 

(τασςο Ἱέα ]οσαπίαγ.” Βεάα ἱπΈαρ.|και 

κατα.. κρινειν ] οπι. Μῖο 201. Πέοπι. (να ῦ εί 
ο. Ρἰαι{.) ἵπ «Αθ. Ῥοπι. ἵπ γεν. 8. | 

ηθελησαμεν] εβουληθηµεν 51. κρινειν ] 

κριναι Ἡ. 18. 5ἱ. |. (τ) Ιδίας] οπι. 

4ΕΙΗ. εκ των χειρων ἡμων απηγαγεν] 

απηγαγεν αυτον εκ των χειρ. ἡμ. 51. 

Γ΄ οπι. εκ. τ. χειρ. ἡμ. Αδιῃ. (αἀἀ. εί αἆ 

ἴο πιῖςίς επι Θγτ.Ε5ί.) | (8) επι σε] 

προς σε Ὦ. | επι σου (απίθ ερχεσθαι) 

8]. ποπ Ἰαδεπί ΑΒΝΟ (αὲ [φαί ϱ 

αραί.) 61. ΗΤ.. ΑπιιἩ Γαία. Το. Μεπιρ]. 

Του. 

Β. παρ οὗ] παρ' ᾧ Ἐ.| παρ' ὧν 31567. 

-- δυνησμ] -σει Ὦ. 18. 

-- αυτος] οἵπ. ΑΔ. 

--Ηπ.] αάά. αἲ εοσιπά πι Ίσσοπῃ ΠοβίΓαΠΙ 

Ππάἴσοπιας οαπα νοαης, εί απἰε(αῖα 

ποςπξαΠΙΙ5 οπ1Π οροτίαῖ {6 πί «ΟΡΊΟΣ638 

εκαπηίπαης ΈΠ. 

. συνεπεθεντο ΑΡΝΕΒ. 51. 61. ΠΠ, | 

συνεπειθοντο 18. | ἆ συνεθεντο 5. | 

ΡΙάΘ11.6ΠΠΙ ἀῑχ]ςεει απἴοπ 1]]ε ΊιασςςΒΥ}. 

Ἠς]. Ἔ (ειποντος δε αυτου ταυτα 19Τ). 

--- δε] οπι. 18. 

1ουδ.]. οπι. 

61 5ου.) 

ο 

--- οἳ οἱ 19. Τιείο. (ιδαιοι 

10. απεκρ. τε ΑΒΝΕΓ. 61. (Θγτ.ΕΕι.) 
281. | { απεκρ. δε 5. 158. 5Ι. ΗΙ.. 

Ὑπ]σ.ο. Ἀγν.Ηε]. Μεπρῃ. (Τμεῦ.) 

[Αυπι.] 

---λεγειν ... κριτην] Ὠο[οπδίοποπι Ίαβοτο 

Ῥπο 56, βἰπίαπι απίοπι 488απιθης ᾱἷ- 

γίπαια ἀῑκίι, Ἐκ ππα]ῇ5 απηῖς 65 ]πά6χ 

Βγν.Ηςε].πι. 

--- ετων] ενιαυτων Ἑ. 

---κριτην] α.ά. δικαιον Ἡ. Ῥγτ.Ηε].ισό. 

(Φ2οπα. ης.) 

---ευθυµως ΑΒΝΡΒ. 19. 61. Ὑαἱσ. Μεπιρῃ. 

αυ. Αππι, ΟΒίΠ. { ευθυµοτερον 5. 

91. ἨΠΤκ-ωτερον) 

11. σου] οπι. Α. 

--- επιγνωναι ΛΒΝΕ. 61. | ἆ γνωναις- 

19. 51. Η1.. 

-- ἡμεραι] Ἰ αά. η 5. Υαἱσ. |. οπι. 

ΔΗΡΝΗ. 10. 51. 61. ΠΤ,. Αιπη. 

---δωδεκα ΑΒΝΕ. 15. 81. 61. | 1δε- 

καδυο σ. ΠΙ.. 

στ ανεβην] Βλα 1, 

6, Ὃ ρέαπουρα αι Απιικὰ 61. | ααᾶ.] το] τας 
«οσοι ιτ Ίεσοπα ποδίταη Παά]σατε : (7) Βάρετ- 
νοπίθις αιαξοίη Ἰωγδίας ἐίσαπας (10. 5. 619) 
ου τί πάση ετῖρι 6 61πη 4θ πα] Ὀας ποδίσ]ς, 
(3) {αΌσμβ πουαβα[οσες εἶας αἆ {9 νεπῖτε Οἱ. 
πιστα. 10 Ἐκ]ειαπι.ξ | ἴο ο55ε 61. | 11. παλιά 
αίςς 6. | 

6956 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

απ προσκυνήσων ἡ εἰς” Ἱερουσαλήμ' .. καὶ εοοσε ἐν τῷ 

Ἡι ο ἵἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόµενον ῆ ̓ ἐπίστασω 

ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ 

18. οὐδὲ τὴν. πόλων" 19 οὔτε παραστῆσαι δύνανταί ̓  σοι. περὶ 

ὧν } ἡνυνὶ΄ κατηγοροῦσίν μου. '" ὁμολογώ δὲ τοῦτό 

ξο. 
ο ϱ5Ρ. 93:60. 

σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν. αἴρεσιν οὕτως 

λατρεύω τῷ πατρῴφ θεῷ, πιστεύων πᾶσιν τοῖς κατὰ 

τὸν νόµον καὶ τοῖς ἐν τοῖς “προφήταις γεγραμμµένοι» 

1989 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεὺν ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι 

προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι ' δικαίων 

τε καὶ ἀδίκων' Ἰὁ ἐν τούτῳ ἵ καὶ” αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσ- 

κοπον συνείδησιν ἔχειν. πρὸς τὸν θεὺν καὶ τοὺς 

ἀνθρώπουν διὰ παντός. |; δι ἐτῶν δὲ πλειόνων : έλεη- 

μοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόµην΄ καὶ 

ΧΧΙΝ.12 

πάοχατθ ἵπ Ἠ[οτικα]επι: Ι” εί 
ποφιο 1η ἴθπρ]ο Ἰπγοπαγαπε 
ππς οππ απο ἀἰδραίαπίοιη 
απί 6ΟΠΟΠΓΘΙΠΙ Γαο]οπίοιῃ ἴπχ- 
Ῥαο, πεα ιο ἵπ εγηασορῖδ πει 
1π οἰν]ίπίο;: 1 ποιπο Ῥτορανο 
Ῥοβραπέ Ρῖ ἆο απίῦαδ παπο 
ποοιςαπέ 1ης. | Οοπβίςοτ απι- 
ἔοπι Ίου ΡΙ ααοᾶ φοοαπάπα 
βοοίατη ΠΙΑ ἀῑσαπί Ἠογοβῖπι 
βἵο ἀθβαγγῖο Ῥαΐπί ἆθο ππθο, 
ογθᾶεπς οπιπΊρας 4παο ἴπ οσο 
εἰ Ῥτορμες κοπρία διπῖ, 
158ρεπῃ Ἠαβοπς 1π ἄαιιπ] απάτη οἳ 
1 Πρεῖεχροσίαπ{,το5ασγοζΙοΏεπα 
Εαἴαταπῃ ΙΠβΓΟΥΗΠ οἱ ΙπΙ(ΠΟΓΗΠΗ, 
16Τη Ίου οξ 1ρ8α 5ίπἀεο 5ἶπθ 
οβεπαϊσεπ]ο οοπεοϊοπαπη Ἰα- 
Ῥογο αἆ ἄθιπι οἱ αἆ Ποπηῖπος 
ΒΟΠΊΡΕΥ. ΙΤ Ῥοβί ΑΠΠΟΡ αἴθΠΙ 
Ῥ]αγες 6Ἰεπιοδγπας ΓΠποίατας ἵπ 
βοπίοπι ΠΠΘΑΙΠ γοπὶ οἳ ου]α- 
Ποπος οἱ νοία, ᾖ ἵπ απίδας Ἱη- 
νοπογαηἔπιαραγ/Ποαίττη 1η {6πι- 

Γεαρ. 91:56. προσφοράς 

«| Τπεῦ. 

5 ἐν 

ἱερῷ; οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, 

τῆς ̓ Ασίας Ἰουδαῖοι, 
καὶ κατηγορείν, εἴ ο. ἔχοιεν πρὸς 

υ 

σαν 

ὲέμε'.Ἱ 
5 οὓς ἔδει 

τινὲς δὲ ἀπὸ 

ο πορεμας 

9ῇ αὐτοὶ 

αἷς' εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ Ρ]ο, πο οππα ἔαγρα Ἠθφ1θ επι 
απηπ]να,  απἱάαπα απἴθιη ϱχ 
Δεῖΐα Τιάσπεῖ, 41ο5 οροτίεραῦ 
αραᾶ {6 Ῥγαθείο «566 οἱ αοοιι- 
βαγο, ϐἵ απίά Παβοετοπί αἀνει- 
ΦΗΠΠΠΠο. ο Απ ΠΙ 1ρ8Ι ἀῑσατό 
εἵ απῖᾶ Ἱπγεπεταπί Τη πιο Ππῖ- 

οὗτοι εἰπάτωσαν | τί εὗρον [ ἐν ἐμοὶ ] ἀδίκημα στάντος 

11. προσκυνησων] -σαι ἩὮ. | -σω 61. 
--εις Ἱερ. ΛΒαΙΝ1Ο. 61. ἩΠ. Ἀγν.Ε5ύ. 

2811. |. εν Ἱερ ασ. 51. 1. Βγχ.Ης]. 

{ οπῃ. εν δ. εις 19. 

19. εὗρον] ηύὗρον Ἑ. 

---τινα] τινας Ἐγ. 

--- επιστασιν ΑΡΝΕ. 185. | εποστασιαν 

δἱο 013. (αποστ. 613501.) | Τ επισυστα- 

σιν -. 51. ΗΙ.. 

--- ουτε κατα] ουδε κατα 61. 
19. αὖ Ἱπῖ, ουτε ΑΒ. 15. 81. Η1,. ποφιια 

γα]ρ. |. ουδε Ὦδ. 61. 
--- παραστησαι] αάᾶ. µε δἱ.9. 51. Ἡ. 

Μεπιρῃ. «91. | οπ. Πε. ΑΡΝΗ. 15. 

61. Τ,. Υαϊο. Άννι. Ρ5ε.δ.ΗεΙ. Τ]ευ. 

Ατπι [ αἄά. Ῥορίοα νυν Ἡ. 

--- δυνανται σοι ΑΒΝΕ. 19. 51. 61. Υα]ς. 

Θνγ.Ρεί. Μεπιρῃ.ΑΙΠΙ, (σου Α3.οουγ,!) | 

Ἀοπῃ, σοι ς-. Ἠ1,. Ἀγν.Ηε]. Τπευ. οι, 

---νυνι ΔΕΝ. 91. 61. 

ἨΤ,. | οπι. Μεπιρῃ. 11. 

---μου] µοι 159. 

14. πατροω Β. 

-- πασιν] οπι. Ὦ. 
--- τον νομον] ΟΠ. τον Ῥ. 

---- και τοις εν τοις προφ. ὮΒ1]ψ. ἵπ οο[ί. 

Ι. και τοις προφ. αἱ Ν"Ἑ. 91. 61. 

596 

{ Τνυν ς. Ἐ. 155. 

59. ΔΝς, 18. Ἠ], πας. Μεπρῃ. 
Που. Αιπ. | και εν τοις πρ. Εἰς. 

Βτιν.Ρεί,δΗε]. 9. 

15. εις τον] προς Ο. | προς τον ἓ. 

--- οὗτοι] οτη. ὃν. 
--- εσεσθαι] } αάά. νεκρων 5. Ἑ. 81. Η1., 

Θγιτ.Ῥ5{.δςΗσ]. 20. |. οπι. ΑΡΝΟ. 

19. 61. Ψμ]ς. Μοπιρῃ. ΤΠ6Ρ. Αππι. 

16. τουτῳ και ΑΡΝΟΒΕ. 61. Τ. Νις. 

συν. Ῥ5έ. Πε]. Τ]εῬ. Αππι. ΔΡ. | 
Έ τουτῳ δε 5. 1355. Ἡ. Μεπιρῃ. | του- 

τῳ τε και 5]. 

--- εχειν] εχων 51. Π1.. 
--- προς] πά4. τε 1. Ἀγτ.Πε]. 
--- δια παντος] Ἀπίο προς τον θεον κ.τ.λ. 

Β, 

17. παρεγενομην] Ῥοξί ελεημοσ. ποι. εις 

το εθν. µου ΒΝ3Ο. 19. 51. 61. Υαἱᾳς. | 
χ απίο 5. ΗΙ,, ΑΥιγ.Εε{.δεἨσ]. ΜεπιρΗ. 

Τ]1ου. «91. |. οτι. παρεγ. Δ. | Ῥο5ύ 

και προσφορας 8 Β. | Ροδί ελεηµ. ΑἱΠῃ. 

18. εν αἷς ΑΒΝΟΒ. 18. 61. | Τ εν οἷς 5. 

81. ΗΠ1.. 
-- εὗρον] ηὗρον Ἡ. 

--τινες δε δί2. ΔΒΝΟΕΒ. 19. 51. 61. 

να]ς, Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ, Τμεὺ. 

δε Εἰσρ. ἨΙ. 

Γ. οπι, 
(Αγτ.Ε5ἱ.). Απρ 1. 

(αϊκί ααοᾶ ἑαπιπ]ίπαί εαπὲ οαπἱάαπη 

απ ασῖ απἱ νεπεταπί ος Απία. ΒΥΣ.Ε5ύ.) 

18. απο] Ρτβθιη. των 08. 

--- Τουδαιοι] Τουδαιων Ἐ. ΒΥΣ.Ηε]. 

19. εδει Εἰσ. ΑΒ Μαι δΟΕΒ. 19. 61. Υἱρ. 

Ὀγτν.Ρεί,δ.Ηε]. Μεπιρα. Απ | δει 

51.9. Ὦ Βε]ι.αἰς. Βίἰ εδ. 851. Η1.. Τπες. 

[81.1 
---ει τι] η τιἩ. | 1,ποπ ᾖαῦεί ἔτι | (ει τι 

εχ. πρ. εµε] οπι. 401.) 

---εμε ΑΒΝΒΟΕ. 19. 61. { µεσ. 51. Π1.. 

90. η] ει ΔΟ. 

--τι] Ἡ Ρτασπι. ει 5. Υαρ. Βγτ.Ης]. 
«Εί. { οπι. ΑΔΒΝΟΒ. 19. 81. 61. ΠΤ., 

Ἁγγ.Ρ»ί. Μεπιρῃ, Ασπι, (1αί Τμ.) 

--- εὗρον] πηὗρον 10. 
--εν εµοι ΟΡ. 81. Π1,. Ὑπ]ς. Ἁγιγ.Ρεῦ. 

δΗο]. Μεπιρῃ. Αππι | οπι. ΑΒΝ. 18. 

61. [.811.] 
91. ταυτης] Ροδί Φωνης Ἑ. 

--- εκεκραξα ΑΒ ΜαΙΝΟ. 18. 951. 6Ι. | 

}εκραξα στ. ΒΗΙ.. 

--- εν αυτοις ΑΠΘ ἑστως ΑΒΝΟΝΒ. 19. οἱ. 

6ι. ας. Μοπιρῃ. | ἆ Ρο ς. ΗΙ.. 

Βγτγ.Ρεί.δ.Ηο]. Ατπι [211.] 

18. της αοοιδαπῦ ϱἵ. | 14. ραιτὶ οὐ ἀεο Οἵ. 

ο ο ο... 

ο. ών 



ΧΧΙΝΥ.96. 
να]ς. 8νττ. Ρ.Η. 
Ἱοαπαρ]. (Τ1εῦ.) 

Ασπι, 41. 
Ε αρ. 99:6. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

21 -  Ἀ - β 

µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, " ὃ η περὶ μιᾶς ταύτης φω- 
. σι "1ο . - ε - οἳ Π 3 

νῆς ἧς ἶ ἐκέκραζα” | ἐν αὐτοῖς ἑστώς, ὅτι Περὶ ἆνα- 
- 3 / »1ὸ2/ « - 

στάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι σήµερον Ιἐφ ΄ ὑμῶν. 
6 . 

. ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φήλιξ; ἀκριβέστερον εἰδὼς 
τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, | εἴπαν, Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος 

ο) / Δ ο ο λα .] / υ 
καταβη, διαγνώσοµαι τὰ καθ ὑμᾶς. "' διαταξάµενος 

ο. ε , - ος ολη 9/ 
τῷ εκατονταρχη τηρεῖσθαι αυτον, εχειν τε ο μὰς 

αἱ (α{ἶδ, οππα δίοπα ἵπ οοποῖ]ίο, 
31 ΠΙδΙ 4ο μπα ας βοἰαππποᾶο 
γοςθ Ύπα οαπανί ἵπίοτ 6008 
βίαη5 αποπίαπα 4 τοβατγοσιῖοπο 
ΙΠΟΣΙΠΟΡΗΠΙ ορο Ἱπάίσογ Ἠού]α 
ἃ νο, 33 δι] απίοπα 11108 
Ἐο]ϊκ, οογ]βδίπιο βοἶθῃς ἀο γία, 
ἀἱσοῃς, Οαπα (τίραπας ἀαβοσπά- 
ους Τείαξ, απθἶαπα γος, ἳ Π18- 
βίαιο οοπιατ]οπί  οπδίοάῖτο 
ου1η, οἱ Ἠαῦογο τοηαῖσπα, που 
αποππα παπα. ῥτομίροχο ἆο εαῖς 
πηϊπΙδίγατο οἱ. ΔΝ / / - . / ε) ω) ε ο 

καὶ µηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν 
ο νς 

αυτο. 

91 Ὅ' Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόµενος ὁ Φῆλιξ 
σὺν Δρουσίλλη τῇ 

τὸν Παῦλον καὶ µετεπέµψατο 

δι, /“”“ 
τοιᾳ γυναικι 

5 ] / 

οὐὑση Ἰουδαία, 
“ Ὠ 

ἤκουσεν αὐτοῦ νοσανῖέ Ῥαπ]ηπα οὐ αιθἰνίε αὐ 

3 Ῥομυ αἰφποῦ απίοπι ἀῑσα 
νοπῖοπς Εοικ οαπ ὨὈναδί]]α 
πχοτθ επα, απαο οταί Ἱπάσασα, 

εο βάοπι απο οδί ἵπ Τθδιπα 5 ν / 356 / ὶ ς νον 94. χριστὸν "[Ίη- Περὶ τῆς εἰ χριστὸν πίστεως. ' διαλεγοµένου δὲ Οείκαπα: Ὢ ἠἹκριίαπίο απἲοπι 
σοῦν | 1]ο 4ο Παβία οἱ ἆς οαβίαίε οἱ ι . Ν / Ν » / Δ Γρ 4 

αυτου σερς ο σι και ώρα. και του κρι- ἆοσ Ιπᾶϊσίο Επππο, Επιε[ποίας 

ματος τοῦ μέλλοντος ! 3 ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φηλιξ Ἐο]ῖκ τοβροπά1ζ, ΟΩποά παπο 

ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου» καιρὸν δὲ μεταλαβὼν ΟΡΟΠΙΗΠΟ αποθκείατη {ο; 
µετακαλέσομαί σε’ 

ος / / ο. 

αὐτὸν µεταπεμπόµενος ὠμίλει αὐτῷ. 

αἰθῑπεί ναᾶς, Τοπιροτὸ ΞΠΤΘΙΙ 
26 ]-- 

τη] ϱ{ 8ΡοΓαΠ5 απία Ῥοομηῖα 
ὅ ἅμα | καὶ ἐλπίζων ὅ οτι χρήματα ἀατοίατ οἵ α Ῥαμ]ο, Ῥτορίος 

/ ) σε Ν ω / ς Ν Ν / 

δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τού Παύλου), διο καὶ πυκνότερον αποά οἱ Γποιιοπίογ 4ΓΟΘΒΡΙΘΠΒ 
εασα Ἰοᾳ αερα οιπΏ 60, 

21. εγω] οπι. Ο. 

---εφ' ΔΒΟ. 19. 91.61. | {ὑφ 5. ΝΕΠΙ.. 
Ὑγπ]ρ. Μεπιρῃ. 

33. ανεβαλετο δε αυτους ὁ Φηλιξ ΔΒΝ 

ΟΕ. 19. 61. Ὑπ]ς. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρ. 

Τ]μευ. 6ὐ. Άτπι. (2911.) | } ακουσας 

δε ταυτα ὁ Φηλιξ ανεβαλετο αυτους ς. 

81. ΠΠ, | Εε]κ απίοπι απῖα πογοταί 

γῖαπι Ίαπο Ῥ]οπο ἀῑδιπ]ί ϱο5 3γ5, 
Ἠς]. 

π-ειπας ΔΒΝΟ. 61. | Γειπων σ. Β. 19. 

81. ΗΠΤ.. |. αἀά. ὅτι Ἑ. 
---ὁ χιλιαρχος] απῖο Άυσιας 51. Υα]ς. Ο1. 

[πι] οπι. Τμείας Βγγ.Ρεί. 

93. διαταξαµενος] } αάά. τε σ. 81. Ἡ. 

γα]ς. Ἀντ.Ῥεί, 4841, | αάά. δε 1, | 

οπ], ΑΒΝΟΒ, 19. 61. Ὄγν.Ηο]. Μεπιρῃ, 
Λιπῃ. 

---ἑκατονταρχῳ] -χῳ Ἡ. 19. | χιλιαρχῃ 
ΝΤ, (οοΥτ.!) 

--- αυτον ΑΒΝΟΕΒ. 15.61. Υα]ς. 8Υτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. Αππι. | τον Ίαυλον ς. δΙ. 
ἨΠ., Ἀγτ.Ε5ιε. 11. 

--- εχειν τε] εχ. δε 51. 
--- αυτου] οπι, Ὦ. 
--- ὑπηρετειν] ὕπηρετην 61. | { αἀᾶ. η 

προσερχεσθαι 5. 81. Η1,. ΤΠΕΝ. ἀὐ. | 

οπι. ΑΒΝΟΒ. 18. 61. Υα]σ. Ἀγτγ.ῬΕῦ, 

δ.Ηε]. Μεπιρ], Ατπι, 4901. 

94. ἧμερας απίο τινας Β80. 18. 51. 61. 

ἨΠ,, Να]ο. Ἀγτ.Ηε]. | Ροδί ΑΕ. Ἀντ, 

Ῥει. 
--- Δρουσιλλι Ἑ. 18. | Δρυσιλλη Τ. 

--τῇ ιδιᾳ γυναικι Β0”. 51. (29γτ.Ης]ιπης.) 
| τῃ ιδιᾳ γυναικι αυτου ΑΝΝΑ. 18. 61. | 

τῃ γυναικι ἵαπίππι ΟΥΗΤ.. | Ττῃ γυ- 
ναικι αυτου 5. ΝΕ. Υπαὶρ. Ἀγτν.Ῥεῦ. 

δςΗς]. Μεπιρῃ. Αυπῃ. 

--- µετεπεμψατο] ἨΊνασπι. και ὃν. 
(οογ. 2) 

---µετεπεμύατο τον Παυλον] 4 παπα τορᾶ- 
με ν]άετο Ἑκπ]απι οἱ αιάἶτο ναυῦπα. 

Ὑο]οπβ Ιᾳ]έατ βαἰίασστο θἱ αεσογβίγΙ! 

Ῥαπ]ατα ΘγτΠο]ηρς. 

--- ΊΙκουσεν] ηκουεεν Ο3. -σαν Ἀγτ.Ρεί. 

ηκουεν Οἱ νι, 

-- αυτου] οτι. 03. (αὖ 4.3) 

-- εις] οτι, 81. 
-- χριστον] αάά. Τήσουν ὮΝ3Τ. 91. 6Ι. 

1. Υαἱρ. ΟΙ. Θγν.Ηο]. Μεπιρῃ, (1ησοῦ 

[1.ᾳ6. -ουν] Ὦ Β1ἱψ.ἶπ ἔρδα οσο. Τησοῦ 

Ηαἲ) | (ρτασπι. ἄπιι Ανπη. 11.) | οπι. 
ΑΝΣΟΣ με νίά, 19. Η.5υτ.Εεύ. 

30. εγκρατ. και δικαιοσυνης ὃ8, 

35. του Κριµατος του µελλοντος | του 

μελλ. κριµ. Ο. 81. Αππι. |. κριµ. του 

μελλ. (οπῃ. του 15.) 1 8. |. Τ α4ά. εσεσθαι 

5. 51. ΗΗ. ῃ οπ. ΑΒΝΟΒ. 195. 61. 
γα]ρ. Ἀγιτ,Ῥεί.δεΗςε]. Μαιπρῃ. Άτπι, 

24811. 

---εμφοβος] αάά. δε ΔΗ. Μεπιρῃ. 

-- το νυν] τοινυν Ἐάγ. (αποά πππς 6.) 

---εχον] εχουν Ἡ. | εχων 18. 1.. 
---καιρον δε µεταλαβων] καιρῳ δε επι- 

τηδιῳ Ὦ. Άνπη, 

---µεταλαβων ΒΝΟ. δΙ. ἨΤ,. | παραλα- 
βων Δ. | λαβων 18. 6Ι. 

96. ἁμα] Τ αάά. δε σσ. Μεπρῃ. 2]. 

| οπι. ΑΒΝΟΕ. 19. 81. 61. Π1.. Υπ]ρ. 
Ἀγν.Ησ]. Αππι [Ῥγτ.Ρεί.] 

-- αυτῳ] οπη. Β. 

-- Παυλου] Τ αἀά. ὅπως λυσῃ αυτον 5». 

81. ἨΓ. Μεπιρῃ. | οπ. ΑΡΝΟΕ. 19. 
6. Υπ]ς. Ἁγιτ.Εεί.δς Πο]. Αππι, 541. 

--ώμιλει] (ὁμιλ. 18. 1.) |. διελεγετο 
ο. 

95. νῖα Ίαο Οἱ. | Ἰωγεἷας ἀεδεεπάστ]ε 61. | 25. ᾶθ 
εαῖς Ρχομίροχε ο 24. Ομ ϊδέαπα σεδασα οἳ, | 
25. οτι. 49” απίε οαβΏῖ ο. Οἵ. [ ἱτοππείασθας Οἳ. | 
ασοετδαπα Οἱ. | 20. βρεταΏ8 ααοά Οἱ, [| εἰ ἀατείατ 
6ἱ, | 8αοθτβες 6. 

ο 



ΑΕΒΝΟΣ. Λς’ 
18. 91. 61. 

ἨΠ.. 

ΧΣΥ. 

ΠΡΑΞΗΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 

92 Ὁ Διετία δὲ πληρωθείσης ἕλας διάδοχον ὁ ὁ 
Φηλιξ Πόρκιον Φήστον» θέλων τε ἵχάριτα᾽ ́ καταθέ- 
σθαι τοῖς Ιουδαίοι ὁ Φήλιξ κατέλιπεν τὸν Παῦλον 

δεδεµένον. 
: Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ. ἐπαρχία μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, ᾽ ̓ ἐνεφάνισάν 
ἔτε αὐτῷ } οἱ ἀρχιερεῖς' καὶ οἱ πρῶτοι, τῶν ᾿Ἰουδαίων 
κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ὃ αἰτούμενοι 
χάριν κατ αὐτοῦ, ὅπως µεταπέμψηται αὐτὸν εἰς 
ἹἹερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ 
τὴν ὁδόν. 3 ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι 
τὸν Παὔλον | εἰς Καισαρείαν,, ἑαυτὸν δὲ µέλλειν ἐν 
τάχει ἐκπορεύεσθαι: ” οἱ οὖν ! ἐν ὑμῖν, οτι δυνατοὶ. 
συγκαταβάντεν, εἴ τί έστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἡ ἄτοπον, 
κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 6 διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς 
ἡμέρας ᾽ οὐ" πλείους  ὀκτὼ, ἢ δέκα, καταβὰς εἰς 

Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος 
ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. ' παραγενοµένου δὲ 

3 . . / ΗΝ / ε δρ... « / 
αυτου περιεστΊσαν αυτον οι απο Ιεροσολύμων 

ι 

ΧΧΙΝΥ. 27. 

3 Ῥ]οππϊο απἴεπι εκρ]οῦο αςο- 
εορῖξ ΒΙΟΟΘΒΣΟΤΥΟΙΑ Ἐο]ίκ Ῥου- 
οἵππι Ἑοδίπμα: το]οπ5 απίοια 
οτα{ίατη Ρτασβίατο Ππαοῖς Ἐο- 
Ἡςκ τε]]ααῖο Ῥαπίαπα γΙπούαπι, 

1 Ἐορίας οὖσο οἱ γοπῖββοί 
π Ῥτογ]ποίατη, ρου. πάπαια 
αδοσπά1τ ΗΙογοδο]γπ]ατ} α. «1ο- 
8αγσα, " αάἰογαπίηπο οππι ΡΥί- 
οἶρες κεαοργάούαπι εἳ Ῥτπηϊ 
Ἱα4αθογαπὰ. αἄνογξεας Ῥαπίαπη, 
εἰ τοσαβαπί επ ὁΡροδίπ]ι πίο8 
σναίαα «άνοια οπ, ταῖς 
ἸπΏογςί ρεγάιοί ουσ ἨΗΙογαδα- 
Ίοπι, ΙΠβίάῖας ἰσοπάσπίος τί 
εππι Ἱπιογβορτοπὺ ἵῃπ γία. 
4 Ἡρείας απίοπη 1οβροπά1έ 86Υ- 
γα Ῥαπ]απι ἵη Ὄαρδαγθα, 56 
απίσπα. τηαζιτίας Ῥτο[δοίααπη: 
5 Ομ] ο1σο 1Π νορῖς, αἲθ, Ροΐθη- 

/ ἴοβ βιπῖ, ἀαεεσπάσηϊίος βΙπι], 
5ἱ ατιοά ορ Ιπ νίτο ογίπΙοη, 
ποσιεοπ6 οὐπι.  ὃ ])επιοταί8 
απίστη Ιπίθς 605 ἀἱ65 ΠΟΠ αΠ]- 
Ῥ]αδ Ύπαπα οσο από ἆασσπι, 
ἀοξοσπα1ί Ο86βάΥΘΔΙΗ, δἱ α]ίογα 
ἀἱς 5οδ1ί Ῥτο Πυαπα]1 οί ἴπιβεῖς 
Ῥαπ]απι αἀάποι. Τμ οἶπι 
Ῥογάποίτι5 65εοί, οἰτοιπιδιθίθ- 
χαπῦ οτι απὶ αὖ ἨΗΠεγοδο]γπια 
ἀθεοσπάσταπί ἸΠαδσαεῖ, πππ]ίας 

καταβεβηκότες ᾿]ουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα 
4 

µατα 
/ / 

καταφέροντες ή 

/ 

αἰτιῶ- οἳ 6ΓΑΥΟ5 οαδα5 οῬίοϊοπίςς, 
απαδ ποἩ ροίοταπί Ῥχοβατο, Δ ε] ./ . - 

»α ουκ ισχυον ἀποδεῖξαι, 8 Ῥρπ]ο. αιίοπι ΤαοΠοΠΙ τε - 
8 πα - / ” / / α 3/ ευ Ν { 

τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι Οὔὖτε εἰς τὸν νο- ἄοπίο ᾳποπίαπῃ πθα11ο 1Π Ίεσοπι 
Ἱπάαθογαπηα πεηιιθ Ίπ. {οπαρ]απα 

ο “| ὃ / / . κας / 3/ Γ η , τα σ Ξ 

µον των Ἱ1ουθαιων, οὔτε εἰς το ιερον, οὔτε εἰς Καίσαρα ποιο ἵπ Οπ6δατοπα απΙέ(απα 

τι ἥμαρτον. ὁ Φῆστος δὲ ἶ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις. 
Ῥοσσαγ!.  Ὁ Εοδία5 απἴοπι γο- 
Ίοη5 Παάασαῖς ϱγαὔίαπι Ῥχαθδίατα 

27. θελων τε] θελ. δε ὃν, 19. 6013. Υπ]ς. ο. 

ΘΥΥ.Γ5{,δεΗο]. Μεπιρῃ. (οπι. δες. τε 

Ατπη.) 

---θελων...δεδεμενον] Ῥαπ]απι 

χοΠφ]ν ἵπ «τοσο Ῥτορίου Ὦνας5]γαπα 

ΒΥΤ.Η5].πιζ. (τον δε Παυλον ειασεν εν 

τηρήσει δια Δρουσιλλαν 1957). 

--χαριτα ΑΒΝΤΟ. 15. 6ι. υα]ς. 

Ἀγτγ,Ρεί.δ.Ἠο]. Μεπιρ]. | Ἱ χαριτας 

ς-. δΙ. Ἡ. Αιπ. | χαριν ΝΕ. 

-- ὁ Φηλιξ 950.] οπι 51. 

---κατελιπεν] -λειπεν Δ. 61. ΗΙ.. 

1. τῷ επαρχιᾳ Β9:ΟΒ. 19. το]. | την 

επαρχιαν 61. | τῇ επαρχειῳ ΑΔ -χιῳὶλ”. 

{ (που. δἷο ἵπ ΘΥΣ.Ρ5ἱ. Τί οππῃ νοποτ] 

Ἐορίς Οποβατοππη Ῥορδῦ {πο ἀἷες 

Ἀδοσπ(1ς ἨΙογοβο]γ Παπ.) 

2. ενεφανισαν] ανεφανησαν δ]. 

Φανησαν Τμδίο (ποπ Η.) 

τε ΑΡΒΝΟ. 15. 61. Υμὶς. Βγτ.ΡΕῦ, 

08. | Τδε ς. Ἑ. 51. Π1,. Βυτ.Ης]. 
Μεπιρῃ. Ατπη. 

--- οἱ αρχιερεις ΔΡΝ6ΟἨ. 15. 61. Τ,. Υα]ς. 
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ΠίΕΠΙ 

Γ ενε- 

Βγττ,Ῥεί,δεΠε]. ἨΤεππρα, Ατπι. δι. ] 

} ὁ αρχιερευς σ. 51. Η. 

9. των Τουδαιων] της πολεως 61. | αἀᾶ. 

τα 15. 

8. κατ] παρ’ Ο. Ατπι, ΄ 

-- αυτον Ι’.] αυτου 03. 

--- Ἱερουσαλημ] Ἱεροσολυμα Ἡ. 
--Ππ.] αάά. ΙΙ απ τοίαπι Γοοργαπί 

αποπποίο. οὐεποτεπί τί ἵπ πια ους 

επὶ5 οξξοί Ἀγτ.Ηο]ιπις. 

4. εις Καισαρεαν ΑΒΡΝΟΒ. 19. 61. | 

Σεν Καισαρειᾳ σ. δΙ. Π1.. Υα]ς. 

-- δε] οι. 19. 

--- μελλειν] οπι. Ἡ. {οί 155. 

---εκπορευεσθαι Πίο εν ταχει Χς. | οἳ 

οσο [εείΐπο αἱ ρτοβδοίδοας 3ΥΥ.Ε50. 

δ. οἱἳ] ει 51. Ἱι οσα. 

-- εν ὑμιν φησιν απίο δυνατοι ΔΒ(Ν)ΟΡ. 

(19.) 81. 61. Ὑπἱς. Ῥγτ.Ηο]. (ἡμιν 8.) 

(δυνατος βἶο15.) | ἆ ροδ ς. ΗΙ, 

Άππι, [Ἁγν.Ῥει, Μεπιρ]. Ει1.] | οπι. 
φησιν {μιοιγ. 

--- συγκαταβαντες] καταβαντες ὃ8, 

δ. ατοπον ΑΡΝΟΒ. 19.61.Υ ας. Μεπιρῃ. 

(Ανη.) {οίῇ. | Ἱ τουτῳ 5. ΠΠ. ἄδιµ. 

|. τουτῳ ατοπον δΙ. ΒΥττ. (Ε50.)δ.Ηε]. 
6. Ἔου” πλειους οκτω” η δεκα Α(Β) 

(95)Ο(Ε.) 15. 51. 61. Υα1ρ. ο. (Βγτ.Ης]. 

ο. ο.) Μεπιρη.(οιι. ου) ΆΑιπι. 

ιοί]. 155. (οπι.ου Ἐάτ. | πλειονας 

Ῥ. | ου πλει. ἡμερας οκτω η δεκα ἴδ.) 

Γ Ἔοπι. ου εἴ οκτω στ. ἨΤ.. | οκτω η δεκα 

Ότι, Ρεί.δεΗε].ίκι, Τμευ.σὐ. η]. 

--τῇ επαυρ.] Ῥταθπη. και Δ.. {ιοί[. 
--αχθηναι] απίο τον Παυλον 1,. ΜεπιρΗ. 

{ προαχθηναι 83. (ου. 5) 

7. περιεστ. αυτον ΑΡΝΟΙ.. Υαὶρ. Βυτγ. 
}ει.δ.Ηε]. Διπι. {ιοί[. 155. | περιεστ. 

αυτῳ Ε. 19. 61. | Ἀοπι, αυτον 5. δΙ. 
Ἡ. Μεπιρῃ, [24081] 

--βαρια Ἑ. 

--- αιτιωµατα ΑΡΝΟΣΜ, 51. 61. ΠΗ,. | 

αιτηµατα 19. | ᾗ αιτιαµατα 5. 

8. αἄνοιδας Οἶ. | ἵπ Ποταβα]οτα ΟΙ, | Ἱπιοτῆ- 
σετοπῖ ειπα Οἱ. | Β. οπε, παζοτα Οἱ. 19. Ενα ία 
Ῥταςβ. ο αᾶ. 61, 



ΧΧΥ. 16. 

Ῥα]ς. υττ.Ρ.Π. 
Μοπιρα, 

Άτα, 211. 
ἓς - ο. 2 ας 

κριθῆναι ἐπ ἐμοῦ; 

/ 

χάριν καταθέσθαι, 
’ ῃ ε / . Ν σα κ ν / 

Θέλεις εἰς Ἱεροσολυμα ἄναβας ἐκεῖ περὶ τούτων ἀο Ἰκ 
ο. 4 Ν - - 

εἶπεν δὲ ὁ Παὔλος, Επὶ τοῦ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

. ον 

ἀποκριθεὶς 
- / 

τῷ Παύλῳ γοκροπά1ς Ῥαμ]ο οἱ ἀῑχῖίς, Υἱ8 
Ἠογοβο]γπια. α5οσπάσγο ος 1Ρῖ 

Ππο]σανί αριά πιο» 
ν. Ῥικι απίοπ Ῥαμ]ας, Δά 
υπ Ῥαπα]. Οαορανῖς είο, αὈὶ τηο 

εἶπεν, 

/΄ / / 3 Ὡ ο) τα ἆ ΠΠ (Ύς βήματος Καίσαρος ἑστώς εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. ορογίοῖ. Ἰωἴοασῖ: Τπάασοβ8 πο 

10. ἠδίκήησα 

/ 
}ωσκεις' 

ποσα], εἶοιῦ απ πιο]ία5 πορίῖ. 
Ἰουδαίους οὐδὲν ἶ ἠδίκηκα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγι- ἰ' Βί οπἷπι ποοιΐ απί ἀἴσηιπι 

Σ εἰ μὲν {οὖν 
πέπραχά τυ οὐ παραιτοῦμαι τὸ 
οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν µου, οὐδείς µε 

πποχίο αλα]. [ουἳ, ΠΟΠ ΤΟσΠΡΟ δ ο Ν 3/ θ / 

αὐικω και ἄξιον ανατου ππονί; εἰ νονο ΠΙΙ οεί 6ο 
» . ᾿ Ν 

ἀποθανεῖν' εἰ δε απασ 160 αοσαδαηΏῦ πο, Ἠσπιο 
Ροΐαδί πιο 5 ἆοπατο. ϐϱαπο- 
84γοπά αρρο]]ο.. 1 υπο Εοξίας 
οσα σΟΠΒΙΙ10 Ἰοσμίς τοβροπα1{, 

δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. Οποξιτοὰ αρροαρίῖ, αἲ Ομο- 
19 / ο / ν - 

τὀτε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συµβου- 
ΒΗΥΟΠΙ 118, 

/ / 

λίου ἀπεκρίθη, Καίσαρα ἐπικεκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα 
/ 

πορευση. 

ΛΖ’ 

4 υ Φ [ο Ν ω 

ασπασάµενοι τον Φῆστον. 

α - Ν - 

9ὸ  Ἡμερῶν δὲ διαγενοµένων τινῶν, Αγρίππας 
ον Ξ ᾽ ΄ 

ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν, Ἰοιπῖςο 

}ὧς δὲ πλείους ἡμέρας 

19 Ἐη ουπη ἀῑσς αΠᾳποί ἵταπς- 
πο οβεοηῦ, Αστιρρα τοκ οί 

ἀοξοσπάσταπί Οπο- 
84γοατη εἰ δαπαπά ατα Ἑσρίαπα, 
Ἡ Ἐν ουπι ἀῑες αἰῑφιιου 1Ρί ἀαῖ 

ο 3 ρίσνἲς ον . ο ο - ν Ν τ ομ τοςεἩ 
διέτριβον εκει, 0ο Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τακατα Ππογατεπ{υΣ, Ἐεδιας τοσῖ Ἱπάῖ- 

σανΙν 4ο Ῥαπίο, ἀϊῑσσπε, {κ Ν ω / » / / 

τον Παὔῦλον λέγων, Ανήρ τι ἐστὶν καταλελειμμένος απἶᾶππι οοί ἀογο[ίοιις α Ἐο]ίοο 
ὑπὸ Φήλικος δέσµιος, 15 Ν Ὁ ή 3 

ος ου ο κ µου εἰδ ΠΗιετοκο]γπιῖς, 
γἰπους, 5 ἆθ απο, πα 68801 

αὐἰοταπό πιο 

Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ̓ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύ- Ῥηποῖρον ββοοτάοίαπῃ οὐ 66- 
ἨΙοχ6ς Ππάαρογαπα, ροδπ]απίος 

τεροι τῶν Ιουδαίων αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ ἕκατα- άνοια» λα (ππΠΠαΙΙΟΠΟΠΙ: ο) 

δίκην" 
114 απποδ τοςροπά1 απία ΠΟΠ. 6 

πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὔτι οὐκ ἔστιν ἔθος οδί οοπβιοίιάο Ἠοπιαπῖς ἆο- 

᾿Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί, τινα ἄνθρωπον | πρὶν ἢ ὁ κατη- πατο αᾳποπι Ποπιίποπι Ῥγίς 
απατα {5 απ αοσαδαίαχ ῬΓ4θ- 

γορούμενος κατὰ πρὀσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους, ΑΟπίος Ἠαὺοαί αοοιεΑίοσες Ίο- 

16. τύπον δὲ τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 
οπππατιο ἀο[οπάσπ αἱ αοοῖρίαί α 

7. καταφεροντες ΔΒΝΟ. 15. 61. επιφερον- 

τες Ε.| Σ φεροντες 5. 51.ΗΤ.. | αάᾶ. κα- 

τατου Πανλου 5. 51. Η. 9Υν.Ης]. | τῳ 

Παυλφῳ Ε.| κατ΄αυτου 1..9ντ. ευ. Μοπηρ]ι, 

Αππι,(ΜΒΡ. απἶάαπι.) (Η1.)[οπι. ΑΒ 

ΝΟ, 19.61. Ὑπ]σ. Αυπι. Ζοἡ. Γιοϊῇ. 158. 
--- ἆ ουκ] αλλ΄ ουκ δ]Ι. 

-- ισχυον] ισχυσαν ὃν". (οουγ.5) 

Β. του Παυλου απολογουµενου ΛΡΝΟ(Τ.) 

18. 851. 61. (1Τ..) Υι]σ. Θγτν.Ρεί,δεΗε]. 

Μεπιρῃ. Αππιι Αι. (οί. 155.) | 

του δε Παυλ. 1. Απιι Γι]. Το. Πμιοί/.] 

α4ά. αυτου Ἡι. | Ἱ απολογ. αυτου 5. Ἡ. 
9. δε] ουν Δ. 
--- θελων απίθ τοις ἸΊουδαιοις ΑΒΝΟΙΟ. 

19. 51. 61. Απ. Ἄγτν. Επι. δε Ησ]. Μεπιρῃ. 

Αππι, (161.) | {ΤῬορδίς. ΠΠ, | (τοις 

οπι. ΒΕΒΙΙγ.} 
-- χαριν] χαριτα ΑΔ. (15 Π.Ι.) 

--κριθηναι ΑΒΝΟΒ. 18. 61. |. Τκρι- 

νεσθαι σ. 51. ΠΤ.. | αἀά. ἡ 18εἱο. 

--- επ] επι 61. 

10. ὁ Παυλος] οπι. ὁ ΑΔ. |. αά, ἑστως 

Β[ Β:1η.εί ἡΓαϊ] (Ἰιαῦοί ἑστως εἰ Ροδί 

Καισαρος) | ἑστως ΑΠίΟ επιτου βη- 

πας Καισαρος ἈΣ. (εουγ.ϱ) 51. | 

ἑστως Ροδί Καισαρος ΑΝΕΟ, 18. τε]. 

10. δικηκα ΒΝ. (61) (ηδικηκα ὡς] ἠδι- 

κηκώς »ἱς 61.) ᾖ ηδικησα σ. ΑΟΠΔ. τε]. 

--- επιγινωσκεις] γινωσκεις Ο. 

11. ουν «ΑΡΒΝΟΗ. 61. Μεπιρῃ. Αππι. 

(δπ..) | Ἱ γαρ 5. 51. Π1.. Υιαῖς. 

Βγτ.Ηο]. Αν. [Όγτ.Ρε6.] 

--και] η Ὦ. Υα]σ. Θγτ.Ῥεί, (15 π.1.) 
---το αποθ.] του αποθ. 51. Ἡ. 
--- δε] δει Τ. 

-- µου] µοι 1. 

--με] µου δ8Ι. 

--- αυτοις] τουτοις Ο,. 

19. συµβουλιου ΑΒΝΗ, 19. 51. Ἡ. | 

συµβουλου Ἱ. Ἱ συµβολιου 61. | 
συνεδριου Ο. 

--- επικεκλησαι] επικαλισαι Ἐ. 

19. Βερνικῃ] ἨΒερηνικῃ Ο3 μἱ υἱζ. Αιπη. 
(Ώερενικῃ 07.) 

--κατηντησαν] -σεν Ο. 

19. ασπασαµενοι ΔΡ ΜαΙΝΕΡ. 19. 

8156. ἨΙ,. Μεπιρῃ. | Ἱασπασομενοι 

σ.. 61. Ῥντν.Β5ί.δς Πε]. Ασπι, (0 π.[.) 

14. διετριβον] -βεν Ἡ. 

--τα] οι. ΑΧ. 

15. µου] οπι. 51. 

| --- ενεφανισαν ] ανεφανισαν 19. | ανεφα- 

νισθησαν 3. | αάά. µοι Ὦ. Απ. Ψα]σ. 

---των Τουδαιων] οπή. 18. 
---καταδικην ΑΡΒΝΟ. 13. Να1ς. 

ς., Ὦ. δΙ. 61. ἨΙ.. 
16. Ῥωμαιοις] -ους δΙ. 

---τινα] τινι Ο. (14 ταση. ΑΤΠΙ:) 

--- ανθρωπον] Ἱ αάά. εις απωλειαν 5. 

81. Η Τ,. Ἁγοτ.Ῥει.δΗς|.Ἐ | οπ1.ΑΒΝΟΕ. 
19. 61. Υμῖς. Ἀγτ.Πο].ἰκί. Μεπιρῃ, 

Τ]μοῦ. άὐ. Αππι, δη, 

----εχοι] ΑπΠίο κατα προσωπον Ν. 

---τεβΝΟ. 155. 81. 6Ι. ἨΤ.. Υι]σ. Ῥντν. 

Ῥει,δεΗο]. Μεπιρῃ. | δε ΒΕ(;. 

1 δικην 

9. τΕΞΡΟΠ4ΕΗΣ Ῥαπίο ἀῑκις 6. |. Τεγοβο!στης, 
ο. | 1ο, αοὶ Οἱ. |. αΠαάαεί Οἰ. |. 1. απαπε 
ο. { 12. οοποϊ]ίο Οἷ. { 14. ἀῑεςδ Ῥ]ατοῬ 10ῖ Οἵ, | 
15. απάἸεταν «πιιξ 116. Εοπιαπί5 οοηβιοίαᾶο 
άαπιπατο Οἳ. δ 99 



ΑΕΒΝ6ΟΕ. 
18. 81. 61. 

Ἠ]. 

18. πονηράν 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

πα συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν µηδεμίαν 

ποιησάµενος, τῇ έξης καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, 

ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" το οὗ ο 

οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἵ ἔφερον΄ ὧν ἵ ἐγὼ 

ὑπενόουν ᾿πονηρῶν", .: ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς 

ἰδίας δεισιδαιµονία». εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ περί τινος 
Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃ υν ἔφασκεν ὁ ὁ Παῦλος ζην. Ὁ 3 ἄπο- 
ρούμενος δὲ ἐγὼ ! τὴν περὶ ἑτούτων΄ ζήτησι, 
ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ᾖ Ἱεροσόλυμα” 

κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. "ποῦ δὲ Παύλου ἐπι- 
καλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ 
διάγνωσιν; ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ  άνα- 
πέμψω” αὐτὸν πρὸς Καΐσαρα. ᾿ " Αγρίππας δὲ πρὸς 
τὸν Φῆστον | ̓ Ἠβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀκοῦσαι. ἵ Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 
4 Τη οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ ᾿Αγρίππα καὶ 

τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς ασ) καὶ εἰσελθόν- 
των εἰς τὸ ως σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἄν- 
δράσιν τοῖς κατ ̓  ἐξοχὴν ! τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος 

τοῦ Φήῄστου ἠχθη ὁ Παῦλος. ἳ' καί φησιν ὁ Φῆστος, 
᾽Αγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συµπαρόντες ἡμῖν 

ΧΧΝ.Ι7. 

αὐ]ασπάᾶα οτπαῖπα, ἰ7 Οππῃ 6Γσο 
Ίπο οοηγοπὶβεοπί εἶπο πα] 
ἀαίοπο, 5οᾳποπῖ ἀἱο εεἶοῃς 
Ρίο αἰραπα 118 αἀάποὶ 
γίγατης 19 ἆς απο οππι κιθξῖς- 
5οπί αοζηδαίογεδ ππί]απα οπι- 
5απη ἀε[ογοβαπέ 4ο απΙβας οσο 
κπερίσαῦας πια]απι,  παος- 
Ώίοπας Υοτο αιαξάαπι 4ος 5πα 
βαρεγ5ίοπα Ἰαδοβραπί αάνει- 
5ᾳ5 επ οἱ ἆο αποάαπι Ίοδα 
ἀοβαποίο, απεπι  αἀβιπιαρας 
Ῥαπ]ὴςδ γίνετε. Ὁ Ἠεείαπς 
Απίεπι 6ϱο ἆθ Ἠπϊαππιοςί 411θδ- 
Ποπο ἀἰσοσραπι οἱ νε]]εί Ίτο 
ἨΠεγοροί]γπια εἰ 1Ρῖ Ιπά]σατὶ 4ο 
ἀφΐδ. 3 Ῥαπ]ο αιθεπι αΡΡε]- 
Ἰαπίο αἱ εογγατοίαχ α Απσιςϊ 
οοσπΙοποπᾳ, 1188ί 5ογγαγί 6ΙΤΠ. 
ἆοποο πηϊθίαπα επι αἆ Οᾳθ- 
8ατοπῃη.  -' ΑστῬρα απίεπ α 
Ῥεείπῃ, Ὑο]εραπι εἰ 1ρ5ο Ἠο- 
πάποπι Ἀπάΐτο, οτας, Ιπαπῖς, 
αιάῖες 6υπῃ. 

33 Α]ίοτα απίοπι ἀἷο οτι 
γοπ]ςκει Ασιρα οἳ Βονπῖοο 
οππη πηππ]ία. απιθΙοπο εἰ Ἱπ- 
ἰτοῖβδεπέ ἴπ αμάΠοτίαπα οπι 
ἐτῖρυπίς οἱ ντ Ῥγϊποῖρα]ρας 
οἵνιιατῖς, οἱ Ἱπρεπίο Ἐσοσίο αᾱ- 
ἀποιις οδὲ Ῥαμ]ας. 3 Ες ἀῑκῖε 
Ἐσείιδ, Αστίρρα τος οί ΟΠΙΠΟΒ 
απ εἶπια]. αὐοδίῖς πορίῖδοαπι 

17. αυτων 3Πίθ ενθαδε ΔΝΕ., 15 εἷο. 91. 

61. ΠΤ.. | ροςί Ο. 

--μηδεμιαν] απίο αναβολην Β. 

--- ποιησαµενος] -νοι 9 Ἠ. (6οσ..) 

{οπ1, αυτων Β. 

---- εκελευσα] -σεν 19. 

18. οὗ] οὖν 61. 

--- εφερον ΑΒΝΟΕ. 19. 61... | Τ επεφερον 

ς-. δΙ. Ἡ. 

--- εγω απίο ὑπενοουν ΔΒΝΟ. 18. 51. 61. 
γπ]ς. Ἀγτ.Ης]. ἆ Ῥορ 5. ἘΕΗΙ.. 

[βντ.εί.] 
--- πονηρων ΒΝ.Ἐ.. 61.) πονηραν Α03.18. 

81. Υ]ς. Ἀγτν.Βε{.δΗςε]. δι. ΑΙπι, 

(ρα ΝΟ’) | Ἐοπ. 5. ΗΙ,. Μεπιρὴ. 

19. αυτον] αυτους Δ. 

90. δε] δ' 51 567. 
--την] Τριαοπη. εις. Ο1), 135. 81. Τ.. 

{οπι. εις ΑΒ αἱ Ν. 61. Π. [νν.π. [.] 
--- περι] ΟΠ. 51. 

---τουτων «ΑΒΝΟΕΒ. 18. 51. 61. 1. 

Θγτγ.Ῥεί.δεΗοΙ. Μεπιρῃ. (Αππι.) 4511. 

| Ἕτουτου 5. Ἡ. γι]ς. 

-- πορευεσθαι] κρινεσθαι 3. (οοττ.ξ) 

--- Ἱεροσολυμα ΑΒΝ(Ε. 51. 61. Η. Υμ]ρ. 
Ι. { Ἱερουσαλημ σ. 105. 1, 

---κακει] αάά. σε 51. 

ϱ00 

90. κρινεσθαι] κριθηναι Ἱ.. 

91. τηρηθηναι] τηρεισθαι Ο. 

--τηρεισθαι] Ροδύ αυτον 15. 

--αναπεµψω ΑΒΝΟΒ. 15. 51. 61. | 

πεμψω σ. ΗΙ.. 

--Καισαρα] ΡΙασΠΙ. τον δ]Ι. 

99, Φηστον]  αάά. εφη 5. ΟΡ. 8Ι. 

61 9ἱαο. Η1..(Υ α1ς.. ΟΙ.) Ἀγον.(Ρ5ι.)δΗσ]. 

Μοπιρῃ. Ατπι. 90. [οπα. ΑΒΝΝ, 19. πι, 

(οπι. προς τον Φηστον ΒΥ.Ε50.) 

--- αυριον]  Ρίαθπη. ὁ δες. 08. 19. 91. 

61. Η1,. Ῥγτν. βρε. δεΠσ]. Αππιν (111.) 

οπι. ΑΒΝ. Υπ]σ. ἨΠεπιρῃ. 

98. ελθοντος] εισελθοντος ἩἙ. 

--- Βερνικης] Βερονικης Ο. 

----ακροατηριον] ακροτηριον Ἡ. | ακρω- 

τηριον 83. (60ΥΣ.2) 

--- χιλιαρχοις] Ἰ Ῥταεπῃ. τοις ο. 51. ΗΙ.. 

ΆἉτπι. | οπι. ΑΒΝΟΒ. 19. 61. 

--- και αγδρασιν] οπι, και Ο. | αάά. και 
Ἠ, |. ανδρασι....της πολεως] απὶ ἆε- 

ποοπάΊςεεπί 4ο Ρτον]ποῖα ΒΥΥ.Πσ]ιπις. 

-- καθ’ 0Ο. 

---εἔοχην] Ἱ αάά. ουσιν ο. Ὦ. δΙ. Π1.. 

ΓοπἩ. ΑΡΝΟ. 19. 61. Ὑμ]σ. Μεπιρῃ. 

ΑΗ. ή. 

958. και κελευσαντος] οἵΠ. και 6]. | κεκε- 
λευσαντος Ἡ. 

94. συμµπαραγοντες Ὦ Π. 

--- ἁπαν ΑΒΝΟΒ. 19. 61. | Ἔπαν 5. 
81. Π1.. 

-- ενετυχον ΑΝΟΕ. 1595. 8Ι. 61. 1, 

ἸοπιρΗ. | -χεν ΒΗ. νΝαὶἱςρ. Ἁγιτ.Ε5ῦ. 

ΦΗσ]. 

-- Ἱεροσολυμοις] Ἱερουσαλημ Εν. 

-- βοωντες ΑΒΝ. 61. | ἩἸ επιβοωντες 
ες. ΟΕ. 19. δΙ. Π1.. 

--- βοωντες µη δειν.... (26) τῳ κυριῳ ουκ 

εχω] πὸ ἐγαᾶστεπῃ 6Η 115 αά ΓΟΡΙΠΕΠ- 
έππα οἶπο ἀα[οηδίοπο: ποπ Ῥοΐπί απέοπη 

ἑταάστο αΙΠΠ Ῥγορίος πιαπάαία Ύ1πθ 

Ἱαβεπιας αὉ Αιστδίο. Ῥὶ απίοπα πῖς 

οππ ποοιδα(αγΠδ οβ5εί, ἀἰσεραπι, 

εοηιιογείγ πηο ἵπ 0α6ε8γθαπΙ, αῬί οπδίο- 

ἀῑεδαίατ: απἲ οππι γοπῖδδεπί, οἰαπ]- 

νετυπῖ τς {ο]]οτοίασ ο γα. Οππι αἲ- 

ἴοπι Ἠαπο εἰ αἰίεταπι Ῥαγίοπι αἰνίς- 

5οπι, οπιρετί αιιοά ἵπ πα]]α το τες 

οδ-εί πποτιῖ. Όαπι απίθπι ἀϊσογεπι, 

18. ταα]ατω 6Ί. | 320. Ἱατοβδοίσπαατα Οἵ. [ 23. αιι- 
σπα] α.α. ἀῑκ1ε Οἱ. | 28. οπι. "6ου απίε ]αῬοιῖθ 
οι. [ νὰ. ἀῑσῖι Οἱ. 



ΧΧΥΙ.4. 

τας. 8γττ. Ρ.Β. 
Ἱαοπιρ]., 

Άγπῃ, 201, 

ΧΣΤΙ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

4 α [ή Ν - 

ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἶ ἅπαν ΄ τὸ πλῆθος 

τῶν Ιουδαίων ἐνέτυχόν ά ἐν τε Ἱεροσολύμοις καὶ 
ἐνθάδε ! βοῶντες' μὴ δεῖν αὐτὸν ζην µηκέτι. '' ἐγὼ 
δὲ ! κατελαβόμην” μηδὲν ἄξιον ἵ αὐτὸν Θανάτου 
πεπραχέναι, ᾿ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν 
Σεβαστὸν. ἔκρινα πέμπειν Ἰ. 9 περὶ, οὗ ἀσφαλές τι 
γράψαι τῷ κυρίφ οὐκ ἔχω, διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ 
ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ εώς. 

ὅπως τῆς ἀνακρίσεων γενομένης σχώ τι γράψω” 
ᾖ ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέµποντα δέσµιον, μὴ καὶ 
τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

η ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον έφη, ασ 
σοι ὑπερὶ” σεαυτοῦ λέγει». τότε ὁ Παῦλος } ἐκτείνας 
τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο", " Περὶ πάντων. ὧν ἐγκαλοῦμαι 
ὑπὸ Ιουδαίων, βασιλεῦ Αγρίππα, ἤγημαι ἐμαυτὸν 
μακάριον | ἐπὶ σοῦ µέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι' . 

Ὁμάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ ἸΊου- 
δαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων. διὸ δέοµαι ὶ µακρο- 
θύμως ἀκοῦσαί µου. τὴν μὲν οὖν βίωσίν µου | ἐκ 
νεύτητος, τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἐθνει µου 
ἐν Ἱεροσολύμοις, ἴσασιν πάντες | ᾿Τουδαῖοι, 

γι, γ]άσεῖν Ἠππο ἆθ απο οπηη8 
πι] ιάο Ἱαάαεοταπα Ἱπίογ- 
Ῥο]]αν1έ πιο Ἠ]εγοβο]γιπ] Ῥο- 
ἴοι5 οἳ Πο οἰαπιαπίο ΠΟΠ 
οροτίστο εὰ νῖνοτο αΠΙΡΙΠΙ, 

/ 3 Έσο νοτο οοπιροτί πΙ] ἀῑσ- 
πππα οµπη πιοτίθ αὐπιδίεο, 
16ο απίοπῃ Ἠος αρροαπίο αά 
Διραδίαπα ἰπάΙσανῖ πηίετο, 
35ο 4πο φαιά οεγίαπη 5ογῖρατη 
ἀοπιῖπο ποἩπ Ἠαβαο: Ῥτορίος 
απο ρτοάακϊ θππΙ αἆ Υο8 εί 
πιακίπιο απ ἴο, τε Αρτίρῥρα, 
αἱ Τπτογτοραίἶοπο [ποία Ἰάροσπι 
ααῖά ϱοπίθαπις ᾗ εἶπο ταοπθ 
οπίπι πα γἰάσίαις πιίτετο 
γΊποίαπι δν οαιδαδ οἶα5 ΠΟΠ 
εἱρηίμσατο. 

1 Αστῖρρα Ὑοτο αἆ Ῥαυ]ππι 
ας ῬονπηΗέατ ΩΗΡί ]οᾳαὶἱ Ῥτο 
ἐσπιοί 1ρεο, Ἔππο Ῥαυ]ας εκ- 
ἰοπία πιαπα οοερί ταοπετη 
χοάάστο. 3 Ὦο οπιπίῦαδ απ]- 
Ῥα8 αοοµ5ο;Γ α Ταάαείς, τες 
Αρτρρα, ποδπτο ππο Ῥεπίαπη 
αρπᾶ ἴο οππα αἷπι ἀεί[βηδαγς 
πιο Ἰοβῖς, 3 πιαχῖπιο {6 φοϊθπία 
οπηπία Ύ4πάο αριά Ταάπεο 
εαπίό οοπβποείαάἶπαες εί 4παθδ- 
Ποπθαβ: Ῥτορίος αποᾷ οὔβεοτο 
Ραβοπίος πιο αμάἶαδ. 3 1 
απἱάσπα γἴαπι πιθαπι α ἵπνθη- 
[πΐο, απαο αὖ ΠπίΠο [ας ἴπ 
δεπίο ππθα ἴπ Ἠϊοτοβο]γηιίς, 
πογεταπί ΟΠΠ  Ἰιᾷασί, 

Λεάα π αρ. |. ἆ µελλ. απολογ. επι Ὑἱ8 Ιαά]σατί οππι Ἡς Ἠ[εγοξοϊγπιαοξ 

Οπεεατοπι αρρε]]ανίι. Ώε απο πλ] 
οετίαπι 5οτίὮθτο 4οΠΙΠΟ πἹεο Ἰαῦοο. 

Βυτ.Ηο]ιπις. 

324, αυτον απίο ζην ΑΡΒΝΟΕΒΕ, 19. 51. 61. 

Ὑπα]ρ. Ατπι, | Τ Ρορί ς.. Η1.. 
20. κατελαβοµην ΑΒΝΙΟΕ. 61. υα]ς. 

Βντ.Εδί. Μεπιρῃ, Αππῃ. | ᾗ καταλαβο- 

µενυς 5. ΧΣ. 195. 51. ΗΤ,. Θστ.Ης]. 

-- αυτον Πίο θανατου ΑΒΟΕ. 19. Απι, 

Γιά, Τοι. | 1 ροδ ς. ἃ, 51. ΗΙ, 
Ὑγπἱς. ΟΙ. | οτι. αυτον 6]. 

--- πεπραχεναι] Ἱ αά. και σ. 5ἱ 1. 

ΒΥττ.(Ῥεί.)δεΗσ]. Ανγπι, 1, |. οπι. 
ΑΒΝΟΕ. 19. 61. Υπ]ς. Μεπιρῃ, 

---τουτου] του Παυλου 93. 

---πεμπειν] Τ αάά. αυτον σ. Ὦ. 81. ΗΙ.. 

Μεπιρη. Θγτ.Ης]. | οπι. ΑΡ59Ο, 15. 61. 
γι]ς. Ὀγτ.Ἔι. Ασπι. 

26. οὗ] οὖν 913. 
-- ασφαλες] ασφαλως Ο. 
-- τι] οπι. 81. | τις 613507. 

--- προηγαγον ΒΝΟ. 19. 51. 61. Π1.. | 
προσηγαγον Βία. | επηγαγον Δ. 

-- επισου] ΟΠ. σου ΧΑ. (α44 3) 
--- ανακρισεως] κρισεως Ἑ. 

96. σχω] εχω ΔΕ. 61. (15 π.[) 

---. γραψω ΑΒΕΒΕΙ.ΜαΙΝΟ. 15. 61. Υπ]ς. 

(Βγιτ.Ῥει.δΗσ]. πὲ υία.) Μεπιρῃ. | 

Ἔγραψαι 5. Ὦ. 81. ΗΤ.. (γραφω Β.Β11η.) 

97. γαρ] αάά. ειναι 5]. 

--πεµποντα] -τι 1. 
-- μη] Ροδίκαιτ.κ. αυτ. αιτιας Ἑ. Νας. 

1. επιτρεπεται] επιτετραπται 6]. | επι- 

τετρεπται Ι.. 

---περι ΑΝΟΕ, 19. 61. Ἡ. Αιπι. | { ὑπερ 

ς.. Ῥ Μαἰ, 81. 1ω. “« Ριο” υαἱς. 

--λεγειν] απΠίο περι σεαυτ. Ηείο. 
--- Παυλος] α.ά. εοπβάσπς οἱ ἵπ δρ]πία 

βαποίο «οπβο]αοπεπα αεοῖρίεης 851. 

Ἠσ]ιπιρ. 

--- εκτεινας την χειρα ΒΠί6 απελογειτο 
ΔΒΝΟΒ. (19.) 81. 61. Υα]σ. ΒΥτ.Ἠ5ί. 

Μοαπιρῃ. Αππιι ΑΡιµ. | { Ρο5ί 5. ΗΙ.. 

ΒΥτ.Πσ]. (απελογήσατο 135.) 

9. επι σου µελλων σηµερον απολογεισθαι 

ΑΡΝΟ. 18. 81. 61. Ἀγτ.μο. ΑΠ, 

(Ε:) | επι σου μελλ. απολογ. σημ. 

ΕΗΠΙ., Υπ]ς. Ῥγτ.Ης]. (µελλω 61567.) 

“ Ἠπαπο γοτδιπι α]ία οά1ίο 5ἷο ἐγαπδία]]τ, 

«Ἐδιίπιο πιο ἵρδαπῃ Ῥοδίαπη αραιά {6, 

Ἰποῖρίοις ταβοπεπι τοαάάοτο Ἠοκίει” 

4 Ἡ 

σου σημ. 5. (Μεπιρῃ.) 

8. μαλιστα] αάά. απῖα 5οἱο Ὦντ.Ε5ύ. 
-οντα] Ροδί σε ΝΟ. 513. (οουτ. 95.) | 

απίο των κατα 513. ᾳαἱ αάάῑν ειδως Ῥοδῦ 

παντων. 

-- παντων] οπη. ΑΔ. Μοπιρῃ, 49ίΠ. 

--Ἱουδαιους] -ων ΑΕ. 

---εθων] εθνων Α. | 
ἨΤ{Π. 

--- ζητηµατων] αάὰ. επισταµενος ΑΝΔεΟ. 

19. (νιά. λος 81 5αρτα.) ΥΣ. 56, [ποῦ 
μαβοπί 98310, 61. Η1.. νν. 

-- δεομαι] Τ πἀά,. σου -. Ο. 5Ι. ΗΤ.. Θγτ. 

Ῥει. ΜοπιρΗ, { οπι. ΑΡΒΝΙΟ. 19. 61. 
γα]ς. Ὀγτ.Ηε]. Αιπι. 3Η. 

4. εκ νεοτ.] Ἱ Ρτ8επι. την 5. ΑΝΟ(Β.) 
19. 61. 1,. | οπι. Β0”. 51. Η. 

--την απ᾿ αρχης] απίο την εκ νεοτ. Ὦ. 

- εν τε Ἱερ. ΑΒΝΙΕΡ. Βγτ.Ῥεῖ. | Ἐοπῃ. 
τε ς. Ο. Ι9δείο. 8ἱ. 6ι ΗΙ. Υιρ. 

Βγγ.Ηο]. Μεπιρῃ. Αγπι, 1. 

--- Τουδαιοι]  Ῥχαοπι, οἱ ς. ΑΝΟΗ1Τ.. 

| οπι. ΒΟ058. 15. 51. 6Ι. 

ηθων δἱ56Γ. 

94. Ῥεϊεπίος (Τ. | οὐ ποσἰαππαπ{εΒ (οσα. '' μῖς ”) 
σι. | 25. πιοτίθ Θατα Οἱ. 
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ΑΒΝ(ΟΕ ΙΙΙ, 
19.1. θΙ- 

ΗΙ. 
θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος" 

3 [ . 

Σεἰς' τοὺς πατέρας 

611. ν αν 
Σὐπὸ ἵ Ἰουδαίων, βασιλεὺ, 

δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι, 

Ἀ |. οδ)ρ. 9:39, 86ᾷ- 

: ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

δ προγινώσκοντές µε ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσιν μαρτυρεῖν, 

ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἴρεσιν τῆς ἥμετερας 
6 καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς 
ἐπαγγελίας γενομένης 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόµενος, : εἰς ἣν τὸ δωδεκά- 

φυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον 

ἐλπίζει καταντῆσαι, περὶ ἣς ἐλπίδος ὁ ἐγκαλοῦμαι 
ὃ τί ἄπιστον κρίνεται 

« ο 4 

ἡμῶν 
/ 

τε ον 3 ε Ν λ 3 / 5 ο αν Δ 5 

παρ ὑμῖν εἰ ὁ θεὺς νεκρους ἐγείρει; ᾿ ἐγω µεν οὖν 
- ΔΝ / ᾽ . - / 

ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα ]ησοῦ τοῦ Ναζωραίου 
ΑΔ / αι 

0) καὶ ἐποίησα ἐν Ἱε- 
/ 9 ΄ 3. ια .ν ς / ο ΝΕ ο 

ροσολύµοις, Καὶ πολλους τε των αγιων εγω εν 
- / Ν Ν . 3 / » 

φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρα τῶν αρχιερέων έξου- 
/ / -. / 

σίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αυτων κατηνεγκα 
-α ΔΝ / Ν Δ ρ 

ψήφον' 3 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγᾶς πολλάκις 
. Ἀ / .ν - 

τιμωρῶν αὐτους ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς 
/ ω) / ο Ν 3 Δ 3/ 

τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον έως καὶ εἰς τας έξω 
/ 9 Ὡ / ν ν 

πόλεις. ': ἐν οἷς ὶ πορευόµενος εἰς τὴν Δαμασκον 

ΧΧΥΙ. δ. 

6 ρχαρεοϊοπίος πιο αὐ Ιπείο, ϐἱ 
γο]ίπέ ἑαβήπποπίαπα Ῥοχὴήθετε, 
αποπίαπι εεοππάνπι  οογςεὶ- 
ΠΙΦΙΗ 5θοίαπα ποβίγαο το]{ρ]οπί5 
γὶκί Ῥ]μαπίσαεις. ὃ Ἐν ππης ἴπ 
5Ρο Ύπαο αἆ Ῥαΐ65 Ποβίτο 
τοργοπηϊβεῖομϊ5 [αοία οδί α 4εο, 
πιο Ππαϊεῖο εαβ]θοίας, Τ1Π απα 
ΧΠΠ επῖραςδ ποδίγαθ ποείε ας 
ἀἱο ἀοξοχν]οπίος 5ρογαπίύ ἀθγο- 
πῖγα: 46 Ύᾳπα 8Ρ6 ασοοιβοῦ ἃ 
Τιάασῖς, τοχ. ὃ Οπ]ά Ιπογοβ]- 
νί]ο Ππάϊοπίαχ αρυὰ γος 5ὶ ἆοας 
τηογίμο5 5αδοαί ὃὉ Ἡτ ερο 
αιάσπι οκἰδΙπΙαγοΓαπΙ 1ηθ 
πἆνογδής ΠΟΠΙΟΠ Ίσθα ἸΝασατοῖ 
ἄεῦοια πιπ]ία οοπίτα αἈσειέ; 
ιοᾳαοᾷ δὲ {οσο Ἡϊοτοδο]γπηῖς, 
οἳ πιπ]ίο5 5αποίογΙῃ 65ο ἵπ 
οπγοσΊ μας Ἰπο]αςί, α΄ Ῥτϊποῖρϊ- 
Όι8. εαοσχάοξαπι Ῥοΐεείαίο ας- 
εερία, οἱ οαπΙ οσσ]άειοπίας 
ἀειπ]] βοπίοπ[Ιαπα, 1 οἱ Ῥεχ οπι- 
πος ΑΥπασορας ΓΠεαιεπίον Ῥα- 
ἨίθΏ5 605. οοπρο]]εβαπα Ὀ]αδ- 
Ῥμοπιατο, εξ απΠΡΗ5 ηδαπίθης 
Ίπ. οο5 Ῥειξοαισβαν αβημο Ίπ 
οχίογας οἰν]αίος. 1 πι ααἴθαβ 
ἁ μπα Ίπεπα ΏαπΙάΡΟΜΠΑ ΟΗΠΠ Ῥο- 
ἐορίαίο οἱ ροεγπηῖσδι Ῥτίποῖραπαι 
εασσγάοίτη, ἰὸ ἀἷο πεδία γ]άῖ 

| οαρ.55:6, 50. 

19 
μετ’ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς [τῆς |! τῶν ἀρχιερέων, 

ἡμέρας µέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὖρα- 

νόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν 

µε φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευοµένου». 

ἔπε" καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν | 

{-. ν 
παντων 

Ίηπ γα, 1εΧ, ἄ6ο σαο]ο 8αρτα 
αρ]οπάοτοπα 8915 οἴγοιπι[α]- 
Βἰββο πιο ΊΙΠΙΟΠ οἱ 605 ᾳἱ Πηθ- 
οι αἰπια] 6γαπί, 1 οΠΠΠΟΣ(θ 
ἨΟ5 οππα ἀεοιάΙβεεπιας ἵπ {ἴο6ς- 
χ4Π1, αιιάϊνΙ γοσθπι Ἰοᾳπ6πίαπα 
πημί Πευγαεῖσα Ηπρια, Ῥαπθ 

Ἐλέγουσαν πρό µε’ τῇ ᾿Πβραϊδι διαλέκτῳ, Σαοὺλ 

δ. προγιν.] προσγι». 03. 
6. εις ΑΒΝΕ. 19. 61. | Έπρος 5. 0. 

81. Η1,, (νῖᾶ, κἴῑ. 55.) 
---πατερας ἡμων ΑΒΝΟΠ. 851567. 61. 

γα]ρ. νντ,βδε,δΗε]. Μοππρι, «. ] 

Χοπι, ημων 5. 19. ΗΤ,. Ατῃ. 

-του θεου] οἵΏ, του Ἡ. 
--- κρινοµενος] -ναμενος 6. 

--- μυκταν 19. 

7. λατρευον] -ων 19. Η 1. 

--- ελπιζει] -ζειν Ἐγ. 

--- καταντήσαι] -τησειν Ὦ. 

--- ὑπο Τουδαιων βασιλευ ὮΒΝΟΕΙΠ. 15. 

(51) 61. Υις. (Βνν.Ῥε.) Μεπρι. 

(Ρη1,) (αάά, Αγριππα δΙ. ΒΥτ.Ε5ί. 

ΑΗι) |. Ἡ βασιλευ ἵ Αγριππα”. ὑπο 
Έτων” Τουδαιων . (Π1.:.) Ἁγοτ(Ε5ἱ.)δς 

Ἠσς]. | βασιλευ ὑπο των Τουδαιων Λτπι. 

Ἱ. οπι. Αγριππα Δ(οιβασ.) ΒΡΟΡΠ. 19. 

61. Τις. Μεπιρῃ. Ανπι. | οπι. των 

ΑΒΟΒΡΠ. 19. 51. 61. Ἠ1,. Αεπι, 0ο. 
απἶόαπι, { ὑπο Τουδαιων ἰπΠίΗ Α. 

9. μεν] οπη. Ὦ. 
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9, Ίησου] Ῥτασπι. του ὃ Β. (60Σ.5) 

--- Ναζοραιου ὃ. 

10. ὁ] διο Β. 
--- εποιησα] -σαν 3. 

πολλους τε ΑΝΟΕΙΠ μενία. 19. 61. | 

ποπ. τες. Β. 51. Π1.. 

--εν φυλακ. ΑΒΝΟΕΠΙ. 19. 81. 61. 1. 

γα]ς. | Ἔοπι. εν 5. Η. 

--τεὂο.] δε Ἡ. Θγχ.Ησ]. Μοππρῃ. 

--- αυτων] οπι. Ἡ, 

--- κατηνεγκα] -καν ἓδ. 

11. τε] οπι. Β. | δε Ἐγ. Μεπιρη. 

--- ἐμμαινομενος] εµµενος Ἡ. 

--- αυτοις] αυτους 11 εα. 

19. πορευομ.] Ἱ Ραοπι. και ο. 91. Ἡ. 

Ὦγγ. 5, | οπ. ΑΒΝΟΡΒΠ. 19. θ15ἷε 

γμ]ς. Ἁγτ.Ηο]. Μοπιρῃ, Αη, «δι. 

--την ΒΝΟΠΙ. το]. | οπι. ΔΕ. 

---της Β Μαϊ ΤΟ, τε]. | οπι. ΑΕΠ. (Νε 

Ῥαποία Ππιροβιεβοᾷ ταγεις ἀε]ονΙϱ) Α γαι. 

---των αρχ.] ἲ Ῥιβοπη. παρα ϱ. Ο. 198. 

81. Π1,. Ἀγτ, Πο]. 001. | οπι. ΑΒΝΕΠΙ. 

δι. Υμ]ς. ΘΥΥ.Ῥ5ί, Μεπιρῃ, Α1πη. 

19. ἡμερας] οτι. 3. (αάἆ,5) 

195. κατα την] κατην ὃ. 

-- περιλαμψαν] -ψαντα 8Ι. 61. 

--- με] µοι 1. 

--- πορευοµενοις Ἡ «ἰο. 
14. τεΑΒΝΕΠΙ. 19. 61. Υα]ρ. Ῥγιτ.Β5ί. δε 

Ἠοε].|1 δες..Ο.51. ἨΤ.. Μοπιρη. [ ἄμ.] 

--- ἡμων] οτι. Β. 

--- εις] επιθ]. (ΠΠ π.].) 
---ειο την γην] Ῥταο ἴπιογο ἴπ ἔεγαπι 

ορο ἑαπίππα αιιϊνί ὅτο, Βγχ.Ηε]ηρ.ὶ 

(δια τον Φοβο» εγω µονος 197.) 
Ὡ-- φωνὴν λεγουσαν προςµε ΑΒΝΟ(Ε)Π. 

(51.61. Υα]ς. Ὄντς. Ῥεῦ, δε Ησ]. Μεπαρῃ. 

28.1, } φωνην λαλουσα» προς µε Ἡ. 

Αγιι. (Φωνης λεγουσης ). 51.) { φωνην 

ἑαπίαπα 18. | Ίφωνην ἵλαλουσαν" προς 
µε και λεγουσαν 5. Ἱ.. 

--- Σαουλ Σαουλ] Σαυλε Σαυλε Ἑ. Υπ]ς. 

15. δε] οτι. 13. 

5. νο]]πὲ ἀπιικ | τ. απ αααπη Οἷ. | 9. Καπατοπϊ 
61. | εοπιτατία πιιΣ Οἱ. | 19. ἵα γἷα νἱὰ1 Οἱ. | Η9- 
Ῥταῖσα 0. 



ΧΧΥΙ.289. 

ας. Βντν. Ῥ. Ἡ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ / ς ς 
Σαούλ. τί με διώκεις; σκληρον σοι πρὸς κέντρα Ῥαμ]ο, απἷά πιο Ῥογβοφιοτῖα 

Ἱποπαρ]. δν νι ου α δ τν σ , ἁαταπι ο5δς ΕὈί εοπίτα είππι- 
ΑἉππι. ΠΠ. λακτίζειν. .. εγω δε Σεῖπα ῃ Τίς εἰ κυριε; ο δε κυριος Ίαπι οπ]είανο, 5 Ώπο απίοπα 

5 ) . ο ν ; 5 ν κ! Ως 68, ἀοπηῖ λοπηί 

εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦ ὂν σὺ διώκει». '' ἀλλὰ ἀνά- πιω αἰκι, Ὥρο ἴζθα ἀμοπα 
-- ν Ν / α - ο. μις 

στηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς ποδας σου" εἰ τοῦτο γὰρ ας προ ρος 
πι ε 1058: ε 1ος 

ὠφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρ- οπίπι αρραταῖ 01 τας σοηβ]- 
ᾗδ θή {παπα {ο πηϊηϊδίταπι οἱ {οδίοτη 

περα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφ ῥήσομαί σοι, " ἐξαιρού- οογαπ. 4ο γἰάΙδΙ οἱ ϱΟΓΙΙΠΙ 
1 ας {Ἡ] ἵΤργηηίρτῃς 

μολὰς σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ην ον ανα, Ἰα 
κ” “1 3 μα 

| ἐγὼ Σἀποστέλλω σε Ἰ ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 4335 πυπο Ρο πο {θ, 
« ὃ αροιῖτο οομ]ο5 6οΗΠ1, πῖ 

4 Ἡ. τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φώς καὶ τῆς έξου- σοπγοτίαπίας α ἰοπουτς αἆ 
θεό Ίπσσπι οἱ ἆο Ῥοΐοσίαϊο βαίαπαο 

σίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν εον» τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς αἆ ἆθαπα, πε αοορίαπε τοιηῖδ- 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις ο αν ἆλοα 
πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 19 ὅθεν βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, οὐκ ο κ κών 

90 πτῖρρα, ποπ. Εαὶ Ἰπεγοαι]αβ 
ο ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ Ἱ οὐ ανίῳ ὁπτασίᾳ Ὁ ἀλλὰ τοῖς οπο]οσίῖς νἱκϊοπίς, 9 εοὰ Ἰίς φαί μη 2 ᾿ μι 

90. Γεἰς] πᾶσαν 

1 σαρ. 51 :97. 

των µε 

το διαχειρίσασθαι, 
πο. τοῦ θεοῦ ἄχρι 

' μαρτυρόµενος΄ μικρῷ 

λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν µελλόντων γίνε- 
σθαι καὶ ὶ Μωυσῆς, " εἰ παθητὸς ὁ χριστός, εἰ πρῶ- 

ἐν Δαμασκῷ πρὠτόν 

9ἱ 

ώ ἐπικουρίας 

τῆς ἡμέρας ταύτης 

ὅτε" καὶ Ἱεροσολύμοις, ' πᾶ- 

σάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἐθνεσιν 
ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐ ἐπὶ τὸν θεόν, 

ἄξια τ µετανοίας ἔργα πράσσοντα». 
" Τουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶν- 

οὖν τυχὼν τῆς 
ἕστηκα, 

τε καὶ µεγάλο, οὐδὲν ἐκτὸς πΙμ!] οχίτα ἀἶσσπς5 απατηῃ ον 

ένεκα τού- 

βαπί Ὀαπιαδοί  Ῥτίπιαη ο 
Ἠιοχοφο]γπαῖς οἳ ἴπ οπιηῖ το- 
σῖοπο Ππάσαο οἱ ρεπῖῦς5 ακ- 
πιπιία Όεπη τί ραεπιοπέίαπα 
Ἀσοτοῃῦ οἱ οοπγετίοτοπίατ αά 
ἀοαπαι, ἀῑσπα Ῥαοπ]ζοηίίαο 
οΡρεγα [αοϊεπίο. 3 Ἠαπο εκ 
οπ1δα. πιο Τιάαοϊ, οαπι 685ΟΠΙ 
Ἱπ. ἴσπρίο,  σοπιρτεθησΠΙ 
(οπιίαβαηί Ἰπίογβοσγο. 3" Λασῖ- 
Ίο απίοπι αάῑπίας ἀαὶ πξπο 
π. Ποάϊογηαπα ἀῑσπι 5ίο (ερίῖ- 
Βοαη5 παϊποτί αἴᾳπο ποτ, 

απας Ῥτορμοίαο εαπί Ἰοσ1 Γι- 
ὕπγα 6556 οὐ ΜΠοβο5, "ἱ ρᾳδεῖ- 
Ρι15 Ομη]δίαις, 5ἳ Ῥγίππας5 εκ 
ΤΘΡΙΊΥΘΟΙΊΟΠΘ. ΠΙΟΡΙΠΟΤΗΠΗ Ἱ- , - ας ; / 

τος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν πποι αἀναμιίαίμτας οςξ Ρορι]ο 

1δ.ειπα ΔΒΟΒ. 19. 61. Ἡ. | ζειπον 5. 
ΝΠ. 91. 1, 

-- ὁ δε κυριος ΑΡΒΝΟΕΠ. 81. 61. 1.. 
γπ]ς. Ἁγττ.(Ἐ5.)δεΗεΙ. Μοπιρῃ. Ατπη. 

(15.1) [ Ἀοπι. κυριος ς. Η. 3. 

---ειπεν] αάά. προς µε ὮἙ. Ἀγτιβοί. 

Μεπιρῃ. ΤΠ. 

---Ίησους] αἀά. ὁ Ναζωραιος 81. 371. 

Ῥεί.δΗο].Ξ Απ. 

16. και στηθι] οτι. Β3. 

---προχειρισασθαι] προχειρασθαι Δ. 
-- σε] ἐςσίο 51, | σοι ΝΣ. οογ/.5 

---ειδες] αά.με Β(203.)8γττ,ΡΒεί,δς Πο]. εἰς 

Ατπῃ. (Έκαι 03.) 

17. εκτων εθνωνΑΡΒΝΕ Ε.Π. 19. 61. ΓΕ μ[ά. 
| Ἐοπι.εκ 5. Ο. 51. ΗΙ.. Υι]ρ. ο. 41. 

---εις οὓς εγω ΔΒΝΟΕΠΙ. 15. 51. 61. ΗΙ.. 

Ἀγτγ.Ε5{.δεΠ ε]. Μεπιρῃ.Ατπι. | Τεις οὓς 

νυν 5. ἵῃπ 4πα5πππο ορο Ὑπαἱσ. (40151.) 

---αποστέλλωσελΒΝΕ(Π.)195.Υπ]σ. Αντ. 
{. εξαποστελλω σε Ο. (81. 61.) (-στελω 

11. 51. 61. Ἡ. Μεπιρῃ, 1.) | ἵ σε 
αποστελλω --. (Π)Ι.. 

18. αυτων Οἶεπι. 913. | τυφλων ΒΠ. Το, 

- επιστρεψαι ΒΝΟΙΠ. 189. Το. Οἶεα. | 

αποστρεψαι Α. 51. 61. Η. 

---της εξ.] Ῥϊασπι. απο ΟΕΙ,. Υι]ς. | 

οπι. ΑΡΝ, 19. 51. 61. Η. Οἵο. 
--- ἡγιασμενοις] αᾷ. πασιν Ἐ. | ποη λα. 

έπεπι, 
90. πρωτον τε ΑΒΝ. 61. | "οπι. τες». Β. 

19. 51. ΗΙ.. 

--- Ἱερ.] Ῥταθιη. εν ΑΕ. [οπ. Ῥήαἲλ. 
135. 81. 61. ΗΤ,. Υα]ς. | (Ἱερουσαλημ 

8.) 

---πασαν] Ἰ Ῥταοπι. εις 5. Ἑ. 15. 91. 

6ι. ΗΤ,. Υα]ρ. Αππῃ. | οπι. εις ΔΒΝ, 

---τεβο.] οπι.1,, 

--την] οπι. Η3. 
-- απηγγελλον Εἰδρ. ΑΒΝΕ. (15 -ων). 

δι. ας. Ἀγτν.(Ἐ5ί.)δΗε]. Μεπιρη. 

Αππι. ἆΡΙΠ.απαγγελλων 51.9. 51. Η1.. 

- θεον] Ῥταεπι. ζωντα 51. Αππι. 

--- αξια] αάᾶ, τε Ἑ. 

-- πρασσοντας] πραττ. 8]. 

21. τουτων] τοῦτόν σε Ἡ. 

91. µε Ροδί τουτων ὮΝ. 18. Ἡ. | Ροδῦ 

συλλαβομµενοι Α. ΜεπρΙ. | Ῥο5ί Ίου- 

δαιοι Ὦ. 81. 61. 1. 
---Τουδαιοι] } Ριποιη. οἱ 5. ΔΝΕΡΗ. ων 

ΒΝ3. 15. 91. 61. Π.. 

--- συλλαβομενοι] -βουμενοι Χ. 

-- εν τῳ ἱερῳ] Ῥτασπῃ. οντα ΧΒ. 13. 8Ι. 

61. (οντα µε 83.) 

--“διαχειρησ. ΑΦ διαχιρωσασθαι 83. τρι- 

σασθ.Ἔ 

99. της 10.] οπι. 9167. 
-- απο ΑΒΝΕ. 19. 61. Γπαρα”ς. 5Ι1.ΗΤ.. 

---µαρτυροµενος «ΑΒΝ. (15.) 51. 61. 

ΗΤΕΤ, (-ρωμ. 19.) | Σ µαρτυρουµενος 

ς. Ὦ. 
---.Μωυσης Ν. 18. 51. 61. ΠΤΙ. | Ἡ Μωσης 

σ. Ῥ(Β11ψ. ἵπ ἵρεα οοΙ]. Μα!) ΑΕ. 

98. µελλει] µελλειν ΝΣ. 51. 61. Η. 

-- καταγγελλειν] -γελλει ἘΞγ. | -γέλειν 

61. Η. 

15. ερο ε5απῃ Ποφιις Οἵ. [ 16. 5δεά εκα;σε σι. Ι 
17. Ρορη]ο 61. | 18. οπε. Βποσαπα (1. { 19. σπε]εςεί 
νὶδίοη 61. | 20. οπιμοπα τοβίοπθπι Οἱ. { 355. 1οσι01 
Σαπῇ 1. 

ο0ρ 



18. 81. 61. τῷ "τε 
ΠΠ. 

περιτρέπει. ἠδαρεω 

ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 

πιστεύει». 

{Ε. 

ΑΒ Ν(Ε). 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

” λαῷ καὶ τοῖς ἐθνεσιν. Α ταῦτα δὲ αὐτοῦ 
ἀπολογουμένου, ὁ Φῄστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ. Ἰφησί 

Μαίνη -. τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν 
Παῦλος, Ου μαίνομαί φησιν, 

κράτιστε Φῆστε, ἶ ἀλλὰ” ἀληθείας καὶ σωφροσύνηο 
36 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων 

ὁ βασιλεύς, πρὸς, ὂν καὶ παῤῥησιαζόμενος λαλώ" 

λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθοµαι : [οὐθέν |: 
οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγµένον τοῦτο. " πι- 
στεύειο βασιλεῦ ᾽Αγρίπα, τοῖς προφήταις; ς οἶδα ὅτι 

δὸ δὲ Αγρίππας πρὸς τὸν Παὔῦλον Ἰ, Ἑν 
ὀλίγῳ µε πείθεις Χριστιανὸν Γποιῆσαι. δν δὲ 
.... Ῥὐξαίμην ἆ ἂν τῷ θεῷ, καὶ ἐν ᾿ὀλίγφ καὶ 

| µεγάλφ΄ οῦ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 

ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος 
91 

ΧΧΥΙ. 24. 

οἱ σοη8ριβ. 3 Ἠαοο Ἰοηποπίθ 
6ο οὐ ταῖοποπῃ το σπίε είς 
Ἱηασπα γοςο ἀῑκίε, Ιπδαπίς, 
Ῥαπ]ο: ππ]ίαο {ο Ἰϊίογαο αἆ 
Ἰπεαπίαπα οοπνοτίαπ. 3 ΔΙΕ 
Ῥαυ]ας, Νοι Ἰπβαπῖο, ορπιο 
Ἐοεία, 5οᾷ γοτ]ία(ς αἱ 5ουγίθία- 
ΠΒ γοτρα Ίοαπον.. 35 Βοῖι θπίτη 
ἀᾳ Πϊε τας, αἆ απεπι οἱ ϱοΠ- 
βἰαπίον Ίοπου:. Ἰαΐοτο οπίπα 
οι Ἠ]ΠΙ] Ποπ αΓΡΙΜΡΟΣ: Ἰθ- 
απο οπῖπα ἵπ απρα]ο αίορπαπι 
Ἠογαπῃ βοδίαπι ο8ί.. ᾗ Οτεαῖς, 
χεκ ΑστΊρρα, ΡγορΠθιΒ2 Βοῖο 
απῖα ογεᾶ1θ.. 3 Αρτίρρα απέοπα 
βά Ῥαπσ]απη, Τπ πιοᾶῖσοο βππάθς 
πιο ΟἨβΙαπαπι Πο, 3 Εί 
Ῥαπ]ας, ΟΡίο αριιά ἀεαπα 6ὐ ἴπ 
πηο(ῖσο εὐ Ιῃπ ΠἹΔΡΠΟ ΠΟΠ ἵαπ- 
ΜΗΠΏ {ο εοά οὐ οΠΙΠ65 ος απ 
αι ἴαπέε Ποβῖο Πεγῖ {αΐος αια]]β 
οἱ 66ο 5υπῃ, οχεορίί5 νϊπου]ῖς 
Ἠϊ. 59 Έι οκδιγγεχὶῦ τος οί 
Ῥγαθεος δἱ Ῥογπίορ οἱ οπ αᾱ- 
πἰάοῦαπί αἵβ, Ὁὶ οἱ οτι 5ο0ϱ8- 
αἰβδεπί, Ιοᾳποραπίαγ αἆ Ἰηνῖσσπα 

κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμών τούτων. 

/ ο. 8 καθήµενοι αυτοίς" 

ἀνέστη 
. /ε Δ ας κε λ Φ γ Α  ε 
τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμων ἤ τε Βερνικη καὶ οἱ συγ- 

/ / Ν 

καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς 

ἀϊοσπίος απἷα πή] πιοτίο απέ 
γιποι]ογαπα. ἀἱρπτπα απῖά Γοοῖί 
Ἠοπιο Ἰδία,  ὃ" Αστιρρα απίοπα 

υ Π] ἊἈ - 

ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου 'ῆ δεσμῶν 
3/ / / ε 3/ ο 905 / ΔΝ -- 

ἄξιον' πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος. '' Αγρίππας δὲ τῷ 

99.τῳ τε ΑΒΝΕ(Γ. 19.61. Π. | Ἔοπι. τε 

ς.. 51. Τι. Ὑπ]ρ. ο. Μοπιρῃ. Ανπι. 

94, αυτου] Ῥοδί απολεγουµενου Ἡ »ίο. | 

λαλουντος αυτου και απολ. Ἡ. Υ αἱσ. 

--ϕησιν ΑΒΝΗ, 18. 61. | εφη σς. 8Ι. 

ἨΙ,. Ὑπ]ς. Μοπιρῃ. Ατπι, 

---µαινῃ] -νει 15. 61. 

---γραμματα] αἀά. επιστασθε Δ. 
90. ὁ δε Παυλος ΑΡΝΕ. 19. 61. (Υα]ς.) 

(Βντ.Ῥει.) Μοπιρῃ. Ανπι. (11.) αἲς 

Ίαπ]ας πι. (οτη. ἵπη 1) } Ἐοπι, Παυλος 
ς.. 51. ΠΙΤ.. Θγν.Ης]. 

--αλλα ΔΝΕ. 191 υἱά, 91.61. Τ.. [1 αλλ’ 

ε ΒΗ. 

--λαλω] λεγω 18. 

96. λανθανειν] -νει 51. 

-- και] οπ1. Β. Μοπιρῃ. Λτπι, 

---τι] οπι. Ὦ. 

--- ου πειθοµαι ουθεν ΒΝ3. | Τ ου πειθοµαι 

ουδεν 5. Η1.. | ου πειθοµαι ΑΝ.Β. 18. 

ὶ. ουδεν πειθοµαι δΙ. (61 ουθεν οἱς) 
(Υι]ρ. απο.) 

-- ου γαρ] ουδε γαρ ΕΝ. 81. 
85.) 

--- εστιν] οπι. ΠΤ,εἷο. | Ῥοδί εν γωνιᾳ 
91. 

604 

(ουδεν. 

98. Παυλον] Ἰ αάᾶ. εφη 5. Ἑ. 51. ἨΙ.. 
Το. Ἀγτν.(Γε{.)δΗσ].(Μοππρῃ,) (Άνπῃ,) 

ει, | οπι. ΑΡΝ. 19. 61. Υαἱρ. 

---πειθεις ΕΝ. το]. | πειθη Α. 

---χρηστιανον 3. 

--ποιησαι ΑΒΝ. 15. 61. ἈγτΠσ]ιις, 

Μοπιρῃ. (2 941.) Γεοπῇεν “1δί σα Ώδιπος- 

Κοπ ἆαξ7 ἀῑο γετρα ]αροπά1 τερο]πιᾶςίρ, 

ΨΙΘΠΠ αΠοΠ π]οπί ομπο ΑτιδπαἨπηο τί 

ἄσπι Ἰπβπ να αοἰϊνί οοηδἰγα]θγέ 

ν/ογάσοη...πἄ]τοπά ἀἱο Ἰμαϊοῖπον τπι- 

6ε]κοητέ απρ]εῖεα Ἠάιβρου 7. Ὦ. Γῤεο 

οσοἷαἰ Πιοπιύποπι 5Άφοῃ αἱ5, ης Ῥολας- 

ἨΒΗΠΊθΘ απ ἀἷο ῬογφοἨ, πγο]εμεν ἆσπ 

ἨείοΠΙ αγία ντα, /ῤεο οοοἰάεγε 

οπιύποπα, Ν. Ὀϊπάοτε, “ Βεἰἰγᾶσο τι 

Ἁτιίᾗ ες Αεβο]μς,” 14. | Έγενεσθαι 
5. Β. 51. ΗΤ.. Υα]ς. Θγττ. Ῥεί, ὃς Η 61. ἐκ. 

(Αη) (ντᾷ, νοτ. 99.) 

99. Παυλος] } αἀᾶ. ειπεν 5. 8δἱ ἩΠΠ,. 

Ἀγν. μέ. Μοπρὴ. Ατπι, Ζ11, |. οπι. 
ΑΒΝ, 19. 61. Ὑπα]ς. Θγτ.Ης]. 

--- ευξαιμην] -ἕαμην ἈΝ. 61. ΗΤ, 

-- αν] οτι. 19. 

---µεγαλῳφ ΑΒΝ. 15. 61. Υπῖρ. Βγον. 

Έρί.δ Ηε]. Ἀγτ. Ησο].πις. (γαεσὸ, ΜεπαρΗ. 

πε νῖά. |. Ἡ πολλῳ σ. (51.) ΠΤΙ. Αιπῃ, 

ΓΙ (εν πολλῳ και εν ολιγῳ 913.) 

99. καγω] και εγω Ὦ. 

90. αἲ ΙΠΙ6.] και ταυτα ειποντος αυτου 

σ. 51. ἨΤ,. Βστ.Ης].Ἐ | οπι. ΑΒΝ. 18. 
61. Υπ]. Ἀντν.Ῥι.δεΗο].ἰκό. Αππι, 

Αθιµπ. Μεπιρῃ. 

---ανεστη τε ΑΒΡΝ. 61. Υπι]ς. 97}. 

Ῥει. 91. | Ἐοπη, τε 5. 8Ι. Ἠ1,. Αιπι, 

{δε 19εἱο Θγν.Ηο]. Μεπιρῃ. 

---- αυτοι] -τω 189. 

81. ελαλουν] εκαλουν 813. 

-- ὅτι] οπι, 51. 
--θανατου η δεσμων αξιον ΒΝ. 13. δΙ. 

61. Υπα]ς. | αξιον θαν. η δεσμ. ΑΔ. 

Μεπιρῃ. (311.) | θαν. αξ. η δεσµ. 5. 

ἨΤ.. Αππιν 
---πρασσει Ῥντ.Ης]-της. ἀγαεσὺὸ. | πρατ- 

τειν 81. | Ῥασπη. τι ΑΝ. 18. 51. 61. 
(Μεπιρῃ.) | οπι, ΒΗ1.. 

85, εδυνατο ΑΡΒ3Δ8. 19. (61.) Η1.. | ηδυν. 

Β., δΙ. 

95. Ἐέ Ῥαπ]νιβ Οὔ. [ Ιπβαπ]ο Ἱπαι]ῦ ϱὔ, | 399. βεᾶ 
εἴίαπι οηπ6Β αἱ Οὔ. | 91. τἰπσαας 6Ἡ. 



ΧΧΝΠ.7. 

Τα]ρ. 8νττ. Ῥ. Ἡ. 
ἨΤΘΙΙΡΗ, 

Άππι, 941, 

ΧΣΧΤΙΠΙ. Λη’ 

{Ε.. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Φήστῳ ἔφη, Απολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, 
εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

96 1 Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν 
Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους 
δεσµώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι ᾿Τουλίῳ νο» Σε- 
βαστῆς. ᾿ ἐπιβάντες δὲ πλοίφ ᾿Αδραμυττηνῷ | μέλ- 
λοντί πλείν, είς τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους, 

ἀνήχθημεν, ὄντοο σὺν ἡμῖν ̓ Αριστάρχου Μακεδόνος 
Θεσσαλονικέως. ὃ τῇ τε ἑτέραᾳ κατήχθηµεν εἰς Σιδῶνα, 
φιλανθρώπως. τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάµενος 
ἐπέτρεψεν πρὸς ᾿ τοὺς’ φίλους ! πορευθόντέ ἐπιμελείαν 
τυχεῖν.Ἡ  κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν 
Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, ὃ τό τε 
πέλαγος. τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν 
διαπλεύσαντες, ! κατήλθαµεν΄ εἰς ὶ Μύῤῥα” τῆς Λυ- 

Ἐοείο ἀῑκίέ, Ὠϊπιηϊ ροΐίογαε 
Ποπ1ο δίο οἱ ποπ αρρο]]αβρος 
ΟποβΗΥΟΠΗ, 

1 απίοπι Ἱπάϊσαίαπι οβέ 
ομπι πανίρατο ἵπ Πιααπα, οἱ 
ει Ῥαπσίαπα ουσ τοφαῖς 
ομβ[ίοςςδ οοπιητίοπῖ ποπιῖπο 
Ἰα]ίο οσον Αισαρίπο, 
3. αδοοπάοπίο απίοπι Ἠανοπι 
πάτο ίπαπα Ἱποῖρ]οπίθια 
πανίρητο οἶτοα Αβίπο Ἴοσα, 
ορτος»ὶ ΒΙΠΙΙ8 Ῥ6Γβογογαπίο 
ποβίδοπα ΑΤΙΦΙΑΤΟΠΟ Μαςθ- 
ἆοπο Τποββαιοπίςθηςθ, 3 Ὦ6- 
απαεπί απίοπι ἀῑο ἀαογοπίπιας 
Ῥ]άοποπη:  Ἠαπιαπο  απίοπα 
ὑαοίαης Τα]α5 Ῥαπίαπι Ῥοί- 
πιϊς]ῇ αά απηίσοοΒ Ίτο αἱ ΟΙΙΥΑΙΙ 
εαἱαρογο, 3 ῆὲ πάς οπι β118- 
ΕΠΠΙΒΕΦΠΙΗ5, επυπανίσανίπιας 
Όγρτο, Ῥτορίογοα αιιοά 655οπέ 
γοπ οοπιταν, 3 οἳ ρο]ασιιΒ 
ΟµΠοῖίαο οἱ Ῥαπιρ]γ]ίαο παν]- 
Ραπίος γοπίπηα5 Τδίτατη απιπο 
δὲ Τμγοῖαο, 5 Γί Ιδῖ Ἰπγοπίοης 

/ 
κιας, 

δρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἐνεβίβασεν ἡμᾶν εἶς Ῥοξυῖέ πΠοβ ἵπ θµπι. 

εν ἱκαναῖν δὲ ἡ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις αὐτό . πε 

- ’ /“ .- . β . 

ὃ κἀκεῖ εὑρὼν . ὁ Ιἐκατοντάρχης πλοῖον Άλεξαν- οοπΜατίο πανοπι αἱοχαπάγίπαπα 
παγἰσαπίοπι ἵπ Παµατη, (ταΠς- 

7 Βϊ ουπι 
πι]ή5 ἀῑοῦια5δ ἰαπτάο πανῖρα- 
ΥΘΠΙΠ5 οἳ γνὶίκ ἀανθπΙββοπιΙΒ 

γενόµενοι κατὰ τὴν Ἐνίδον, μὴ προσεώντος ἡμᾶς τοῦ «ουία (Οἴμα Ῥνολ]ροπίο πο 
γοπίο, αἀπανίσαγίπιιβ Οτείαο Ν / Ν ΄ 9 ο 

ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Ἐρήτην κατὰ Σαλμώνην, 5οοιηᾶμπη Βαἴπιοποπη, 3 οὐ νἷκ 

92. επεκεκλητο Ὦδ. 195. 61. Ἡ. | επικεκ. 

ΔΙ ΤΙ. | απεκεκ. 91. (-κλειτο 1..) 

1. νετ.] Ἐτ Ῥταεσορίε ἆο ϱο Ἐοείις τί 

πητίοτοίας αἆ Όπθεατεπι ἵπ Πα]ατη, 

8ο ἰταθ]αΙς Ῥαπ]απι οἳ γΙποίο α1οβ 

οππι ϱο γίτο ομ]άαπι οοπἰυτίοπΙ εκ 

οομοχίο Δαπρσιιδία, οι]πβ πΠοπιοπ ογαί 
ο α]ΐπς. Βγτ,Ῥεύ. | Ρίο ϊρίαν Ιαάσαν]έ 
Ῥχαθςσοθ Ππιδίογο θππι αἆ ΟαθβαΓεΠΙ. 

Οππα ἀϊς Ῥοβίθτο γοσαςβεί οεπίπτίοπεπι 

απεπάαπι ου]α5 Ποππεπ ο παπι οκ 

οοποτίο Απρηρία ἰταάΙαΙν οἱ Ῥαπ]απι 

οππα ϐ6ί οποίοτί υ]ποιῖ. Ἀγτ.Ηο]μηρ. 

Γι απίοπι ]πάσαίπῃ οδὲ πανίσατο ηΟΒ 

ἵπ Τια]απι, αάϊάεταπι Ῥαπ]απι οἱ 

αποδάαπαι αἱο γνϊπείον ορηίπτίοπί 

σα. ἄγ. Ῥεα. 

- ἡμας] τους περι τον Παυλον δΙ. | 
εαπι Ὑα]ρ. 

--- παρεδιδουν] -δου Α.. Ι)επιῖα. Ἀγτ.Ῥ5. 

--- ἕτερους] οπι. 613. Ἀγτ.Ηςε]. | Ῥοδέ 
δεσµωτας 1.. 

--- δεσµωτας] δεσµιους ουτας 18. 

--- Τουλιῳ δἱ5 ΧἈ. οἱ απίο ϱἱ Ροβί ονοματι 

(οτι. 195) 

2. Αδραμυττηνῳ Ἑ Μαϊδ, οἱ. Π. | 

-μυτηνῳ Ὦ Β]η. η Ίρρα σο]]. | -μυντηνῳ 
Α. | -μυντινῳ 15. | -μυττυνῳ 612 | 

-μυττινῳ 1,1. | Αδραµυντεννεος 
Μοεπιρῃ. Διπι, 

9. μελλοντι ΑΒΝ. 15. 61. 8Υ1Υ.Τ5ί. δε Πε]. 

Μεπιρῃ. Ατπ. 25ί1, { Τ µελλοντες 5. 
91. ΗΤ.. Υπ]ς. 

--πλεινεις ΑΒΡΝ. (19.)61.(Υ 116.) (γην. 

Ῥει,δΠΗςΙ.) Ατπι, | πλειν επι ΒΧΤΙ. 

ΕΒι{ψ. | Χοπι. εις ο. 51. ΠΤ,. (πειν 19.) 

--- οντος συν] οντες συνοντος 15. 

-- Αρισταρχου] -χος Ν΄. (εουγ.5) | αἀά. 
εκ Τμορεα]οπίορηεῖρας απαὔεπι Απίρίαι- 

ομας οὐ Βοσυιπάας 9γγ.Ης]. 

8. τῃ τε ΑΡΝ3. τε]. | τφ δεδς. 81. 61. 
1. Υπς. Μεπιρῃ. 

-- Σιδονα 3. 

---φιλανθρωπος 813. 

-- Τουλιος] Τουλιανος Δ. 

---τους φιλους ΑΒΝ, 15. 51. 61. ΗΙ.. 

Αππι. | Ἔοπῃ. τους 5. 

--- πορευθεντι ΑΒΝ. 18.61. | -θεντας.. 
δι. Η1.. 

4. τους ανεμουςσ] Ῥοςί ειναι 51. 

δ, διαπλευσαντες] πλευσαντες Ἡ. | αάᾶ. 

Ρευ ἀῑες απάροῖπι ΒΥ.Ης].Ἡ 

δ. κατηλθαμεν ΑΝ. | Γ-θομεν ς-. Β. 18». 
81. 61. ΗΠΤ, 

--Μυρρα Ἑ. | 1 Μυρα ς. 185. Τ.| Μυραν 

61. | Μοιρων Ἡ. | Ἓμυρναν δΙ. “"Ῥτο 
Ἰμγείτα 1π Έπασοο Ῥπιγτπα ΡοβίμιπΙ 

εεί. Βεία. Σμυρα Αππηιεά. Έμυρνια 
Άϊπι, ΜΒ. | Λυστρα Δ. | Λυστραν Χ. 

Ὑπ]ρ. Μεπιρῃ. « ροτγοπίπιας Τιγδυίαπα 
απαο Αδίας οςί 1. 

--- Λυκιας] Οὐ]εῖαο Απιι ΜεπιρἩ. (Λικυας 
ΑΔ.) 

6. κακει Ὦὲ. 18. 61. ἨΤ.. | κακειθεν Α. | 
κακεισε 5]. 

---εκατονταρχης ΑΒΝ. 61. | 
18. 851. Η1.. 

--την] οπ. Ἡ. 

---ενεβιβασεν] -σαν 81567. | ανεβιβασεν 
19. 

--- αυτο] 8ά4ά. τουτο Ν΄. (οοττ.5) 

7. ἱκαναις] εκειναις 6. 

--- κατα Σαλμωνην] Ἀγτ.Ης].Ξ (Σαλα- 
µινη Μεπιρῃ. Ατπι) 

Ἔπχος 5. 

80. "1806 είς Απι. " Ἠϊο”' 6ἱ. 
1. πανίρατο απ 6Ι. | 3. οἳι. απἴοπα Οἵ. | 

Ίουα Βαβίπ] παπάς Ῥθγρενον, 6. | Έμοββα]οπ]σομαί 
σι. 14. ΟΥρτατα 60. [δ. ΟΙ σοἷαο πι | Τ. οοπίτα 
απιάαπα ἷ- }ασία Βα]πιοπεπα 61, 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΧΧΥΤΙ. 8. 

ΑΒ ΝΙ[Ο], οι αὐτὴν 1λθο εν εἰς τόπον Ἰππία παν]σαπίο γοπίπιας ἵπ 
18. 81. 61. " μόλις π ᾿παραλεγόµεν ῆ Ἴ Φ λα Ίοσιπα απεπάαπι απ γοσαί 

ΗΙ. τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Ῥοπί Ῥοψέας, οπἱ ἱπχία οἵαέ 

ΣΛασέα., 
οἴνίίας ΤΠαἱαξρα. ὃ Μι]ίο απ- 

Φἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενοµένου, καὶ ὄντος οι προς απο. 

ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὺς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἴδαι ποη οξεοῖ Ιπία παν]ρη(ῖο 
6ο αποά ε{ τειαΠΊαπα 11Π ΡΥ36- 

ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος Ὦν λέγων αὐ- ἰοήδεοί, οοπεο]αδαϊας Ῥαπ]ας 
τοῖς, "Ανδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς πίωπ ου 

- ή - / Ν 

ζημίας οὐ µόνον τοῦ ' φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλα 
9 - - ες - / 3/ Ν - 

καὶ τῶν ψυχών Πμων μέλλειν έσεσθαι τον πλοῦν. 

ο 4ἴσοης οἵδ, Ιπῖ, γιάθο α1ῑο- 
Ππϊπτία οὐ πιι]ίο 

ἆαπιπο ποῃ. βο]απ οποτῖ5 εί 
πανῖς πε οἴαπι αΠΙΠΙΑΤΙΠΙ 
ποδίναταπη Ἱποῖρῖε ε5ξο πανἶσα- 
Πο, ἱ Οσπίιτίο απίοπι σα)ετ- 

116 δὲ 3 ἑκατοντάρχης' τῷ μεση καὶ τῷ ναυκλήρῳ ππίοχϊ οἳ ηππε]οτῖο πιαρῖς οΥο- 

μᾶλλον ἐπείθετο” ἢ τοῖς ὑπὸ 
Ν . / / Ν 

ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχει- 12 

Γ Παύλου λεγομένοι. 
ἀεῦαί 4 παπι Πἱ5 απππθ α Ῥαπ]ο 
ἀϊσσραπίαν. 15 ΕΒΕ ουπι αρίις 
Ροτίας ποπ. οδοί απ ΠΙοπππη- 
ἁππα, Ῥ]ατ]παϊ κἰαἰποταπ{ 60Π- / Ν . 5. .. Ξ Ξ - 

µασίαν, οἱ ' πλείονες' ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἵ ἐκεῖ- εϊιπι πανίρανο ἰπᾶς, οἱ πο 
{34 / / 3 ᾧ / 

θεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντεε εἰς Φοίνικα πα- 
ραχειµάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λήβά ο μας 
καὶ κατὰ χώρον. "ὁποπνεύσαντος δὲ νότου δόξζαντες "πο 

ΠΟΙΟ  Ῥοδεοπέ ἀενοπ]οπίος 
ῬΠοβπῖσσπα Ἠθπιατθ, ΡΟΓΕΙΙΠΙ 
Οτείαο τοβρ]οϊεπίοπι α αἲπ]- 

15 Αάορι- 
ΒΠΙΕΠΙ απξίτο αθείῖ- 

Π]αἨ{ο5 Ῥτοροβίίαπα 5ο ἴσποτο, 
τῆς 7 προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἆσσον παρελέ- ουπι βιδπ]Ιςεοπε ἀς ΑΑρο, 16- 

γοντο τὴν Κρήτην. } 

15 

8. τινα] οπι, Α. Ὀγτ Ῥεῦ. 

--ην] Ροβί πολις ΑΝ. 18. | απίο Β. 
81. 61. το]. 

---Ἄασεα ἙῬ. 19. οἱ. 61. Βυιτ.ΡΕΙ.δς 

Ἠσο] ἰκι. Μεπιρῃ. | Ἡ Λασαα στ. 

ἨΤ.. Ατπι, | Λασσαια ΧΝἨ. Λαΐσσα δὲ. | 
Ἄλασσα Δ. ΒΥγ.Ηεῖπης. ΈΤ]μα]αδεα 

γα]σ. Αι. 

10, µετα] μεθ’ 915). 

---ϕορτιου ΑΡΝ. 19. 51. 61. ΠΤΙ Τ.. | 

} φορτου ς. 

-- ἡμων] ὑὕμων ΝΤΕ ἵπ Ν.Τ.) 
Μεπιρῃ. 

11. ἑκατονταρχης ΑΒΝ. 15. 81. 61. ΠΤ.. 

| Έταρχος 5». 
--- μαλλον ΑΠίθΘ επειθετο ΑΒΝ. 13. 91. 

61. Υαἱρ. | Ῥοδε ας. ἨΤ,, Όγιτ.Ρεέ.δε 
Ἠε]. Ανπι, 

--- Παυλου] ΤῬτασπι. του 5. 195. 81. 

ἨΤ.. [ οπι. ΑΡΝ. 61. 
19. ανευθετου] -θυτου 5]. 

60 

19. πλειονες ΛΒΝ. 61. | Ίπλειους ς. 19. 
81. ΠΤ., 

---εκειθεν ΔΡΒΝ. 19. 61. Τ,. Υα]ρ. Βγτ.Ρεῦ. 

Μειπρῃ. Αιπι. | Ἱκακειθεν σσ. 51. Ἡ. 

ΒΥγ.Πς]. 

--- δυναιντο] δυνανται Δ. 

--βλεποντα] βλεπον αἰς Ὦ.. 

--και κατα χωρον] οπη. Βγν.Ε5ύ. 

19. ὑποπνευσαντος] -τες ἓ. 

--- δοξαντες] δοξαντος 18. 

--- ασσον] 4ο α8εοπ Ὑπα]ς Οἱ. Εω]ά, 4ο 455ο 

Απιι οκ ΑΦ8οΟ Μοπιρῃ. ἆδίῃ. “οἴτοα” 

ΒΥΣΥ.Ε{.δς Πο]. αάά. προς την χωραν 

Δππι. ΜΒΡ. 
14. κατα ταυτης Ν. 

--- ανεμος] αἀά. µεγας 18. 

---Ῥυρακυλων ΑΡ3Σ εἰοῖπ Οοᾷ.Ν. Μοπιρῃ. 
ΑΠοείί. | ευρυκλυδων ἨΒ'. | Ῥπτοπηπί]ο 
γπ]ς. ] Ἐνυτρακήλων Μεπιρῃ. Ἠελίπ. 

{ Ῥυρακηλων ΤΜεΡ. ὐ. |. ευρακοδον 
18. | Ἱ ευροκλυδων σ. δΙ. ἨΗΙΚεὑρ.) 

μετ) οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ 
” Ν / / / 

αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος ! Βὐρακύλων. 
- Ν / 

συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυναµένου 
3 θ δ - ας. δ 5 δό μ / θ 16 

αντοφθαλμεῖν τῷ άνεμφ, ἐπιδοντες έφερομε α. 
/ / - . 

σίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον ἵ Καῦδα., ἶ ἰσχύ- 
/ “ - / . - 

50. -.. μολις περικρατεις γενέσθαι τῆς σκάφη») 

ἄραντες βοηθείαις ἐχρώντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον: 
φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλα- 
σαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. : ὃσφοδρῶς δὲ Ῥαπίας, 

Ροραπί Οποίαπ.  Νοπ Ρος 
ποπ έππη απ{οπη τηϊςῖε 5ο οοπίγα, 

{. ἵρδαπι γοηέιις {γρ]μοπῖσας αῖ 
νοσαέαχ ετοπ(πῇ]ο: 15 οππι(ο 
απγερία θ55εί πανῖ οἱ ποπ 
Ῥο5δεί οοπαχί ἵπ νοπέαπι, ἀπία 

Υ”- πανε Βα[ίυας Εοτεραππα. 18 Τη- 
5π]αἨ1 απίοπι απαπάαπι ἀσοπί- 
ΟΠί68, Ύ1πάο γοσαίατ Οαπάα, 

τν Ῥοῖπηις νὶκ ορίῖποιο 5οι- 
Ἴ Ῥμαπα: 7 απα εαδ]αία πα Τα ξογ]1ς 

τοβρα παν, αοοἰησοπ{ος Πα γοπῃ; 
Επησπίος πο Ίπ βγτίοπι Ἰποῖάο- 
τοΏί, ΞΗΤΗΠΙΙ66Ο Υ8806 56 Γ0Γ0- 

15 γα]ίᾶς απίοπι πορῖς 

ΒΥγ,Ρ56. ευρακλυδον Άγν.Πσ]. οί της. 
ταεοὺ. | ευροκλυδω 61. 
Άππι. (ααπῇ]ο 901.) 

15. δυναµενου] δυνοµενου Ῥ3. 

--επιδοντες] -τος 19. 

---απ.] εἰ οο]ερίπιας αἴέοπιοποπι 7. 

Ἠσο].Ἡ 

16. ὑποδραμουντες ΒΝ. 

--- Καυδα Ῥδο σοι, Ψαὶς. Όιπ. | 
Κλαυδα ἈΧ. 19. 61. Ἀγτ.Ηε].(εἔπιρ. 

γαεσὸ.) Μεπιρῃ. Αντ. | ἸΚλαυδην 

σ. δΙ. ΠΙ.. | Κλα...Λ. | Οπτα ΘΥΣ.Ρ80. 
--ισχυσαμεν απΠίο µολις ΑΒΝ. 15. δΙ. 

61.Υα]σ.| Γρο5ίςς. ΗΤ.. Ἀντν, Ρεί,δεΗς]. 

17. βοηθειαις] -θειας Ο. 61. Ἡ. || -θιαν 

δὲ, (σουΓ.Ε) 

--- συρτιν] -την ΠΤΙ. Βγτ.Ης].πις. 

ραεοὸ. 

| ευρακικλων 

9. οοΠβΟΙ. 695 Οἷ. | 11. παιιε]οτο 6ἵ. | 19. σοτατα 
6ἱ. 118. Αβδοπ ΟἹ, [ 16. 1π ἱηπβα]απα 6. { 1Τ. Άστ- 
Μπα Οἱ. | 18. να]άα 6. 



ΑΧΥΠ.29. 

να]ρ. 8ύ11, Ῥ. Ἡ. 
ΜΕΙΙΡΗ, [Τ11οῦ.] 

Αχ, 11, 

ψαν'’ 

ἡμᾶς. 

29 

ξ ΤΠεΡ. 

28 

99. φοβ. δὲ 

ΠΡΑΞΗΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

χειμαζομένων ἡ ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο" 19 καὶ 
τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἵ ἔῤῥι- 

Ὁ μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων 
ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, μας τε οὐκ ὀλίγου ἐπικει- 
µένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο Σἐλπὶς πᾶσα” ̓ τοῦ σώζεσθαι 

ε πολλῆς ατε΄ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε 

σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν µέσῳ αὐτῶν εἶπεν, Ἔϊδει μέν, 
ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς 
Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν. ὕβριν ταῦτην καὶ τὴν ζημίαν. 

καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν' ἀποβολὴ γὰρ 
ψυχής οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλην τοῦ πλοίου. 

“παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἶ τοῦ θεοῦ οὗ 
εἰμι ᾧ καὶ λατρεύω ἄγγελος,' "λέγων, Μὴ φοβοῦ, 

Παῦλε, Καΐσαρί σε δεῖ παραστῆναυ καὶ ἰδοὺ κεχά- 
ρισταί σοι ὁ θεὺς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 
διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες: πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι 
οὕτως ἐσται καθ ὃν τρόπον ᾿λελάληταί μοι. Ὁ, εἰς 
νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 

39 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐ ἐγένετο, διαφε- 
ρομένων ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς 
ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν: 

καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ 

διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντεν, εὗρον ὀργυιὰς 
δεκαπέντε" τν φοβούμενοί τε Ἰ µήπου” ἵ κατὰ τραχεῖς 
τόπους ᾿ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας 

το παρεβίαίο Ιαοια{15, βο(ιοπ(ῇ 
ἀἷς Ιποίαπα ΓΕ οοΓΝΗΣ,, δοί (οτε 
ἀἷο εαἱς πππηῖρας αππιαπηοπία 
παν] ριοϊοσογαηί: "ποσα 8οἱ6 
απίοπα πσααο εἰάείδας αΡραᾶ- 
τομβῖν5 ρου Ῥ]ατος. 4165, οἳ 
τεπιρορίαίο ΠΟΠ οχίσιια Ἰηπη]- 

ποπίο, Ί8πα αλ]αία οἵβί 5Ρ68 
οπιπῖς βα]αίῖ5 ποβαο,. 3 Εἰ 
οαπαι παπ]ία Ἰοϊαπαίίο Πβδοί, 
ἔππο δίαπς Ῥαμ]ας ἵπ τησάϊο 
οσναπι. ἀῑκίς, Οροτίοραί απ]- 
ἀαπι, ο νηῖ, αμάίο πι πΟΠ 
ερτοᾶῖ α Οτεία Ἱαογίᾳια Γαοςγο 
Ἱπαπίαπι Ἠαπο οἱ Ιοίαγαηῃ. 
33 Τι πππο βααἆοο γουῖ5 Όοπο 
ΑΠΙπΙΟ 6956: ἀΠιδ8ΙΟ πίτα 
πι]]τα5. απίηαο οπς οκ γοῬίβ 
Ῥνασίογηατη πανίς, πο πνη 
οπῖπα πα]μΙ Ἠαο ποςσίθ πηρε]8 
ἀοἱ οιία5 8Ηπ1 ορο οἱ ομί 46- 
βουνῖο, ""ἀΐσοης, Ίο πιο, 
Ῥαμ]ο: Οπεξατῖ {ο οροτίεί αἲ- 
βἰδίοιο, οἱ 6ος ἀοπανΙς Εοῖ 
ἄοιςδ οπιΠπο5 αἱ πανἰραπί ἴο- 
ομπι. 3 Ῥτορίες αποά Ῥοπο 
ΑΠΙΠΙΟ οδἰοΐο, γἱπῖ: ὀτοᾶο επίπι 
4εο απῖα δἷο οτε απεπηαάππο- 
ααπι ἀῑσίαπι οδύ πηλῖ, ὃν Τη 
Ἱπδι]απῃ απίοτη 4παπάαπα ΟΡΟΓ- 
{εί πος ἀθγοπίτα, 

3 Ποὰ Ῥοδίεα απαπι απατία 
ἀοοῖπια ποχ βαρενγοπ]ῇ παν]- 
σαπῖῦα5 πορῖς ἵπ Ἠαάτία, οἵτ- 
σα πιεδῖαπι ποσο β5πθρίσᾶ- 
Ῥαπίπς παπίαο 4ΡΡΗΤΟΙΟ δἱρί 
αἰίαπαπι τορίοποεπι. ' ααὶ 8Ητῃ- 
πατιοηίο5 Ἱηγοποταπί Ῥα5815 
γἰρϊπιϊ, οἱ Ῥιδίβαπι Ἰπάο 86- 
ῬαγαΏῖ Ἰηγεποταπί Ῥαδδς ΧΥ; 
3 Ππποπίες απὔοπῃ ηθ ἵη ιβροτα 
Ίοσα Ἰποεϊάθιθπιαδ, ο ραρρί 

17. εκπλεσωσιν 83. 
--το σκευος] οπι. το 3. (α ἆ.5) 

18. δε Μεπιρ]. Ἠοσείί. | τε Α. ΘΥτ.Ε58. 

[8γγ.Ηε].] 

19. αυτοχειρες] -ρως 15. 

--- ερριψαν ΑΒΝΟ. 19. 61. Ὑπ]σ.ς. Αὐπι. 
(εριψαν δ. ερειψαν 3.) | Ἡ ερριψαµεν 

ς. 51. ΗΠΙ,. Άντι, Εεί,δΗς]. Μεππρι. 

Ἠι]μίπ». ΑΠ. 
90. ουχ ολιγου ΑΔ. 
--- επιφαινοντων ] 

(σοτΓ.!) 

--πλειονας] πλειους ΝΧ. (οοσ.5) 

--λοιπον] οπι. Ἑ. 

--- ελπις Πίο πασα ΑΒ. 19. οἱ. 6]. 

γι]ς.ς. | αροδί ς. ΝΟΗ](πασα ἡ 

ελπ.) 

91. πολλης τε ΑΡΒΝΟ. 19. 61. Υπ]... 

Βυτ.ΡΕ0. Αππῃ. η. | Ἐπολλ. δε 5. 81. 
ἨΤ.,. Βγτ.Ης]. Μεπαρῃ. 

--- τοτε] οπι, Δ. 

επιφεροντων δ9ἱ3 

πα θιοηίες5 απελοταςδ απαίπος, 

9]. εµµεσω Α. 

---της] οπι, Η. 
99, ευθυµειν] ευθυνειν 198. 

--- ουδεμια] -ας δΙ. Ψα1σ.5. | απίο ψυχης 

3, (σου, {) 

98. ταυτῃ τῃ ἈΠῖο νυκτι ΔΒΝΟ. 19. 51. 
61. ΗΤΓΙ, παρ. 5. ΑΓ. (τηδε τη 

Νά, σοττ.ε) | 1 Ροεύ ς. 

--- του θεου] κυριου 61. 
---ειμι] α4ᾷ. εγω ΑΝΟ’. Υαἱς. ΑΔιπι, | 

οπι. ΒΟ03. 19 αἱ υἰά. 81. 61. Ἠ1.. 5. 

--- αγγελος] Ροδί λατρευω ΑΒΝΟ. 51. | 

Ῥοδὲ οὗ ειµι 195. | Ταπίο του θεου 5. 

οι. ΗΠ1,. Ὑπ]ρ.ς. Μεπιρῃ, Αππι, 

94. σε] Ροβί δει 19. 
96. διο] δι’ 1, 

96. δει] Ῥοδί ἡμας Ἑ. 

97. τεσσαρες] -ρας 61. 

--- εγενετο ΒΝΟ. 19. 81. Π1.. | επεγενετο 
Δ. 61. Υα]ς. 

-- ἡμων] οτη. 18. 

97. προσαγειν ΑΝ.Ο. 19. 81. 61. ΠΜ. | 

προσαχειν ὮΝ. | προσανεχειν Β'. | 
προαγαγειν ἈἨ. 

28. και] οἱ τινες 3Η. (6οτγ.5) 

--οργυιας υἱς ΑΒ Λαί 8Ο. 51. Η(191.. | 

-γυας Β Βἱή. 19. 61. Π25. 

---βολισαντες 5”.] λυσισαντες δ]. 

--- εὗρον 950.] εὕρομεν 03. 
89,τεΑΒ. 51, ΠΤ,, Βγτ,Ρ5ί.| δε 90Ο. 19.61. 

γπ]ς. Θγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. [Τμ6υ. Απο. ] 

--µηπου ΒΝΟ. 18. 61. (µη 3. οὐ] 5.Ἡ) 

| µήηπω Α. | μηπως 5. 81. Η1.. 

ὤ-- κατα ΑΒΝΟ. 19. 6Ι. | Τεις ς. δΙ. 

ἨΤ.. Υα]ς. Ατπι, 

-- εκπεσωµεν ΑΒ(Ν8)Ο. 18. οἱ. ΗΤ, 

γι]ς. Αντγ,Ῥαῖ.δεΗε]. Μεπιρ], (εµπε- 

σωμεν δ.) | Ἰ-σωσιν 5. 6Ι. Τμευ. 

Άτπι. «61. 

20. απθετα β50]ε Οἵ. | 21. ποπ {ο]ετο α Οτεία 
Οἶ. | 31. Αάτία Οἱ. | 28. ααὶ εὐ βαπιποϊζομίεβ 
Ῥο]ίάεπα Οἱ, 

60τ 



Αν 6. 
19. 91. 61, 

Ἠ]. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

τέσσαρας͵ Σ εὔχοντο᾽ ́ ἡμέραν΄ γενέσθαι. ὃ' τῶν δὲ ναυ- 

τῶν ἠτούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάν- 

των τὴν - Ὁ εἰς τὴν, θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ 

πρώρας  ἀγκύρας μελλόντων΄ ἐκτείνειν, Ὁ' εἶπεν ὁ 

Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώται», ᾿Ἐὰν 

μὴ οὗτοι ο ο ἐν τῷ πλοίφ» ὑμεῖς σωθῆναι οὐ 

ΧΧΥ. 90. 

ορίααπέ ἀϊσπῃ Ποπ. ὃ Νας 
γεχο απαστεπέῖρας Τπρειο ἆθ 
παν], οππη πηϊβὶςεοπ 5οαρΏατῃ 
Ιπ πηβτο βπῦ ορίοπία απαδὶ 
α. Ῥτοτα Ιποίρογοπί ΑΠΟΠΟΓΑΒ 
εκίεπἀετο, 3] ἀῑχῖς Ῥαι]α5 οετ- 
ἑατ]οπῖ οὗ παλ θας, ΝΙςΙ ΕΙ Ἱπ 
παν] πιαηςοτῖηί, γος εα]νῖ Πογί 
πο. Ῥοΐεδιῖς. 33 Ταπο αὐδοίάς- 
ταπέ πη]]έος {απος 5οαρµαθ, θϐ 

δύνασθε. 

νία .. σκάφην» καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 
δὲ οὗ Ἰ ἡμέρα ἦμελλεν” γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος 
ἅπαντας µεταλαβείν τροφῆς λέγων, Τεσσαρεσκαιδε- 

κάτην σήμερον ἡμέραν πραινθαζώσπες ἄσιτοι διατε- 
... μηθὲν” προσλαβόμενοι. 

Ἀτότε : ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται᾽ τὰ ας 
ραβθῖ βαΠί θαπῃ οχοἰἀετο. ὃ Ἐέ 
ουπ] ]ηκ Ιποϊρετοί Ποεῖ, τοσαῦαίξ 

55 ἄχρι αν ΟΠΙΠΕ5 8ΙΠΙΕΓΘ αἴραπι, 
Ί6θῃςδ, Οματία ἀθοῖπα Ἠοᾶίθ 

ἀῑο οκρεοίαη{ες ΙεΙαπί Ῥεγπιβ- 
πο[ίΒ, πΙΠ1] αοοἱρ]οηίος: 3" Ργορ- 
ἴ6υ αιιοά τοβο νο αοοίρετθ 
οἵραπῃ Ῥτο βα]πίο γοδία, απία 
πας γοδίταπαι οαρῖ]ας 4ο 

3 διὸ παρακαλώ ὗ ὑμᾶν εαρ]ίο Ῥεπηθῖς. 35 Ἐὲ οππι Ἠαθο 
ἀῑκίδβεί, ΒΙΠΙΘΗ5 ΡΗΠΕΠΙ στα[ἶαδ 

ἵ μεταλαβεῖν΄ τροφῆς" τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας οκῖε ἄοο ἵπ οοπαροοίιι οἨληίππη, 

σωτηρίας ὑπάρχει. οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ' ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς Σἀπολεῖται.. 
λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων, 

καὶ κλάσας ἠρξατο ἐσθίειν. " 
πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς" 
δὲ | αἱ δες υψυχαὶ:ε ἐν τῷ πλοίῳ’ διακόσιαι ἑβδομή- 

5 κορεσθέντεν δὲ τροφῆν. ἐκούφιζον τὸ 
πας ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν." 

κοντα εξ. 3 

{ Τηοῦ. 

551 εἴπας' 

ὃτ 4 

κ εἰ οππι Γορῖςεί, οοερῖέ πιαή- 
ἀπσοατο. ὃὃ ΑπιασηιΙοτοδ απι- 

΄ δὲ ταῦτα καὶ ἴεπι {αοιῖ ΟΠΊΠΟ5 ϱἳ 1ρ8ῖ αᾱ- 
ςπηδετιπέ οἵδαπῃ,  δ7 Εταπ]ΙΒ 
Υοτο απίνθγδαθ απΊπιαο ἴπ πανϊ 
ἀπεοπίαο 5ερπαρίηία δοΣ. 33 Ε{6 

ὃ εὔθυμοι δὲ γενόμενοι εατϊα(ϊ οἱῦο αἀ]ον]αθαπί πανεπι, 
αοίαπίος Πο 1Ππ πι8το, 
3 Ὅαπι απίοπι ἀἱε {αοῦι5 
ο55ο6ἵ, ἴογΓαΠΏ ΠΟΠ ασποβοεΡρΒηῦ, 
ΞΙΠΙΠΙ Υ6ΥΟ (ποπάσΙα οοηθί- 

ἑῆμεθα”” 

Ὀ ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, 

99, τεσσαρες ἓΝ, 
---ευχοντο ΒΞΟΗ. | 1 πυχοντο 5. ΔΡ". 

19. 91. 61. 1. 

80. φυγειν] εκφυγειν Δ. 

---πρωρας Β60. 51. 61. ἨΤ,, ]-ρης ΔΝ. 

18. (πλωρης ἴδΣ. 60ΥΓ.Ε) 

--- αγκυρας ΔΠῖο µελλοντων ΑΒΟ. 19. 
81. 61. | 1γῬοδ 5. ΝΗΙ,. (Υα]ς.) 

Ατπι. 

8]. ειπεν] αά. δε 61. 

-- εν τῳ πλοιῳ] ΑπΠίθ µεινωσιν δ8. 

(εουτ.Ὀ) Ὑμ1ς. 8γττ. ει, δε Ηε]. | Οοπίτα, 

ΑΕΒΝΕΟμεΙ. Μεπιρη. Τµοῦ. Αππι, 491. 

89, απεκοψαν Απίθ οἱ στρατιωται ΑΡΝΟ. 
18. δΙ. Ὑπ]σ. Θγιτ.Ρε(.διΗο]. «311. | 

Ἡ Ῥορέ σσ. Η1,. Μοπιρῃ. ΤΜ6Ρ, Αππι. | 

οπι. οἳ στρατιωται 6]. 

88. ἧμερα απίε ημελλ. (5. εμελλ.) ΑΡΝΟ. 

18. 61. Ψαΐςδ. | 1 ρορι ς». 8Ι. Η1.. 

Ἁγτγ.Ρεί.δΠο]. Αππι, Η1. 

-- ημελλεν Β0. 19. 61. Τ.. | Τεµελλενς. 

ΑΝ, 51. Η. 
---- γινεσθαι] γιγνεσθαι 51. 

---τεσσαρεσκαιδεκατην] τεσσαρασκαιδε- 

κατην 61. 

6058 

88. µηθεν ΑΒΝ, | 4 µηδεν 5. Ο. 18. δΙ. 

61. Π1.. 
--- προσλαβομενοι] προσλαμβανοµενοι Α. 
84. διο] α.ά. και Ὦ αρ. ΤΛοπι. Βεπίζευ. ἨΓαἰ. 

-- µεταλαβειν ΑΒΝΟ. 18. 61. | Ί προσ- 
λαβειν σ. δΙ. Ἠ]. Αππι |. αἀάά. τι 

Ἠ, (σουτ, ) 

--- προς] προ ΒΤΙ. Βεπί]εη. Μαϊ. 

--- ὕμετερας ΒΝΟ. 135. δΙ. 61. Ἡ. Ὑπ]α. 

Θγν.Ρ»ί. Μεπιρμ. ΤΗΕΡ. Αππιι 11. | 

ἡμετ. ΑΤ.. ΘΥτ.Ης]. 

-- ὑπαρχει] αάά. νυν 15 εἰο. 

--- ουδενος] ουθενος Δ. 
---απο ΑΒΟ. 18. 61. (4ο Υπἱς.) | {εκ 

ς.. Ν. 51. ΗΤ..) 
--απολειται ΑΡΒΝΟ. 19. 51. 61. πρ. 

Ῥγτ.ρεί. ΜεπρΗ. Ατπι. | Ἡ πεσειται 

ας. Ἠ1,. Ἀντ.Ηο]. ΤΠεὺ. 

8δ. ειπας ΑΡΒΝΟ. |.  ειπων ς.. 18. 51. 

61. Η1., 

--- αρτον] αρτους 18. 

--- ευχαρ.] πυχαρ. 51. 61. | ευχαρι- 

στησας Ἀ. 

-- Απ.] αἲά. ο ἀθάΙι επ ποβῖς 

ΒΥτ.Ηο].Ἔ Που. 

96. παντες] ἁπαντες 3. 

--- προσελαβοντο] προσελαβον Α. (µε- 
ταλαβαν Ἡ εἷο.) 

87. ηµεθα ΔΗΝ. 61. | { ηµμεν 5. Ο. 135. 
91, Π1.. 

--- αἱ πασαι Ψυχαι ΒΝΟΗΙ.. | πασ. ψυχ. 

(οπι. αἲ) Α. 61. Αππι. | πασαι αἱ ψυχαι 

18. | ἁπασαι ψυχαι δΙ. |. Ἰαῦοπί απίθ 

εν τῳ πλοιῳ ΔΒΝΟ. 18. 51. 61. Υπ]ς. 

Μεπιρη. (ΤΠεΡ.) Απτπι | ΤῬο5ΐ ςἉς. 

Ἠ1.. Ἀγτγ.β5ί,δεΗ ΕΙ. | οπι. «41Η. 

--- διακοσιαι ἑβδομηκοντα ἐξ 80. 18. 61. 

ἨΠ., (οὓς 61. [ποπ σοζ]) Υι]ς. Βντν. 
Ῥαι,δεἩε]. Μεπιρμ. οᾱ. Απ. | ωος 
Μοπιρῃ. ΜΒ. ρος Μοπιρμ. ΜΒ. | 

ὡς ἑβδομηκοντα ἐξ Ἑ. Τπευ. |. διακ. 
ἑβδομηκ. πεντε Α. | διακ. ἑβδομηκ. 

(οπι. ἐξ) 8Ι. | ὡς διακοσιαι ἐξ 

28511. (ὡς ἑβδομηκοντα Ἐρίρ]ι ΑΠΟΟΓ. 
78.) 

98. τροφής] Ῥτασπι. της 51. ἨΙ.. 

--- εκβαλλομενοι] -βαλομ. Ἡ.. 

80. Ἱποϊρετοπέ α Ῥτοτα (0. | 35. ἄῑο Ποαῖε 6ἷ. | 
956, Εαπιρβοταπ Οἱ, 



ΧΧΥΠΙ.8. 

Τα]ς. Βυττ.Ῥ. Ἡ. 
ΠΜεπαρῃ. (ΤΠεῦ.) 

Άππι. Δ01. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ / / 3/. 3 / . Δ 
αν σπαν δέ τινα κατενοουν έχοντα αἰγιαλον, εἰς ὃν 

0 
ἱἐβουλεύοντο, εἰ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. καὶ 

τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἆ αμα 

ἀθταναπί Ἠπλοπίοπα Πέαβ, ἵπ 
αποπι οοσϊ(αραηί δἳ Ῥοβδοπί 
οἴσστο Πανοια, ο Τι οµπι αἩΠ- 
οποταςδ αὐβιπ]]βροπίέ, σοπτη]{{ο - 
ναπι 5ο πια, επ] Ἰακαπίος 

ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες 
τὸν 3 ἀρτέμωνα” τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγια- 

Αλ περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον Ἰ ἐπέ- 
κειλαν” τὴν. ναῦν" καὶ ἡ μὲν πρῶρα ἐρείσασα ἔμεινεν 
ἀσάλευτος, ή δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας [τῶν 

τῶν δὲ στρατιωτῶν͵ βουλὴ ἐγένετο ἵνα 
τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσι», μή το ἐκκολυμβήσας 

”. Βουλόμενος δια- 

σῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, 

ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναµένους κολυμβᾶν ἀποῤῥίψαν- 
τας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 
οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ 

/ 

λον. 

41. οπι. τῶν κυ- νὰ κυµάτων.] 

Ἡ διαφύγῃ.’ όν δεν ἑκατοντάρχης 

Ν ΝΑ Ν 

καὶ τοὺς λοιπους 

Ἱαποαγας σπῦογπασα]ογαπα, οἱ 
Ἰονπίο ΑΤΙΟΠΙΟΠΟ  βοσοαπά μπα 
Βαιππι απο {οπάσναπί απ 
Ἠτας. 3 Τς ομπι ΠποιάΙβδδοπλ5 
Ίπ Ἰοσμπα Ραἱαδδαπα, 1Πρ6ςο- 
ταπί Ἠαγοπι: οἱ Ῥτοτα απῖά θεια 
Άχα πιαποδαί ΙΠΙΙΟΡΙΙ5, ραρρί5 
γοχο εοἰνεραίας α- Υυἱ πας, 
"ΑΜΙΠαπΑ απίο οοηδ απ 
Ρας αἱ ομείοᾶῖας οσσἸἀσονοπί, πο 
ααἱ5 ομπα οπα(αδξοί εβηρογοί: 
9 οοΏ{ΙΤΙΟ απίοπα Υνο]οΠΒ5 8οΓ- 
γαγο Ῥαπ]απα Ῥτολή ες Που, 
Παβδίίαιιο 608 αἱ Ῥοββεηί ηᾶ- 
{αγο πηΙ{ίογο 5ο Ιπ ΠΠΒΤΘ ΡΓΙΠΙΟΒ 
οἳ ενα στο οὐ αἱ (ογγαπι οχίτα, 
αἳο6 ορίονος αἱος ἵπ {αυι]]ς 
{ρτοραπῖ, αποξάαπα Βρες ϱὰ 
απο ἆᾳ πανί 65οη:, Βὲ εἰο 
Γαοίππα οδί αί ΟΠΙΠ6Ρ5 οενᾶ- 
ἀοτοπῖ α ἴδτατη, 

μμ Ν ο 3 ; - ο δν 

πλοίου. καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθήναι ἐπὶ 

τὴν γῆν. 

ΧΣΤΙΙΙ. 1 Καὶ διασωθέντες, τότε μον ὅτι Μελίτη ἡ ή 1 Ἐε οµτα ογαξΙβΕεΘΙΠΗΣ, (απο 
οοσπονίπιας απία Μ{ισπο ἵπ- 5 

νῇσος καλεῖται"  οἵ το παρεῖχαν” οὐ οπία νοσαταν. Βατρασί  ΥΟΓΟ 
ὃν τος . ν΄ Ῥγαοξίαναπξ ποπ πποδίσαπα Ἡιι- 

τὴν «Τυχοῦσαν φιλαν ρωπίαν ἡμῖν ἵ ἄψαντες" γάρ πιωβιαίοι ποδίς 3 αοουησα 

πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν 

ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψύχος. Ὁ συστρέψαντος δὲ τοῦ 

οπίπι Ῥταπα τοβοϊεραπί ΤΟΒ 
ΟΠΊΠΕς Ρτορίον Ἱπιῦτοπα αμ {η- 
παπευαί ει Πρι  ὅὃοαπα 

98. την] οπι. 3Η. (α.ἆ.5) 

99. επεγινωσκον ] εγεινωσκον Ἑ. 

---κατενοουν] ὑπενοουν 81. 
---εις ὃν] προς ὃν Α. 

--- εβουλευοντο ΒΝΟ. 14 εἰο. γαρ. 8γτν. 

Έει.δΗς]. ἨΠεππρῃ. Αππι. | εβουλοντο 
Α. 61. δι. | εβουλευσαντο σ. δΙ. 

ἨΤ. 

-- δυναιντο ΑΒΝ. 19. 913. 61. Υπμ]ρ. 

Ἀγτ.Ησ]. | δυνατον Ο. 8ἱ ε οοτ.! 

ἨΤΤ/{ (Βγτ.Ρεῖ.) Ατπι. 

---εξωσαι] εκσωσαι Β30Ο. Μεπιρῃ. Αυπι, 
31µ. 

--- περιελοντες] προελ. δ”. (εοΓ,Ε) 

40. ζευκτηριας] βακτηριας 18. 

---αρτεμωνα ΑΒΝΟ. 813. 6ι. ΗΤ{ 
Ῥντ.Ης].πιρ. σγαεεὸ. | Ἱ -μονα ασ. 189. 
οι. ας. 

---πνεουσῃ] πνευουσῃ Δ. 

4]. επεκειλαν ΔΒ3ΝΟ. 19. 61. | { επω- 
κειλαν σ. Ῥ'. 8Ι. (Η)Ι,. (εποκιλαν 

Ἠ.) 

---ναυν] αάἀ. ϱο αβὶ δγτῆς Βντ,Ης].3 
--πρωρα] πρωτη ΑΝ. 

--- εµεινεν] εµενεν Δ. (ποτ Ἡ.) 

. 41. ελυετο] διελυετο δΙ. Ἰ. | ελυτο 

| υμ 

ο. ὑπο] απο ἃἨ. (οο.!) 
-των κυµατων ἈεΟ. 18. 81. 61. ΗΙ.. 

Όγνγ.Ρει.ΦΗσ]. Μοπρμ. -«ὐμ. | οπι. 

ΑΡΒΝ3. Ασπῃ, | ππατῖς Ὑπ]ς. 

45. δε] ο, 03. 
---- αποκτεινωσιν] απεκτ. Ο. 

---µη τις] Ῥίπεπη, ἵνα δὲ. | αἲά. οχ. 15 

Θντ.Ηςε|.της. || (εκκολυβησας σἰο δ8.) 

--διαφυγῃ ΑΒΝΟ. 18. 61. Η(1..) (.γει 

1.) | 1 -γοι 5. δΙ. 

45 ἑκατονταρχης ΑΒΝΟ. 19. 8Ι. 61. | 

Ἰ -αρχος 5. ΗΤ.. 
-- διασωσαι] Ροδίτον Παυλον Δ. 18. 

---βουληµατος] βήματος 9. (εοΥΥ.Σ) 

--τε ΑΒΝ. 91. ἨΙ, | δε. 18. 61. 
Θγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. [Ῥγγ.Ρεῦ. Αππι.] 

---κολυμβαν] εκκολυµβαν Ἑ. 

---- αποριψαντας ΝΟ. 

--την γην] της γης ἂ. 
1. διασωθεντες] αάά. οἱ περι τον (οπι. 

03.) Παυλον εκ του πλοος Οὗπιφ. δΙ. 

1. 
-- επεγνωµεν ΑΡΝΟ. 

41 

19. 6]. Υα]ρ. 

Ἁγτγ. οι. δΗσ]. Μοππρῃ. Ατηι, { Τεπε- 

γνωσαν 5. Οὔπιφ. 81. Ἠ1.. «δι. 

1. Μελιτη ΑΡ:ΝΟ, τε]. Υπὶς. οὐ. Θγτγ. 

Ῥει. δ.Ηο]. κι. ή. {. Μελιτηνη Β3. 

(πι, ζωίά, Πεπιίά.) 9Υ9. Ἠο] πας. ἀγασσὸ 

(Μοεπιρῃ.) Ατπη, 

2. οἳ τε ΑΒ6Ο. 18. 6]. 

Αμ. | { οἱ δε 5. 
ΜεπηρΗ, Αιπη. 

--παρειχαν ΑΒΡΝ. 

91. 61. ΗΤ.. 

--- τυχουσαν] τοιχουσαν ΔΗ3. 
-- ἡμιν] οσα. 81. 

-- ἄψαντες ΑΒΝΟ. 15. 6Ι. | } αναψαν- 
τες 5. 91. ΗΙ.. 

--- προσελαβοντο] προσανελαμβανον 3. 

(σου, ) 

--- παντας] οπι. Δ. | Ῥοδί ἡμας 18. 

-- εφεστωτα] ὑφεστωτα 15. Τ., 

--- δια 50.] οσα. 893. (αάἆ.5) 

Βγιγ.Εεέ,δς Πς]. 

δ. 51. Π1.. Υαἱς. 

| {-χον 5. Ο. 18. 

40. αβα]κδοπὲ ϱἹ,. 1. 4αταο Βαίαπα 6ἱ, | 
4]. ἁῑ]ιαίαδθατα 6. | 49. ετηῖτνετε Οἱ. | οπι. ἵπ 
ΤΘ 61. | 44. 4ο πανὶ εταπῖ Οἱ. | οπιπεΒ] αἄα. 
απίτηπο Οἳ. πι 

1. Με]ές Οἱ. | νοσαδαίατ Οἱ. 2. επίπα ΡγΤΒ 
σι. 
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ΑΒν (ΟΙΤΠ. 
18. 81. 61. 

1. 

[ο] 
η ἓ , ἀποτιναξάμε- 
νος 

Ἱ 
δ- 

επ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Παύλου φρυγάνων ΄τι. πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ την 

πυράν, ἔχιδνα ' ἀπὸ" τῆς θέρµης ἐξελθοῦσα καθῆψεν 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ. ’ ὡς δὲ! εἶδαν” οἱ βάρβαροι κρεµά- 

µενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ' πρὸς ἀλλήλους 

ἔλεγον, Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν 

διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ζην οὐκ εἴασενἃ 

ὃ ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πὂρ ἔπαθεν 
οὐδὲν κακόν. οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν µέλλειν πίµ- 
πρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν' ἐπὶ πολὺ δὲ 

αὐτῶν προσδοκώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον 
εἰς αὐτὸν γινόµενον, Ἰ µεταβαλόμενοι ἔλεγον ἲ αὐτὸν 
εἶναι θεὀν.' Ἰ ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρ- 
χεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, 
ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξέ- 
νισεν. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς 
καὶ ἶ δυσεντερίῳ’ συνεχόµενον κατακεῖσθαι" πρὸς ὃν 
ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάµενος, ἐπιθεὶς τὰς 
χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. ' τούτου ἵ δὲ’ γενοµένου, 

καὶ οἱ λοιποὶ οἱ | ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας, προσ- 
ήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο: "' οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς 

ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς 

ΧΧΥΙΙΙ. 4. 

εοπστοσαςεεξ απἴοπ Ῥαπ]αβ 
βαγπιεπίοταπα πα] ιά ἴπεπα εν 
Ἱπροφιϊςεεί 5προς Ίρπαπι, γἰ- 
Ῥετα α ο81ογο ου Ῥτοσθδείδεοί, 
Ἰπναςίε παπα εἶαδ. Ὁ Όν 
τοχο ν{άσογαπί Ῥατθατί Ῥεπάςη- 
ἴοπι Ῥορίίαπι ἆάε πάπα εἶτς, αά 
Ἰηνίσοπι ἀἹοεβαπί, Ὁ ἤαπο Ἠο- 
πηϊοῖαα οδξ Ἠοππο Ιδίε, απ 61 
οναδετῖξ 4ο πιατῖ, πο η 
πο. ἁἰπη]είς γίνογο, 5 ΕΙ 1] 
απἰάσπα εκοπίίοης Ῥορίίαπι ἴπ 
Ίσηοπῃ ΠΙΗ] τηα] Ῥαδδι5 ερ: 
δαι ΠΠ οκϊκηππαραπί 6ιπῃ ἵπ 
ἔπππογεπι οοπνονίοπά πα αἱ 5ιι- 
Ῥϊτο οαδιταπα οἳ πιο, Ὠῖα 
απίεπα 15 ερεγαπ{ίρις οἳ γ]- 
ἀοπάρας η] πια] ἵπ 6ιπι 
Βοτῖ, οοπγοτίθηίε» 5ο ἀἰοευαπῦ 
οιιπ 6596 ἀθαπι. ΤΙῃ Ἰ]οοῖρ 
απίθπη 115 εταπί Ῥτασθία Ῥτίη- 
αἱρίς Ἱπεπ]αο, ποππο Ῥαρῃ!, 
απῖ πο βαςοϊρίεης πάπο Ῥθ- 
πίσπο οχλϊναϊς.  ὃ Οοπρῖε 
απίοπι ραΐτοπι Ῥαρ]] Γουγίραβ 
εἰ ἀγβεπιετῖα γοχαίιπη ΊπθεΓα: 
αἆ απεπι Ῥαπ]ας Ππιγανϊν, ος 
οσα ογαςδοῖ οὐ Ἱπροδι]βοοί οἱ 
ΠΙΒΠΙ5, εα]γαν]ξ εστι. Ὁ Ωπο 
{αο{ο οἱ οπππες αἱ ἵπ ἴρεα ἵπ- 
ευ]α Παθοραπί Ἱπβτπη]ιαίος αο- 
εοάεραπῖ εἰ ουταδαπίας: ὸ απῖ 
εἴίαπα πι] 5 Ἠοποχίθι5 ΠΟς Ἠο- 
ποτανογαπῖ, ο παν]σαπιῖριας 
Ἱπροδιθταπί 4ππθ πεοθβδατῖα 
ογαΠῦ. 

΄ Δ / “ 
σπας χρεια». 

Λλθ΄ 96 Ἡ Μετὰ δὲ τρεῖς µῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ ρ μη Ίχύημ ό 
1 Ῥοε8ί ΤΠΘΠΦΟΡ ΑΠΐοπΙ ἴτθβ 

8, φρυγανων τι ΑΒΝ(444. αενιά,)Ο. 15. 

(61 τὲ). πρ. ΟΙ. (Μεπιρῃ.) ἄιμ. | 
Ἐρτῃ. τὲ ς. ΝΑ. 91. ΗΙ.. Απι Ἀγτγ.Ε2{. 

δΗο]. Ατπι, 

--- Επιθέντος] -θεντες Χ. | αἀά. του Ἱαυ- 

λου Α. 

-- απο ΑΒΝΟ. 18. 61. ΗΙ.. Υα]ς. | Τεκ 

5. 9]. 

---ἐξελθουσα ΑΡΒΝΟ. 155. 81. 61. | διεξελθ. 

ΗΤ., 

--- καθηψεν] -ψατο Ο. 

4. δε] ὃ' 81567. 

---ειδαν Ἑ. | -δον 5. ΔΝΟ. 18. 8Ι. 61. 
ἨΠ, 

--- κρεμαμενον] κρεµµαμµενον Ἱ.. | Ρορε 

το θηριον 61. | απίο Οτίφ. Π. 2Τ3. 

--προς αλληλους 3Πίθ ελεγον ΑΡΝΟ. 

18. 81. 61. Ὑπ]ρ. Βγτ.Ης]. | 1 Ροδίς. 

ἨΤ,.. Μοπιρῃ. Ατπῃ. «398, (οπι. 5. 
Τεί.) 

---της θαλ.] οπι. της ΝΑ. (αάἀ..) 

δ. αποτιναξας Βδ 8]. | -ξαμενος Δ. 189. 

61. Η1.. 

-- κακον] οπι. 8”. (44.5) 
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6. οἱ δε] αἀά. προσελθοντες 19. 

--- προσεδοκων] -κουν 19. ΗΤύ.1.. 

--- μελλειν] µελλων Α. 

-- πιµπρασθαι ΒΝΕ. τε]. | πιπρασθαι Δ. | 

εµπιπρασθαι ὃ". 

---καταπιπτειν] αάά. αυτον δΙ. 

--- προσδοκωντων] -κουντων ΔΑ. | -κον- 

των 61. Τι 

--- θεωρουντων] -ρωντων 3. (οοτΓ.Έ) 
--- µηδεν ΑΝ. το]. | µηθεν Β. 

--- αυτον γινομενον] αυτο γιγνοµενον 5Ι. 
---µεταβαλομµενοι ΑΡ ἠαἱ, 61. | 1-βαλ- 

λομ. 5. Ν. 1395. 51. ΗΤ., 

--- ελεγον] -γαν Ἑ. 

--- αυτον ειναιθεον Ὦδ. 61. Ὑπ]ς. τμ. 

Γ ειν. αυτ. θεον ΑΔ. | αυτ. θεον ειναι 
19. δΙ. Ἀντγ.Ῥεῦ, δΗςσ]. | θεον αυτ. 

ειν. 5. Π1,. Ατπι, 

7. τον τοπων εκεινων 61. 

--- Ποπλιῳ] Πουπλιῳ 6Ι. 

---τρεις] Ῥοδῦ ἧἡμερας Ἑ. δΙ. | απίε ΑΝ. 

(15.) 61. τε]. | (τρεις ἡμερ. ΡοΡύ φιλο- 

Φρονως 15.) Ι αάά. ἵπ ἆοπιο δα 

Ἁγτγ. Ραῦ, ὃς Η ο]. 

δ. ἨΠουπλιου 61. 

-- δυσεντεριῳ ΑΒΝ. δΙ. ΗΤ. | Ττρια 5. 
61. Υπ]ς. / -ριοις 18. 

--- επιθεις] αάά. τε 51. (Βγτ. εί.) 

9. δε ΑΒΝΠ. 198. 61. Ἀγιτ(Ῥει.δς)Ης]. 

Μεπιρῃ. (2311.) | 4 ουν ς. δΙ. Η1.. 

[να]ς. Αππι.] 
---γενοµενου] Ύινομ. Ἡ. | αἀᾶ. ὑγιοὺς 

εἷς Η. 

--και] οτη. Ῥ. Μεπιρῃ. 

- εν τὴ νησῳ Πῖο εχοντες ασθενειας 
ΑΡΝΙΠ. 189. 81. 61. Υμ]σ. (Βγτ.ει.) 

Μεπιρη. [1 Ρο»ί 5 .Η1,. Ἀγτ.Ησ]. (9ῆ11:} 

---- προσηρχοντο] προηρχον Β. 

10. αναγοµενοις] ΡΙΒΕΙΠ. αναθεµενοι μὲ 

γιὰ. 18. 

-- επεθεντο] αἀά. ἵπ πανὶ Θγτ.Ησ].Ἐ 

---τα] οπι. δὲ”. (α44.Ε) | τας Α. 

--τας χρειας ΑΒΝΠ. 18. | Έτην χρειαν 
5». 8Ι. 61. Η1,. 

11. ανηχθημεν] ηχθηµεν δΙ. Ἡ. 

8. εατπθηξοταπι] αἄᾶ. αΠαπαπίασαι 6 | 
4. Ἠοππο Ἠΐο Οἷ. [ π]Ιο που αἶπίν απ 6. | 
6. 5 οχρθοίαπί ους 6. | 1η εο Οἱ. | 7. Ῥαρὰ 
ᾱ. 9. οπι. '' οὐ” 19, 6ἱ. | οτα. 1ρβα 6ἱ. 



ΧΧΥΠΙ.Ι9. 

τα]ρ. 8υττ. Ρ.Η. 
ἩΜοπαρῃ. 

Άτπι. 01. 

14. ἤλθαμεν εἰς 
Ῥώμην 

[ιό Δ ᾿ / / 
16 Ὅτε δὲ ᾿εἰσήλθαμεν 

.. αὐτὸν στρατιώτῃ. 
4 

συγκαλέσασθαι ἵ αὐτὸν 

{ ἩΠ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

/ ) ο / Ανν ἕ ὃ / . 

παρακεχειµακοτι ἐν τῇ νῆσῳ, Αλεξανδρώφ, παρα 
’ φ Ν . 

σήμῳ Διοσκούροις' '' καὶ καταχθέντες εἰς Συρακού- 
. « α. Ίδο / 

σας ἐπεμείναμεν. ἡμέρας τρεῖς, '' ὅθεν περιελθόντες 
ε Α΄ Ν / « / 

κατηντήσαμεν εἰ Ῥήγιον καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλουν" 
13 οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθηµεν Ἱπαρ᾽' αὐτοῖς 

ο {3 « ΄ . Ν ε / 

ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά: καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην 
] - ι. . . / Ν 

Σήλθαμεν.’ Ὁ κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ 
Ας . . 9 ῥ 3 3 ΄ ς 43 ”. / 

περὶ ἡμῶν ήλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἶ ἄχρί ᾽ Αππίου 
.. -- Ἀ Δ « - 

Φόρου καὶ Τριών Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος 
/ ζω) .. 5). ρ 

εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβεν θάρσος. 
. « ’ ιά 

εἰς Γώμην; ΙΓ Σἐπετράπη 
τῷ Παύλφ” μένειν καθ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι 

΄ ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς 
τοὺς ὄντας τῶν Ιουδαίων 

’ / λ Δον 3/. Ν . ΄ 

πρώτους" συνελθόντων, δὲ αὐτῶν έλεγεν προς αὐτούς, 
:: Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί ΄ οὐδὲν ἐναντίον ποιῄσας τῷ ζὰά 2 ρ 1 

λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσιν τοῖς πατρφοις, δέσµιος ο Ἱεροσο-- 
λύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων, 
18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ 

19 τὸ µηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί: '' ἂν- 
/ Ν ω .) / . / ) / 

τιλεγοντων δὲ τῶν ἸΙουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέ- 
ε -- 3, ”/ 

σασθαι Καΐσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους µου ἔχων τι 

πανῖρανίπιας ἵπ πανῖ αἰοχαῃ- 
ἁτίπα, Ύπαο ἵπ Ἱηδα]α Πϊοπια- 
γθιαί, ουἳ ογαξ Ἱπβίσηπο Ο18- 
{ουαπα. Ες οππι νοΠΙΒΒΟΠΙΙΙΒ 
ΒΥΤΑΟΗΡΑΣ, πιπηβίπιας Πρὶ υ]- 
ἆπο:  Ἰπάς οἴγοιη]οροπίοϐ 
ἀονοπίπιις Ἠορίητη: οἳ Ῥοδε 
ἩΠΙΤΗ ἀἶσπῃ Παπίο ΑΠΡΙΤΟ Αβθ- 
οππάο ἀἱο τεπίπιας Ῥιίεο]ϊς, 
Β αΡδί Ππνοπς Παιγίρας τοσα!ῖ 
ΞΗΤΗΠ5 ΠΙΑΠΟΤΘ αριιά 608 ἀῑθ8 
πορίοπῃ, οὐ είο νεπῖπιας Ἠο- 
ἨΙΑΠ1, 5 Ἡς Ἱπᾶς οπι ππά{βεοηε 
βα1γ68 οσζαττογαπῦ ποδῖς πςαιιθ 
απ Αρρῆ [οταπι εἰ Έπος 
ἰαυογηῖδ; 4105. οππα ν]ά]κεου 
Ῥαμ]ὴς, βτβῖης ασοπςθ ἆθο 
αοοερῖέ Πάποίατη, ἵδ Ομπι γο- 
ΠΙΒΔΟΠΙ15 απίθπι Ἠοπιαπῃ, ΡοΓ- 
ΠΗΙΡΒΙΠΙ ορ ὍῬαπ]ο πΙπΠΟΤΟ 
ΒἰΕί ουπῃ ομεοᾶ]επίο 5ο πηϊ][{ο, 
11 Ῥορί τογαπη απίοπι ἀῑσπη 
οοπνοσαν]{ Ῥτίπιος ΓΤπάαθογαΠα: 
οππηςπε οοηνεπίδσεπῖ, ἀἱοσρας 
αἵ», Ἠσο, νΙπῖ [αίτες, πΙ 1 αἰ- 
γεγβι5 Ῥ]εῦεπι {αοῖεπς απί 
ἨΠΟΡΕΠΙ Ῥδίετηαπα, γἶποίπις5 αἳ 
Ηογοσο]γπαῖς ἐαάῖας εαπα 1πΠ 
ΠΙΑΠΙΦ Ἀοπιαποταπας ἵὃ ααῖ 
οππα Ἰπίογγοσαίοποπι ἆσο τῃθ 
λαὐπίκεεπε, νο]πεταπέ πιο ἁἷ- 
πἸίίογο εο απο πι]]α. οβσα 
εβδοί πιογΏῖς Ίπ πε: Ι"οοπΙΤΗ- 
ἀλσσπίίθις απίοπι Ταάποῖς σο8ς- 
Ππ5 δαπῃ αΡρε]]ατο Οπθδατοπι, 
ΠΟΠ παδίσοπίθπ1 ΠηΘΗΠΙ ΠαῦθΠ5 

11. διοσκοροις 6135562. 

19. ἡμερας τρεις ΑΝΠΠ. 18. 51. 61. Η1.. | 

ἡμεραις τρισιν Ἑ. 

18. περιελθοντες ΑΝςΕ, 19. 51. 61. 

ΓΙ περιελοντες Ῥ Μαἰδ”. 
--- Ίλθομεν] -θον 513. 

-- Πουτιολους ΑΧ. 

14. αδελφους] -ϕοῖς 613. -ϕοὶς 613. 
--- παρ ΑΒΝΙΙ. 18. 813. 61.1 επ᾽ ς. 

9813. ΗΤ.. 

--- επιµειναι] επιµειναντες Ἡ. Θγτ.Ης]. | 

επιµεινα ΔΑ. | αάά. αριᾶ οο5 Ῥγτ.Ηο].Ἐ 

Αππις ΝΡΟ, 

--- εις την Ῥωμην απῖε ηλθ. ΒΝ. 51. ΠΙ.. 

ΒΥχ.Ηο]. Αππιι |. Ῥοε (ΔΙΙ. 15.) 61. 

να]ρ. Ἀγτ.βοι, ΝΤεπιρῃ. ι]ι. (οπι. εις 

Ἡ. |. οπι.την ΑΠ. 19.) 

---ὖλθαμεν ΑΒΝ. | Ί ηλθομεν ς.. ΤΠ. 18. 
51. 61. Ἡ. | εισηλθοµεν 1.. 

15. οἳ ] οπ. Ὦ. 

--ηλθαν ΒΝΠΙ. | λδον ΑΔ. 61. | { εξηλ- 

θον 5. 51. Π1.. (15. 1.) 

-- απαντησι] 
Γ18 π..1 

ΗΙ.. 

ὑμαντ. 3. (οουΓ,ε) 

15. ἡμιν ΔΒ(Ν.) 51. ΠΤ,. | ἡμων ΤΠ. 18. 

61. Ατπι, (ὑμιν ΝΧ. 605.) 

--αχρι ΑΒΝ. 13. 61. | 3} αχρις ς. ΤΠ. 

51. ΗΤ.. 

-- Παππιου ἃἨ. (εοττ.!) | Απφιου 15. 
16. εισηλθ. ΑΒΝΠΙ. 198. 81. 61. 

(-θαμεν Δ. -θομεν ΒΝ. 51. 61. -θωμεν 

19. (1. 1.)) | ᾷ ηλθομεν 5. 1. | ηλ- 

θον Ἡ. 

--Ῥωμην] Ῥτασπ. την ΝΤ, | οπι. 

ΑΡΝΕ, το]. (18 1.1.) |. Τ αἀᾶ. ὁ εκατον- 

ταρχος παρεδωκεν τους δεσµιους τῳ 

στρατοπεδαρχῃ 5. (81. ΗΤ..) Ἁγν. Πο]. 

«Έι]. (παραδεδωκεν 81. στρατοπεδαρχῳ 

91. Π1.) 1 οπ. ΑΒΝΠ. 18 εδραί. 6Ι. 

Ὑπὶς. Ἀγτγ.Ῥεί,δΗε].κί. Μοπιρμ.Ασπη, 

--- Επετραπητῳ Παυλῳ ΑΒΝΙΙ. 61.Υ 116. 

Ἁγιτ.Ρε{.δ.Ηο]. Μεπιρη. Αππις |. Ἔτῳ 
δε Παυλῳ επετραπη «ς. δι. ΗΙ, 

(9 Βε.Η1.. -πει) (31.) Γ18 μία ξ.] 

--- ἑαυτον ] αυτον Β.| " οκίτα οπδιγα”. 860Υ- 
5απῃ ΘΥΓ.Ης]. 

---φυλασσοντι] -ττοντι 8]. 

-- αυτον] -τω 1, 

Ἁτπι. 

17. µετα] μεθ’ 81. 

---συγκαλ. αυτον ΑΡΒΝΠΙ. 19. 61. Υι]σ. 

Ῥγγ.Ηε]. Μοπιρῃ. Ατπι, 4811. | { συγ- 

καλ. τον Ταυλον 5. 51. Η1.. Ἀντ,βοι. 

---έλεγεν] ειπεν 61. 

----ἔγω ΒΠΙΟ ανδρες αδελφοι ΑΒΝΠΙ. 13. 

61. Ὑπ]ς. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Ανπη. 

“Β. |. 1 Ροδύ ς. 5Ι. Η1,. Ὀντ,ρεῖ. 
(λεγω ΝΧ. 6ΟΣΓ.Ι αἱ υἱᾳ.) 

-- ποιησας] πραξας 61. 

18. ανακριναντες] -κρινοντες ΝΝ. (ου...) 

ῬήαθΠι. ' 1 πα] ς” Ῥγτ.Ησο]. 

--- εβουλοντο] ηβουλοντο 811567. Η Τ/.1.. 

(ιά. µε 9. σουτ.) 

--- αιτιαν] Ῥοδίθανατου 19. 

19. Τουδαιων] αάά. εξ οἸαπιατοπί, Τοι]α, 
Ἰππηϊσπτη ΠοδΙγπΠη ΘΥΣ.Ης].Σ (επικρα- 

ζοντων, Αιρε τον εχθρον ἡμων 137.) 

---ηναγκασθην] ΛἨνηγκ. Α. | ηνεγκ. 

61807. 

--- ως Ῥταθπη. ου 83. (οοτγ. 1) 

Οπβίτοσατα πι |. 19. θγγασυβαπα Οἱ. | 
18. ας 61. 1 εεοιπάα 61. | Ῥαΐτεο]ος 6. | 
15. πο ἴτες Ταβεχιας Ο. | 16. αμέεπι νεηίβεθ- 
πας Οι. | αἰοίπιοῦ Οἱ, | 18. εεθεῦ οπξα έ, 

σμ.ι 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΒΝ/[Ε.] 
19. 8]. 61. 

ἨΠ. 

ἱκατηγορεῖν.΄ 

περὶ σοῦ πονηρόν. 

ἃ φρονεῖς περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρεσεως ταύτην γνω- 

στὸν ἡμῖν ἐστὶν' ὅτι πανταχοῦ, ἀντιλέγεται. 

µενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν | τλθον” πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν 

ζενίαν πλείονεςν οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς 

Ἰησοῦ, ἀπό τε τοῦ όμου ΓΜωυσέως” καὶ τῶν προφη- 

Μ. καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς τῶν, ἀπὸ πρωϊ έως ἑσπέραν. 
Ὁ) ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες λεγομενοις, οἱ δὲ ἠπίστουν. 

πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἴπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα 

Ἡ 

9 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκά- 

λεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι:, ένεκεν γὰρ τῆς 

ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἄλυσιν ταύτην περίκειµαι. 

: οἱ δὲ πρὺς αὐτὸν | εἶπαν, 

περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγε- 

νόμενός τις τῶν. ἀδελρῶμ ἀπήγγειλεν Ἰ ἢ ἐλάλησέν τι 

” ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι 

Ἡμεῖς οὔτε γράμματα 

᾿περὶ τοῦ 

ΧΧΝΥΤΠΙ.20. 

αλα τά  αοοΠςατο. 3 ῬΓορ- 
ἴογ μαπο Ιβίδας ϱπμδαπι τορανῖ 
νος νίάετε εἳ αἀ]οφαῖ: Ῥτορίες 
«Ρετῃ οπίπι Γεταβο] οπίοπα Ἠας 
οτομπιάκίας δα... 3 Αί 11 
ἀῑκοετιπί αᾱ εατῃ, Νο5 ποδια 
Ἠθεγας αοοερίπιας ἄᾳ ἴο α 
Ἱαάασα, πο(ιαθ αἀγεπῖεπε κ]- 
απῑδ αγαπά αἀπιαπανΙε αἲί 
Ἰοσιίας ο5ί αι]ά ἆε {ο πηα]απῃ. 
3 Ῥοραπηις απίθτη α {6 αιάἶγο 
αππθ 5εη[ῖς: παπῃ ἆθ 5οοία Ἠαο 
ποίαπῃ οί ποὺῖς απ]ῖα αὐίαιιο εἶ 
οοπιγαξϊσϊαν.  Ὁ Ὅαπι ο0Π- 
ιαίςεεπί ααίεπι ΠΠ ἀῑεπι, 
γεποτιαπέ αἆ ααπῃ ἵπ Ποβρίτιπα 
Ῥ]αγθΕ, απΙρι5 εχροποβα! ἴ6ς- 
Επβοαης τερπαπῃ 4εἰ απάεπξααθ 
ε05 ἆ4ε Ίθει εκ Ίερο ἨΜΙονί εἰ 
Ῥτορ]αίῖϐ, α Πιαπθ Ἱδήπο αά 
νεβρεγαπη. 3ἱ Ἡϊ απἶάαπι 6Γ6- 
ἀοῦαπί Πῖ5δ αᾳπαο ἀῑοεραπίας, 
απἶάαπα ν6το ποη. οτεευαΠί: 
Ὑοππιπθ Ἰπγίσεπι ΠΟΠ 685εΠί 
οοπξοπ!]οπίος, ἀἰξοεάεραπι ᾱἷ- 
σοεπίο Ῥαμίο ππαπ ΥοτΡΙΠΙ, 
απία. ΈΒεπο ορἰσία5 ε5αποία5 

”Ταξά- 

ἕν, ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ 

19. κατηγορει ΑΒΝ. 13. 61. | -ρησαι 
ς. 51. ΗΤ.. | αἀά. εεά αἱ 5εΓγαγεπι απ]- 

ΠΙΗΠΠ ἸηθΗπ . ποτίο ΒΥΓ.Ης].Ἠ 

(αλλ’ ἵνα λυτρωσωμαι την Ψυχην µου 

εκθανατου 157). 

20. παρεκαλεσαν ΝΕ. (6οτΓ.Ι) 

---προσλαλησαι] λαλησαι Ἡ. 

-- ένεκεν Ἠ833. το]. | εἵνεκεν ΑΝἨ. 
---Ἱσδραηλ Χ. 

21. ειπαν ΑΒΝ. 6Ι. 

91.1. 

-- ουτε] ουδε 61. 

---περι σου απίο εδεξαµεθα Β(Ν.) 51. 61. 

ΗΤ.. Βγττ.Ρεί,δ.Ηε]. (κατα σου 3.) | 

Ρο Α. 13. Υα]ς. (Έ1.) 

---πονηρον] οπη. 19. 

329. αξιουμεν δε] οτι. 1. 

--παρα] περι Ἡ. 

---- ακουσαι] Ῥο5δί παρα σου ΛΕΒ. 8Ι. 

61. (Ἠ.) (οπι, 13.) | απίο παρα σου 
8Η, 

-- γαρ] οτι. 1, εἷο. 

---γνωστον] αγνωστον 19. 

---ἡμιν ΠΙΘ εστιν ΑΡΒΡΝ. 19. 91. (61 

ἡμιν). | Γροδίς. ΗΤ.. Υμ]ς. 5. Ἀγτ.Ηε]. 
Μοπηρ]ι, [Ἁγτ.Ῥει,] 

35. ηλθον (Α)ΒΝ. 18. 61. (-θαν Α.) | 

Τηκον 5. δΙ. ΗΙ.. 

--- διαμαρτυροµενος (Ξρουµενος 61. -ρα- 

612 

Ἠ. | Τειπον 5. 139. 

µενοι ΧΧ. -ραμενος ΧΝΝ) | πα- 

ρατιθεµενος Α. || αἲά. αυτοις Ἰ. Ἀγν. 

Ῥει, 

98. τε] οπι. Χ3. (α.ἆ.ε) 

-- περι] Ἱ Ῥταεπι. τα 5. 81. 1. | οπι. 

ΑΒΝ. 19. 6ἱ. Ἡ. Υπ]ρ.ς. Ῥγιτ.Εεί.δς 

Ἠε]. Μεπιρῃ. Αιπι. 4311. 

---Μωυσεως Βδ. 15. 61. Τ.. | Ἡ Μωσεως 

ε Αν 8Η: 

94. μεν] αἀά, ουν . (601Γ.5) 

95. δε] τε ΝΕ. (εουΓ.5) ΒΥτ.Εεῦ. 

- δια Ἠσ. τ. προφητου] Ῥοβδί προς τ. 

πατ. ὕμων ΑΔ. | δια] περι 3. 

σου. 

-- ὕμων ΔΕΝ. 19. 61. Ἀντ,Ε5ί, | Τ ἡμων 

ας. 91. ΠΤ. Ὑπ]ρ.ς. Μεπιρῃ. Αιπη. 
«η. οπι. Βυτ, Πσ]. 

96. λεγων Βδ. 19. Τι. | Τ λεγον 5. Α. 

91. 61. Ἡ. 

---ειπον ΑΡΒΝΕΒ. 15. 91. 61. ΗΤ.. | Τειπε 

εν. 

--ακουσετε ΒΝΗΤ,. | -σητε ΔΕ. 18. 91. 

61. 

---συνητε] συνειτε 61. Τ.. | συνιετε 15. 

-- και βλεπ. βλεψ. οτη. 61. 

---βλεψετε Β5"Τ.. | -ψητε ΑΝ.Ἠ, 18. 51. 

Ἡ. 

--- ιδειτε]». 

97. επαχυνθη] εβαρυνθη Ν 3. (οοτ.Ε) 

97. ωσιν] αάά. αυτων ΑΝ. 195. Ἀγτ,Γεῦ. 

Άπγπι, {ΙΠ. (οπι. ς.) 

--και τῇ καρδια συνωσιν] οπι. 3. 
α.ά.5 

---- Επιστρέεψωσιν ΒΝ. 135.51. Η1.. Υαἱς.| 

-ψουσιν ΑΕ. 61. 

--(ασομαι ΑΒΝΗΤ.. | 1 -σωμαι 5. Ἑ. 

19. 81. 61. ὙΥπ]ρ. (6 εἸεπιεπς εἰς εἶδ 
ἀοπιίπας” πι.) 

938. εστω απίε ὑμιν ΑΝΕΒ. 195. Η1.. Υα]ς, 

ΒΥΥ.Ησ]. Ανπι, | Ροσύ Ῥ. 91. 61. [Ῥντ. 

Ῥεί.] 
---απεστ. τουτο ΑΒΝ3. 18. 61. Ψα]ρ. ο. 

Ῥγττ. Ρεύ.δεΗ ο]. |. Ἅοπι. τουτο στ. ἃὲ 

Ῥάαγ. 51. ΗΤ,. Το. Μεπρα. Αππι, 

8. 

--του θεου] ΟΠΙ. του Ὦ. 

99. γετ. ] και ειποντος 

Τ απηλθον οἱ Ίουδαιοι πολλην εχοντες 

Τεν ἑαυτοις συζητησιν -. 5ἱ. Η1Ι.. 

γαρ. ἰ. Ἀγτ.Ηε]. Αππι. ζ5ο, (5εὰ 

ποῃ ἴηπ ΜΒ.) Αι. ζίοπι. | οπι. ΔΒΝΕ.. 
19. 61. πι Γι], 5.ο 8ΡΒ{Ιο οργἐςδίπιε 

ταυτα αυτου 

Ῥγιτ,β5ι.(άπι.)δεΗο].εκι.  Μεπρῃ. 

Αππι, Ζοµ. δι. Γίαιὲ. 

80. ενεµεινεν ΒΝ'. 18. 61, | ενεµειναν 

21. παποϊανΙς ο. |. 329. Ἱοβρϊῖατα Ῥ]ατοΒ 
σι. | εἶς 61. | εξ Ίερο ἁπι. 



ΧΧΥΠΙ.ΟΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ο α {/ . 

γαρ. δυστ.Ρ.Η. "Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν" Ἰοοπίι ο Ῥος Ἐκαίαπι Ῥχο- 
ἹΜαπαρ]. 6 1. ) η κό ἤ π π Ἀ ο. κ. Ῥποίαπι αά ραΐτος ποδίτος 3 αἷ- 

Ασπη. Άι λέγων, Π]ορε ψθητι πρὸς τὸν λὰὼὸν τοῦτον ΧΑ οι, Ὑαάο πὰ Ῥοραϊυτι ἴδέαπι 
κἘδ, 610, σοι. ο ἀἱσ, Απο απαἶειί5 ο{ ποπ 
Μαιξ. 18114, 5οᾳ. 
ην 19:49, 864. 

| σαρ. 13:46. 

ἑ εἰπόν, ᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ, συνῆτε, καὶ βλέ- 
πουτες βλέψετε κονὶ οὐ μὴ ἴδητε: Ἔ ἐπωχώθη γὰρ ἡ 
καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσω», 
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν; ὠἁή ποτε 
ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀπούσωσι, καὶ 
τῇ καιρδίῳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιω κοὶ ἶ ἰώσομιιι 
αὐτοὺς. 3] Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ο. 

Ιπίο]]οροιῖ», [ος] ντάσπίος γἱὰ εδῖ- 
65 οἱ πο νιἀοριῖς: 3 Ἱπογαδξα- 
ὕαπα εβῖ οπίπι σος Ῥορα1 Παῖας, 
εἳ απτίοας στανῖιογ αιάἸεγαπί 
εί οσ]ο5. 5108 6ΟΠΡΓΘΣΣΞΟΥΙΠΕ, 
πο {οτίο νἰάσαπέ οσι]15 οἳ αιιτ]- 
Ῥα8 απθαπί ο οοτάο Ιπίε]]ο- 
ραηπί οἱ οοπγετίαπίαγ εἰ 6άπεπι 

11ο. 3 Νοιαπα 6τρο 56 γοῬῖβ 
αποπίατα σοπίίρας παῖδβαπαι οκί 
Ἀος δα]πίατο ἀαῖ: 1ρδῖ εἰ αιι- 
ἀῑοπε, ὃν Μαηπβῖς απίοπα Ῥἱοηπῖο 

ἀπεστάλη ᾽ τοῦτο” "τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ, αὐτοὶ καὶ {οίο ἴπ 5πο οοπᾶμοῖι, οἳ 818- 
5 / 99 οἱρίοῦαί οπ1Πο5 απῖ Ἰησγοάῖο- 
ακουσογται. . 

50 1 Ἠγέμεινεν΄ δὲ ! διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, 
καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς 
αὐτόν, Γκηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ δι- 

δάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ, μετὰ 
πάσης παῤῥησίας ἀκωλύτως. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ῥαπίας αἆ αµπα, 3 ργαδδῖσκης 
γΘσΏΠΠΗ ἀ6ἵ 6ος ἀοσθπς 4παο εαπέ 
46 ἀοπιίπο Ίσοδα ΟἨτίδιο ουτα 
οιηπί βάποῖα 5ἶπο Ῥτομίρίδοπο. 
Απιεῃ, 

δὲΣ, (σο:γ. -νεν]. 

81. ΗΤ.. 

90, δε] Ταᾶά. ὁ Παυλος 5. 51. ΠΤ,. Τοί. 

--- προς] εις 19. 913. 

-- Βπ.] αἀά. ο πάαοος οἱ (επιιες Το, 

ΒΥτ.Η5].Ἐ (Ίουδαιους 197.) 

)| Σεμεινεν 5. ΑΝ.Ε. | δΙ. χριστου] οπι. 83. (α.4.5) Ἀγτ.Πε]. 

- ---βπ.] πἀάά, ἀϊσεπς, αιιοά Ἠῖο δέ ὧεδις 

Οπεῖδίας Ες ἀθὶ Ῥες απεπα Παγας 

ΒαβξοΓΙρ{Ιο. 

Ίραξεις αποστολων ΒΝ. 

Τραξεις των ἁγιων αποστολων ΑΕΗΙ., 
ΤΤραξεις των αποστολων 61. 

4οἵ Ῥος. απθπι οπιπῖς τηππά5 ᾖπά]- 

οαΡίέαν οππι οπηπῖ βάποία, βἶπθ Ργο- 

Παρίοπα,”. | αάά. Απιεπ πι. 

Όνιγ.Ρε{.ΞΗοΙ.Ξ , | οπ. ΑΒΝΕ. οδὲ τοῦ παπάς Ἰπά]σατ, ΑΠΙΟΠ τη 15. η π ποτ. 

19.61. Υαἱσ. Θυγ.Ησ]. κι. ΜεπαρΗ, Αιπη. | Ὀντ.Ησ]. | Το. Ἰαδεῦ “αἱ ἆοεσπβ ον 3 εκ ωκάεα ος 

-- εν] οπι, 13. | αποπῖαπι Ἠϊο ο Ομπείας Βῇιις 96. ἀἱο αἲ 608 Οἱ. |. οπι, “6” απίε ν]άρηξεβ 
Αππ. | νἰᾶειῖβ οὗ πο ἅπι.Ἑ | εὐ ποπ ρετβρίοΙεί]β 
(π. | 27. ΒαΠθΠΏ 808 601. | 28. οἓ 1ρ8ί 6ἰ. | 29. εξ οιιπα 
Ἠπεο ἀῑκίδθοι οχἰοταπῦ αὉ εο {ιαάασί τηπ]ίαπα 

Ἱ ἩαὈοηίαος 1πτοχ 56 ααπεδίίοπεπα Οἱ. | 90. σοπ- 
ἀποίο 6ἷ, | 81. σπι, Αππεη Οἱ. 

ζαρία ΠΙΒΡΒΙ ΑΟΤΟΜ ο (ωα. (οἰπίαπο αριᾶ ΟΛ{οπίο[αἰοσηίιπη. 
(υτά. ΒιθΠοίμ. 6οἱκί. 0οἲ. ΧΧΥ.) 

Ἔκθεσις κεφαλαίων τῶν Πράξεων τοῦ Παμφίλου. 

Ἐκ. πατέρων ἡμεῖς καὶ διδασκάλων τὸν τρόπον καὶ τὸν τύπον ὠφελημένου, ἐγχειροῦμεν μετρίως. Τῇδε 
τῶν κεφαλαίων ἐκθέσει, αἰτοῦντες συγγνώµην προπετείας ἡμεῖς, οἱ γέοι ' χρόνῳ΄’ τε καὶ µαθηµάτων ” πα 
ὑμῶν ́  ἑκάστου τῶν ἀναγινωσκόντων εὐχῆ τῇ ὑπὲρ ἡμῶν τὴν συμπεριφορὰν κομιζόµενοι. ἐκτιθέμεθα 3 οὖν” 
αὐτὴν κἀθ᾽ ἱστορίαν 4ουκᾶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ συγγραφέως. τοιγαροῦν διὰ μὲν " τοῦ ἄλφα καὶ βῆτα” 
αὐτοτελῆ τὰ ἑοολα διὰ δὲ Στοῦ ἀστερίσκου τὰς ἐν µέρει τούτων ἐχομένας ὑποδιαιρέσεις 
ἐσημειωσάμεθα.» 

α. περὶ τῆς ἐξ ἀναστάσεως διδασκαλίας χριστοῦ [8. 
καὶ ὁπτασίας πρὸς τοὺς µαθητάς, καὶ περὶ 
ἐπαγγελίας τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος δωρεᾶς' 

Πέτρου διάλογος πρὸς τοὺς µαθητευθέντας 
περὶ θανάτου καὶ | ἀποβολῆς”' Ἰοῦδα”. 

Γα]. ἐν ᾧ περὶ ἀντεισαγωγῆς ἸΜατθίου ο ῶμ 
θέας τε καὶ τρόπου τῆς ἀναλήψεως τοῦ θέντος χάριτι θεοῦ διὰ προσευχῆς. [1. 195. 
χριστοῦ.! [1. 1]. 15]. 

Τατίείας Ιεοίίοπίς (Οοάΐσιπι ΓαΜἰσαπογιπι αριά Ζασαφπίωπι. (υἷά. (ο[εείαπεα ἸΠοπιπιοπίογιπι Ἐείέτυπι ϱρ. 4358---454.) 

ΤπεοτῖρΏο αρπᾶ Ζασασπίατη, | α.. να καὶ περὶ τῆς ἐνδόξου δευτέρας αὐτοῦ παρουσίας 
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων. 

1 χρόνων 7. Σοπι. Μ. 3 γοῦν Ζ. "τοῦ µέλανος 7. 5 τοῦ κινναβά- | Βν ὰ πολης 7. 3” αἀά. τοῦ προδότου 7. 
ρεως 7. " αᾷ. στίχοι ιζ Ζ. ει ροξῖθᾶ κεφάλαια τῶν πράξεων 7. 619 



1 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Υ. περὶ θείας τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπιφοιτήσεως γεγέσεως . Μωυσέως” καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν 
ἐν ἡμέρᾳ πεγτηκοστῆς ηεγοµένης εἰς τοὺς " Μωυσέα᾿ θεοφανείας εν ὄρει Σινὰ Ύεγο- 

πιστεύσαντας. | Π. Ἱ. .] µένης. [νῃ. 11. : 
[2]. ἐν ὦ Ἠέτρου κατήχησι». [αι 141. [14]. περὶ τῆς ἐξόδου καὶ μοσχοποιῖας τοῦ 
λα καὶ’ περὶ τούτου ἐκ τῶν προφῆτων. [Π1. Ἰσραὴλ ἄχρι” τῶν” χρόνων ὃ τοῦ” ἴ Σαλομῶ- 

γος, καὶ τῆς τοῦ ναοῦ κατασκευῆς. | νι]. 96]. 
[ά]. ο πάθους καὶ ἀναστάσεως καὶ ἀνα- [15]. δὁμολογία” τῆς ὑπερουρανίου δόξης 

λήψεως κριστοῦ δωρεᾶς τε τοῦ ἁγίου πνεύ- Ἰησοῦ χριστοῦ ἀποκαλυφθείσης Σαὐτῷ ' 
µατο». [1.5 5]. Στεφάνῳ, ἐφ᾽ ᾗ λιθόλευστος γενόμενος αὐτὸς 

[5]. περὶ πίστεως τῶν παρόντων, καὶ τῆς διὰ Στέφανος 1) εὐσεβῶς” ἐκοιμήθη. [νῃ. ὅδ]. 
τοῦ βαπτίσματος αὐτῶν σωτηρία». [αι οτι}. 6. περὶ διωγμοῦ τῆς ἐκκλησίας καὶ ταφῆς ἍἌτε- 

[6]. περὶ ὁμονοίας κοινωφελοῦς, καὶ προσθήκης φάνου. [νι 1. ἐγένετο δὲ]. 
τῶν πιστευόντων. | Π. 43 5. 44. ἤ [16]. ἐν ᾧ περὶ Φιλίππου | ἀποστόλου πολλοὺς 

δ. περὶ τῆς ἐν χριστῷ θεραπείας τοῦ ἐκ "γεννητῆς” ἰασαμέγου ἐπὶ τῆς Σαμαρείας. [νῃ, ση. 
χωλοῦ, Πέτρου τε κατηχήσεως ἐλεγκτικῆς 6. περὶ Σίμωνος τοῦ μάγου πιστεύσαντος καὶ 
συμπαθητικῆς συμβουλευτικῆς πρὸς σωτη- βαπτισθέντος σὺν ἑτέροις πλείοσιν. [νῃ. π] 
ρίαν αὐτῶν. [πη, Ἠ. Π1Τ]. ἐν ᾧ περὶ τῆς 1 τοῦ ΄ Πέτρου καὶ ᾿Τωάν- 

[ια]: ἐν ᾧ ἐπιστασία ” ἀρχιερέων, ζήλῳ τοῦ φε- γου πρὸς αὐτοὺς ἀποστολής, καὶ ἐπίκλησις 
ηογότος, καὶ κρίσις τοῦ θαύματος, Πέτρου τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπὶ τοὺς βαπτισθέν- 
τε ὁμολογία τῆς χριστοῦ δυνάµεώς τε καὶ πας [νη. 14]. 
χάριτος. [ν. ιή: ια. ὅτι 1 οὐκ' ἀργυρίου οὐδὲ ὑ  ὑποκριταῖς ἀλλ) ἁγίοις 

[5]. περὶ ἡ ἀπίστων 4 ἀρχιερέων προσταττόν- διὰ πίστεως ἡ μετοχὴ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
των ὡς . δεῖ παβῥησιάξεσθαι ἐ ἐπὶ δτῷ ὀνό- ” ἐδίδοτο. [νηι 185. 20]. 
ματι” δγριστοῦ, καὶ Ἰ ἀνέσεως' τῶν ἄπο- [181]. ἐν ᾧ τὰ περὶ ὑποκρίσεως καὶ ἐπιπλήξεως 
στόλων. Πν. 15». 18]. Σίμωνος. [ν]ῃ. 208. 29]. 

[9]. εὐχαριστία ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ὑπὲρ τῆς | ιβ’. ὅτι τοῖς ἀγαθοῖς καὶ πιστοῖς εὐοδοῖ ὁ θεὸς τὴν 
τῶν ἀποστόλων πιστῆς καρτερίας. [1ν. 24]. σωτηρίαν 1δῇλον” ἐκ τῆς κατὰ τὸν εὐχοῦ- 

Ε. περὶ ὁμοψύχου καὶ ο ο κοινγωγίας τῶν χον ὑποθέσεως. [ νι. 26]. 
πιστευσάντων. [Παγ. ὃ9 υγ. περὶ τῆς οὐρανόθεν θείας κλήσεως 1 τοῦ” Παῦ- 

Πο]. ἐν ᾧ περὶ Ἀνανίου καὶ ὶ Σαπφείρας” καὶ λου εἰς ἀποστόλην χριστοῦ. κ. νη- 
στῆς 7 πικρᾶς αὐτῶν τελευτῆς. [ν. 1]. [19]. ἐν ᾧ περὶ ἰάσεως καὶ ᾿Βαπτίσµατος 

Ξ’. ὅτι τοὺς ἀποστόλους ἐμβληθόντας ἐν'' τῷ Παῦλου "διὰ Ἀνανίου κατ᾽ ἀποκάλυψιν 
δεσµωτηρίῳ, ” ὁ' ́ ἄγγελος 3 κυρίου ο, νύκτωρ θεοῦ. παβῥησίας τε αὐτοῦ καὶ συντυχίας τῆς 
ἐξέωσεν ἐπιτρέψας ἀκωλύτως κηρύσσειν διὰ ὃ Βαρνάβα” πρὸς τοὺς ἀποστόλους. [1Χ. 
τὸν 3 Ἰησοῦν." [ν. 1Τ Πσ]ς 

[11]. ἐν ᾧ ὅτι τῇ ὄβῆς 5 οἱ ἀρχιερεῖς αὐτοὺς | ιδ. περὶ ! 4ἰνέου” παραλωτικοῦ ἰαθέντος ἐν «4ύδδη 
πάλιν’ συλλαβόμενοι, ἐφ᾽ ᾧ µηκέτι διδά- διὰ Πέτρου. [1κ. 95]. 
σκειν µαστίξαντες ἀπέλυσαν. [ν. 271. [90]. ἐν ᾧ Ἔτὰ" περὶ Ταβιθὰ τῆς φιλοχήρου 

Πο]. Τ αμαλιήλου γνώµη πιστὴ περὶ . πο- ἣν ὃ ̓ Ἴγειρεν ” ἐκ νεκρῶν ὁ Πέτρος διὰ προσ- 
στόλων μετὰ παραδειγµάτων τινῶν καὶ ευχής ἐν Ἰόππῃ. [ος: 56]. 
ἀποδείξεων. [ν. 841]. ιε. περὶ Κορνηλίου ὅσα τε πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος 

: ; περὶ χειροτονίας τῶν ἕπτα διακόνωγ. [νὶ. 1]. εἶπεν. [κ. 1]. 
η. Ἰουδαίων ἐπανάστασις καὶ συκοφαντία κατὰ [οι]. 1 ἐν ᾧ καὶ ὅσα᾽ ́ Πέτρῳ :οὐρανόθεν περὶ 

Στεφάνου, αὐτοῦ τε δημηγορία περὶ τῆς κλήσεως. ἐθνῶν "ἐῤῥήθη” ὃ ὅτι μετασταλεὶς 
πρὸς Αβραὰμ διαθήκης. τοῦ θεοῦ καὶ περὶ ὁ Πέτρος ἦλθεν πρι, Κορνήλιον. [κ. 10]. 
τῶν ” δώδεκα” πατριαρχῶν. [ν]. 8]. [22]. ἐπανάληψις παρὰ Κορνηλίου ” ὧν 

[19]. ἐν ᾧ τὰ περὶ τοῦ λιμοῦ καὶ πυρωνίαςν δεἶπεν ὁ ἄγγελος' αὐτῷ ὃτῷ' Κορνηλίῳ. 
καὶ ἀναγνωρισμού τῶν υἱῶν Ἰακώβ, καὶ περὶ [κ. 901. 

γ΄. Ὁ οτι. ἤ. ϐ’. | αἀᾶ. τοῦ ᾱ. 
ὃ.  γενετῆς . 3 αἀᾶ. τῶν Ἰ. ᾖὃάἀπειλῆς 7. "αάά. τῶν ᾱ.  ὐ. 1 οπ.Ἅ, 

δ τὺ ὄνομα Ἄ. ὃ αἀᾖ. τοῦ Ζ. Ἰ ἀνανεώσεως Μ. τα’. | οὐ δι 3. 3 δίδοται 
ε.. Ἰ Σαμφείρης ἆ. 3οπι. 7. ιβ’. 1 δήλην Μ. 
ς’. 1οπι. 7. Ἀοπι. 7. ᾖθεοῦ 7. Α κύριον 7. 5 αὐτ. οἱ ἀρχ. . ιγ. 1οπι. ἆ. 3 δι . ὃ Βαρνάβαν Ἰ. 

πάλιν 3. ὃ αὰ, τῶν 7. το’. ὰ Αἰνέα ᾱ. 3οπι. . ὃ ἔγειεν Ἰ. 
η΄. 1 οπ. ποίαπῃ εεοι]οηῖς Μ. "β΄. Μ. 3 Μωσέως Μ. 3οπι. | τε. | καὶ ὅσα πάλιν ᾱ. 3 ἐῤρέθη 7. 3 αᾶά. ἐν ᾧ 7. 3οπι, Ἡ. 

7. δοπι.ἆ. δοπι, 7. Ἱ Σαλομῶντος. ὮὉ ὁμολογίας Μ. 5 ὁ ἄγγ. ἐμαρτύρησεν καὶ ὑφηγήσατο ἆ. δ οτι. ᾱ, 
δοπι, ή. Ἴ9οπ. ΜΜ. αρ. ᾖ. 
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[25]. Πέτρου κατήχησις εἰς χριστόν, τοῦ τε 
ἁγίου “πνεύματος ἐπὶ τοὺς ἆ ἀκούοντας δωρεά, 
καὶ ὅπως ἐβαπτίσθησαν τότε ἐξ ἐθνῶν 
πιστεύσαντες. [κ. 94]. 

ὡς Πέτρος τὰ καθ ἑξῆς καὶ τὰ ἕκαστα τῶν 
γεγονότων διηγεῖται τοῖς ἀποστόλοις διακρι- 
θεῖσι πρὸς αὐτόν. [Σὶ. 15. 4]. 

[4]. 3 τῷ, τηνικάδε τὸν” Βαρνάβαν 8 ἐκ- 
πέμψασι’ πρὸς τοὺς ἐν Αντιοχείᾳ ἀδέλφους. 
[αι. 33]. 

προφητεία Ἀγάβου περὶ λιμοῦ ! οἰκουμενίκης, 
καὶ καρποφορίας πρὸς τοὺς ἐν Ἱερουσαλὴμ 
ἀδελφούς. [κις»τ]- 

᾿]ακώβου τοῦ ἀποστόλου κατασφαγή. [χὶ. 
πε 

[25]. ἐν ᾧ }κ ”. Πέτρου σύλληψις 
ΞἩρ ώδου”., ὅπως τε αὐτὸν ἄγγελος θείῳ κε- 
ος Ξ ἐξείλατο” τῶν, δεσμῶν, καὶ ὁ Πέ- 
τρος ἐμφανὴς γεγόµεγος νύκτωρ τοῖς ἀδέλφοις 
ὑπανεχώρησεν. [σι 4]. 

[26]. ἐν ᾧ περὶ τῆς τῶν φυλάκων κολάσεως 
καὶ μετέπειτα περὶ τῆς τοῦ ἀσεβοῦς Ἡρώ: 
δου πικρᾶς τε καὶ ὀλεθρίου ’ κατασφαγῆς.΄ 
Γκ. 19]. 

ἀποστόλη Βαρνάβα καὶ Παύλου πρὸς τοῦ 
θείου πνεύματος εἰς Κύπρον, ὅσα τε ' εἰρ- 
γάσαντο΄ ἐν ὀνόματι Χριστοῦ εἰς Ἐλύμαν 
τὸν µάγον. [κ. 1]. 

Παύλου εὐθαλὴς διδασκαλία εἰς χριστόν, ἔκ 
τε τοῦ γόµου καὶ καθ ἑξῆς τῶν προφητῶν, 
ἱστορικὴ καὶ εὐαγγελική. Γκι. 161. 

[27]. ἐν ᾧ ἐλεγκτικῇ καὶ συλλογιστικῇ | δι- 
δασκαλίᾳ χρῆται” περὶ µεταθέσεως τοῦ κη- 
ρύγματος εὖς τὰ ἔθνη, διωγμοῦ τε αὐτῶν", καὶ 
ἀφίξεως εἰς ᾿Γκόνιον. [ κἩ. 95]. 

κα. ὅπως ἐν Πκονίῳ, κηρύξαντες τὸν χριστὸν πολ- 
λῶν Ι πιστευόντων ἐδιώχθησαν οἱ ἀπόστο- 
λοι. [αῖν. Πι 

κβ’. περὶ τοῦ ἐν Αύστροις ἐκ  γεννητῆς” χωλοῦ 
ἰαθέντος διὰ τῶν ἀποστόλων" διόπερ εἶναί τε 
θεοὶ καὶ παρεῖναι ἔδοξαν τοῖς ἐγχωρίοι». 
[αιν. 8]. 

[28]. ἔνθα δὴ καὶ μετέπειτα λιθάζεται ὁ 
Παῦλος παρὰ τῶν 3 ἀστυγειτόνων. [χὶν. 
191. 

ΚΥ΄. ὅτι οὐ δεῖ περιτέµνεσθαι τοὺς ἐξ ἐθνῶν } πι- 
στεύοντας’ δόγµατι καὶ κρίσει τῶν ἀποστό- 
λωγ. [αν. 1]. 

[29]. ἐν ᾧ ἐπιστολὴ αὐτῶν "τῶν" ἀποστόλων 

ιθ’. 

πρὸς | 

πρὸς τοὺς ἐξ ἐθνῶν περὶ τῶν Ἀφυλακτέων.’ 
[αν. 29]. 

[50]. ἀντίῤῥησις Παύλου πρὸς Βαρνάβαν διὰ 
Μάρκον. [χν. 9θ]. 

κὺ.. περὶ κατηχήσεως Τιµοθέου καὶ τῆς κατ΄ 
ἀποκάλυψιν ἀφίξεως Παύλου εἰς ἸΜακεδο- 
γίαν. [κν]. 1] 

[51]. ἐν ᾧ περὶ πίστεως καὶ σωτηρίας Ὕυναι- 
κός τινος Αυδία». [αν]. 14]. 

[95]. 3 καὶ’ περὶ ἰάσεως τῆς πνεῦμα ἄπύθωγος” 
ἐχούσης παιδίσκης, δὺ ἣν τὸν Παῦλον κα- 
θεῖρξαν οἱ δεσπόται "αὐτῆς τῆς παιδίσκης.' 
[ανὶ. . 

[55]. 5 ͵ περὶ τοῦ συμβάντος Ρἐκεῖσε « 
σαισμοῦ καὶ θαύματος" καὶ ὕπως πιστεύσας 
ὁ εἱρκτοφύλαξ ἐ ἐν αὐτῇ τῇ γυκτὶ ἐβαπτίσθη 
παραχρῆμα Ἰππανέστιος. [ Χν]. 35]. 

[24]. ὅτι παρακληθέντες ἐξῆλθον τότε ἐκ τοῦ 
δεσµωτηρίου οἱ ἀπόστολοι. Γανι. 98]. 

' κε. περὶ στάσεως γενομένης ἐν Θεσσαλονίκῃ τοῦ 
κηρύγματος ἔνεκεν, φυγῆς τε Παύλου εἰς 
Ἠέροιαν κἀκεῖθεν εἰς Ἀθήνας. [χν]. 1.] 

Ἱοκς΄. περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐπιβωμίου γραφῆς, Φιλο- 
σοφοῦ τε κηρύγματος καὶ εὐσεβείας τοῦ 
Παύλου. [κνή. 16 9. 22]. 

περὶ 1 Ἀκύλα” καὶ Πρισκίλλης καὶ τῆς Κοριγ- 
θίων ἀπειθείας "καὶ τῆς' κατὰ πρόγνωσιν 
δαὐτοῖς εὐδοκίας τοῦ θεοῦ ἀποκαλυφθείσης 
τῷ Παήύλῳ. [κν. 1]. 

[256]. ἐν ᾧ ἱπερὶ αΚρίσπου” ἀρχισυναγωγοῦ 
πιστεύσαντος σὺν ἑτέροις τισὶν καὶ βαπτισ- 
θέντος. [αν]. 8]. 

[56]. ὅτι στάσεως κινηθείσης ἐν Κορίνθῳ 
ὁ Παῦλος ὑπανεχώρησεν, ἐλθών τε εἰς 
Ἔφεσον καὶ διαλεχθεὶς ἐξῆλθεν. [ακν]. 19. 
18]. 

[57]. ὃ καὶ” περὶ Απολλὼ ἀνδρὸς λογίουξῦ καὶ 
πιστοῦ [ακνλ. 94]. 

περὶ βαπτίσματος καὶ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος 
δω ρεᾶς δοθείσης διὰ προσευχῆς "Παύλου" 
τοῖς ἐν Ἐφέσῳ πιστεήουσι ”, καὶ περὶ 
ἰάσεως τοῦ λαοῦ. [αὶκ. Ι]ς 

[98]. ὃ περὶ τῶν υἱῶν Σκενᾶ, καὶ ὅτι οὐ δεῖ 
προσχωρεῖν ἀπίστοις καὶ ἀναξίοις τῆς πί- 
στεως γενοµένοι», καὶ περὶ ἐξομολογήσεως 
τῶν πιστευόντων. Γκικ. 14]. 

[50]. περὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ κινηθείσης στάσεως 
ὑπὸ Αημητρίου τοῦ ἀργυροκόπου κατὰ τῶν 
ἀποστόλωγ. [αχν]. 35]. 

κη. 

5. Ἱτὸ 7. 3οπι.Ἅ. 3 ἐκπέμψας Μ. 
εξ. . οἰκουμένης ”. 
ο ὰ οπι. 7. 3 Ἡρώδην 7. 3 ἐξείλετο Ζ. 3 καταστροφῆς 7. 
(0. | εἰργάσατο Μ. 
κ. τοπ. 7. 5 αἀἀ. ἐκεῖ 7. 
καὶ. ! αἀἀ. τε 7. 
κβ’. Ἡ γενετῆς 7. 3 αἀᾳ. Τουδαίων 7. 

Σφυλακέων Μ. 
}οπι, Ζ, ὅ οπι. Ζ. δἐκεῖ 7. 

κγ- ! πιστεύσαντας 7. Τοπ. Μ. 
κδ’. κατὰ 7. "οπι. 7. 3 πύθονος Μ. 

Ί πανέντιος Μ. 
κὔ’. 1᾿Ακύλου Ζ. τῆς τε Ἰ. 

5 α4ά. τε 7. 
1 ριῃ. 7. 3 πιστεύσασιν 7. 

δ αἀᾱ. ἐπ᾽ ἆ. 3 Πρίσκου Μ. 5οπι. 7. 

/ κη’. Σαᾶᾶ. ἐν φ ᾱ. 
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κθ.. περίοδος Παὔλου, ἐν ᾗ τὰ περὶ 1 τοῦ” θανάτου 
καὶ ἀνακλήσεως Ἠὐτύχου διὰ προσευχῆς ἐν 
Τρωάδι:, Ξ παραινέσεις τε αὐτοῦ ποιμαντικαὶ 
πρὸς τοὺς ἐν Ἐφέσῳ πρεσβυτέρους». [χκ. 1 5. 
2|. 

ασ] ἐν ᾧ παράπλους Παὔλου ἀπὸ Ἐφέσου 
ἄχρι Καισαρείας τῆς Παλαιστίνη». ρου ή]. 

λ.. Αγάβου προφητεία περὶ τῶν συμβησοµένων 
τῷ Παύλῳ ἐ ἐν Ἱερουσαλήμ. [ακι. 10]. 

λα. παραίνεσις ᾿Τακώβου πρὸς Παῦλον περὶ τοῦ 
πι δοκεῖν κωλύειν Ἔβραίους περιτέµγεσθαι. 

Μ 181. 
λβ.. στρ, ος ἐν “Ἱερουσαλὴμ κατὰ τοῦ Παύλου 

κινηθείσης ἀταξίας, ὅπως τε αὐτὸν ὁ χιλίαρ- 
χος τοῦ πλήθους ἐξαιρεῖται. [αχι. 265. 
οτ]. 

[41]. ἐν ᾧ Παύλου κατάστασις περὶ ἑαυτοῦ 
καὶ τῆς εἰς ἀπόστολον 1 ἑαυτοῦ” κλήσεως. 
[ακι. 40]. 

[49]. περὶ ὧν ὁ Ἀνανίας " πρὸς τὸν Παὔλον ἐν 
Ααμασκῷ, ὁπτασίας τε καὶ φωνῆς θεοῦ γενο- 
µένης ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ. [κκ]. 
12]. 

[48]. ὅτι μέλλων ἐπὶ τούτοις ὁ Παῦλος τύπ- 
τεσθαι, εἰπὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν, ἀνείθη. 
[κχῃ. 95]. 

λγ’. ὅσα} Παῦλος καταβὰς εἰς τὸ συνέδριον ἔπαθέν 
τε καὶ εἶπεν, καὶ εὐθυβόλως ἔπραξεν. [κκ]. 
50], 

λδ. περὶ επιβονλῆς µελετωμένης ΜΗ ουδαίοις” κατὰ 
Παύλου καὶ μηνύσεως αὐτῆς πρὸς 4υσίαν. 
[ααιῃ. 121. 

[44]. ἐν ᾧ ὅτι παρεπέµφθη ὁ ὁ Παῦλος τῷ ἡγε- 
μόνι εὖς ΣΚαισάρειαν μετὰ στρατιωτῶν καὶ 
γραμμάτων. [κκ 25]. 

Τερτύλλου περὶ Παύλου ) κατηγορία” καὶ αὐ- 
τοῦ Ξἀπολοηγία΄ ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος. [ ακκὶν. 
1]. 

[λς.. περὶ τῆς Φήλικος διαδοχῆς καὶ τῆς Φήστου 
Ἱπροσαγωγῆς, τε ἐπ᾽ "αὐτοῦ" ́ ἀνακρί- 
σεως Παύλου καὶ ὃ ἀφέσεως.΄ [κκῖν. 3τ]. 

λα Ἀγρίππου καὶ Βερνίκης παρουσία, καὶ πεῦσις 
τῶν κατὰ 1 Παύλου.’ Γκαν. 19]. 

[45]. ἐν ᾧ 5 " ἀπολογία Παύλου" "ἐπὶ Αγρίππου 
καὶ Βερνίκης” περὶ τῆς κ εν νόμφ᾽ ́ θρησκείας 
αὐτοῦ καὶ κλήσεως εἰς τὸ εὐαγγέλιον. Γαχν]. 

11. 
μθ]: ὡς οὐδὲν ἀδικεῖ Ιουδαίοι ὁ Παῦλος 
Αηρίππας ἔφη τῷ Φήστῳ. [κανι. 51]. 

λη’. πλοῦς Παύλου ἐπὶ 'Ῥώμην κινδύνων | πλεί- 
στων τε’ καὶ µεγίστων " πάµπλεως. [καν]]. 
τη: 

[41 |. ἐν ᾧ παραίνεσις Παύλου πρὸς τοὺς σὺν 
αὐτῷ περὶ ὶ ἐλπίδος σωτηρία». [κκνι. 1.] 

[48]. γαυάγιον Παύλου, ὃ ὅπως τε ο μα 
εἰς Μελην τὴν νῆσου, καὶ ὅσα ἅτε΄ ἐν 
αὐτῇ ᾗ 9 ἐθαυματουργεῖ.’ [καν]. 41]. 

λ6. ὅπως ἀπὸ ἸΗελίτης εἰς Ῥώμην κατήντησεν ὁ 
Παὔλος. [κανιῃ, 11. 

 πηο “περὶ διαλέξεως Παύλου” πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ῥώμῃ 
Ἰουδαίους. [κακν]. 17]. 
"Κεφάλαια μὲν τὰ ὅλα μ’. τὰ δὲ τούτοις 
σαι ἅτινα τὰς σημειώσεις ἔχουσι διὰ 

λε. 

τοῦ Ἔμη.' 

ὁ Αεἰοτίδεογπῃ Ῥουγο Ἠπ]αςπιοῦ1 ποία Ῥοπίίας αΏξαπί αὓ πος Οοᾶΐσα; απ]ῖα αβεοτῖςοί 4πος Ῥατηρηί]ας Ππῖῖο αἀδογίρδεταί, 11 νατίοταπα 
οδοΙζαπ[ία Ρορίοα εχοίάσγαπ{.” Μοπιε/αἰεοπίμκ. ΝΙΠΙΟΥΟΒ ΠΡΙ δοοΒίοΠΊπι ορο ἰπίου ππορς 5αρρ]ον!, 

Ἀπαραίνεσίς τε αὐτ. ποιμαντικὴ . 
3 αὰ. εἶπεν 7. 

κθ’. 1 οπι. 7. 
λβ’. 1 αὐτου 7. 
λγ’. 1 αἀά, ὁ 7. 
λδ’. ) ὑπὸ Ἰουδαίων 3. 
λε. } κατηγορίας Μ. 
λς’. 1 προαγωγῆς 3. 

2 αἀάἆ, τὴν 7, 
3 ἀπολογίας Μ. 
Σαὐτῶν Μ. ὃ ἐφέσεως 3. 

λζ’. 1 Παὔῦλον ᾱ. "Παύλ. ἀπολ. 7. 3 ἐπ᾽ αὐτῶν . " ἐννόμου ἄ. 
Ὦ λη΄. ἆ τε πλείστων ἤ. Ἔἐμπλεως Ἰ. 3οπι.. “οπι. ἆ. 5 αὰά. 
| ὁ Παῦλος Ζ. ὃ ἐθαυματούργησεν Ἰ. 

μ΄. } οπι, ποῖ. 5οοῖ. Μ. 3 αἀά, τῆς 7. 
3 αἀά. στίχοι ροβ’. ᾱ. 
4 µη”. ἄτινα τὰς σημειώσεις ἔχουσι διὰ κινναβάρεως. 
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ΙΑΚΟΡΟΥ ΡΕΗΠΗΤΙΤΣΤΟΛΗ. 

1στ/ . . - αἲ 
λε Ἡν 1 ”᾿Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ δοῦλος 

| ΚΙ. ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ, χαίρειν. 
5 ο. Πᾶσαν χαρὰν ἠγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πει- 

κ πορν. ρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοι "Ὑωώσκοντες ὅτι τὸ 
πα, ΑΗ], 

πο. δοκίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν' 
1 Εε1: 7. 4 ε δὲ [-- 9 / ) / ο 5 / 

Ἰ ὃε υπομονη εργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα Ίτε τέλειοι 
ε / 3 / υ . - 

καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόµενοι. { εἰ δέ τις ὑμῶν 
/ . - / - 

λείπεται σοφίας, αἰτείω παρὰ τοῦ διδὀντος θεοῦ 
- ε ο ν Ν » / Ν / 

πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται 
” ζν . / Ν 3 Ν / ε 

αὐτῷ. Ὁ αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόµενος" ὁ 
Ν / ”/ / ή . 

γὰρ διακρινὀµενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζο- 
/ « / . κ ν . ε 

μένῳ καὶ ῥιπιζομένφ. μη γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος 
Ν 

ἐκεῖνος, ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου. ν ἄνηρ 
δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
, ̓καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 

ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος 
χόρτου παρελεύσεται. : ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἦλιος σὺν 

5 Ἡς, 017. τῷ καύσωνι, καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος 
1 ν 1194. ον ἴαα αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἤ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ 

ἀπώλετο' οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις 
] - / ’ 1 Ν Δ ε ζ 

5 αρ. 6:11. αυτοῦ µαρανθησεται. ''. µακάριος ἄνηρ ὃς ὑπομένει 
/ [τά / / / Ν / 

πειρασµον, Ότι δὀκιµος γενόμενος λήµψεται τον στέ- 
- νε. 9 3 

φανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγειλατο | τοῖς ἀγαπῶσιν 

Τηςογ]ρ{ῖο. (απ ΑΟ Ιηπδορίο αὐδείδεα εί, 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τα δὲ πμ.) 
ἱπ ῬΚ. 

ΈΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 

Ἐπιστολη του ἁγιου αποστολου Ίακωβου 

καθολικη ἵῃ 91. 

Περι ὑπομονῆς και πίστεως ανυποκρίτου 

Ν ταπεινοφροσυνης προς του Άν 3 
Ίακωβου επιστολῆ καθολικῆ 19. 

3. ηγησασθε] ηγεισθε 15. 

8. της πιστεως] ο]. Β: αἲ γἱά. [. ΒΥτ.Ηε]. 

ὄ. του διδοντος θεου] του θεου του δι- 

δοντος Δ. Υμ]σ. ή. Διπι, 

-- μη] ουκ δΙ. 1. 

6. θαλασσης] θαλαττιῳ 15. 
7. τι] οπι. ὃν. 

--- κυριου] ἆθεου ΑἜ(σοιγ.!) Αι, 

1π 1, 

1. Ἰασοσυας ἀοαὶ εἰ ἀοπιηϊ 
ποβιτί Ίσα Ομ] Βοτνας 
ἀποᾶσοῖτα ἐΠαΡ8 απο δαπί 
1π ἀἱδρογδίοπο δα]αΐοπι,  Οπιπο 
ραπ ἵαπα  οχἰθηαίο, ΓΓαίΤο8 
πιοῖ, οππι ἵπ οπρίαοπίις 
γατῖ Ἱποϊάσγεῖς, 3 5οΙσΠίθΒ 
αποά Ῥτομαιο Πάαί νοδίαα 
Ῥαϊεπίίαπι ορεταίαν. 3. Ῥα- 
Πεπι]α οριῖ5 Ῥογ[εσίαπα Ἠαῦσαῖ, 
αἱ 165 Ῥρογ[οσιΙ οἱ Ἱπίαστί, ἴπ 
πΠΙ]ο ἀεβοίοπίο. 5βδί απῖδ 
ππίοπι γορίταπι Ἰπάῖσοι εα- 
Ρἰεπίίαπα, Ῥοσιπ]οί α ἀεο απῖ 
ἀαῦ οπηπίθις αβ]ασπίοΥ οἳ ποπ 
Ἱπρτορογαί, οἱ ἀαρίμας οἵ, 
δ Ῥοξέα]εί απίοπι ἴπ Πάε, πΙΠΙ] 
Ἠποδίίαπς: απ οπίπι Ἠαρείταϊ, 
αἰπηϊ]ῇ5 οί ποια ππατί5 οί α 
γοπίο ππονοίατ οἳ οἰτουμπι[εγίας. 
7 Νοπ 6γσο ποδεϊπιεί Ἰποππο Ί]]α 
αποά αοοϊρίας αἰαπίά α- ἆο- 
1πΙπο, ὃ Υἱ ἁαρίος απίπιο 
ΙποοηδίαἩς Ἰπ. οππΙῦς γΙῖς 
εαἱς. Ὁ Ποτίείας απίεπα [γαί6ι 
Ἠππ]]]ς ἵπ οχα]ιαίοπθ δια, 
10 ᾖἴγες απίοπι 1 Παπ Πίαιταο 
5α, αποπίαπα ἶοιί Πο5 Γαοπί 
ΠαηδΙδίς. Ἠ Ἐκογίας οδύ οπῖπα 
5ο] ομπι αγάοτο εὔ ατε[οοῖς 
{46ΠΗΠΗ, οἳ Πος οἷπς ἀθοῖαις οί 
ἄοσον να]ίας5 οἷας ἀεροτῆς: Τα 
εἰ ἀῑνος ἵπ ΠΙποτίθις εαἶς τηΣΓ- 
οο5οος. | Βευπίας υίτ απ 
εαβογί (οπιίαίίοπεπα, απῖα σπα 
Ῥτοῦαίας Επογῖς παο]ρ]εί 6οτο- 
παπι γίίαςρ, απαπα  τεοργοπηῖ- 
εἰς ἄοαιδ ἀσεπίρις 5ο, 

11. αυτου δ0.] ὃ ἑαυτου 03. 
12. ανηρ] ανθρωπος Α. 

-- ὑπομενει] -μεινη 15. | -μενεῖ ΚΙ. | 
-μενῆ 951. 

---γενομενος] γινομ. 1. 

---επηγγειλατο] Ἰ απ. ὁ κυριος 5. (0) 
91. ΚΙ... Ἀγτ.Πο]. 

Ροδί τοις αγαπ. αυτ. Ατπῃ. Ζ9Ἡ, | αἀά. 

ὧθεος 15 πε υἱά. Ὑ πια. Ώγν.Ῥει. Μεπιρῃ. 
| οι. ο... εοᾷᾱ, πιπ]1, 

Α9ιΠ, (οπι. ὁ 0.) 

9. ὁ αδελφος] οπι. ὁ Ὦ. Ατπι, 

4κ 

5. (επζαξίοπος νατῖας Οἵ. Ἱ 4, ς μλμοπᾶα ααΐεπα 
ἱ 9 ο [ Ἠαρεξ 6. | 5. βαρ]εη{ί8 Ο). | Β. Ἱπςυβίδηβ 

11. αυτου 3”.] οπι. Ὦ. αξὲ 61. | αιιοπίατη οιιπὰ Οἱ, 

ρ1Τ 



ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

. μηδεὶς πειραζόµενος λεγέτω ὅτι ᾿Απὸ ! θεοῦ 

πειράζομαι' ὁ ὁ γὰρ θεὺς ἀπείραστός ἐστιν κακών, πει- 
14 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ 

τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόµενος: 
ὃ εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, Ἱἡ δὲ 

ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον. 
9 16 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί: '' πᾶσα 

δόσις ἀγαθη. καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν 
καταβαίνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ ᾧ οὐκ 
ένι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα.. 13 βουληθεὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς. λόγφ ἀληθείας' εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς 

ἴστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἔστω "δε” πᾶς 
ἄνθρωπος ταχὺς. εἰς τὸ ο. βραδὺς εἰς τὸ λαλῆ- 

ὃ ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύ- 

Απνσ μα οί αὐτον. 
ΕΙ. 

ράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα" 

ἡ Τοπ, 6:29. 

Τοπι. 8:22. 

ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 
Β΄ 10 φή 

σαι, βραδὺς εἰς ὀργήν. 
1 Ῥει, 9.1, 

323, µόνον ἄκροα- 
ταὶ. 

5 Μαι, 7:26. 

νην θεοῦ Ἰ οὐκ ἐργάζεται-' «11 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν 
ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραύτητι, δέξασθε 
τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάµενον σώσαι, . ψυχὰς 
ὑμῶν. "' γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, τι μὴ ̓ ἀκροαταὶ 
μόνον’ παραλογιζόµενοι ἑαυτούς. Ὁ' ὁ ὅτι εἴ τις ἀκροα- 
τὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ 

1. 19. 

1 Νοπιο οτι ἑοπιρίσίαν ἀῑσαι 
αποπίαπι α- ἆοο ἰοπρίαίαγ. 
Ὅουι» οπῖπι Ἱπεπιρίαίου ππα]ο- 
ΤΗΠΙ θ5!, 1ρ5ο απῖομι πΠοπιῖποπα 
τοπρίαξ: 1 ππιιδαπἴδᾳιπο γεγο 
ἱπιρίαίαν ᾱ- σοποπρὶςοοη(ῖα, 
βπα αὐδίνασοία5 εἴ Ἱπ]οσίας; 
15 4ομίπο οοποπρϊδεσπέία οπα 
οοποοροτί6 Ῥατίς Ῥεσσαίπι, 
Ῥεοσβίαπα τεχο 6ΠΠΙ ΟΟΠδΙΙΠΙ- 
ηπίαπῃ Γαογ16 σοπογαῦ ΠΙΟΣίΟΠΙ. 

15 Νομίο Ἱίαφπα 61116, {1- 
εσ5 πιοῖ ἀεουϊςϊπηϊ, 7 Οπιπο 
ἁαίπι οΡΙπΙΙΠΙ ϱεὐ ΟΠΊΠ6 ἆο- 
ηπη Ῥογ{οσίατη ο 5Υ5ΙΠΙ 65 
ἀεξορπάσπς α Ραΐτο Παππίπατη, 
αραιά 4ποπι ποπ οί ἰτβηβπιι- 
{πΠο που ν]οϊςαιααἶπὶς οῦπῃ- 
Ῥταξίο, | Ὑο]απίιατία οπίπι 
δοπιαῖῦ ΠΟ Υογρο γουίαδίς, τις 
εἶπηπς αμαιιοά παπι οὔθα- 
ἄ1γας οἵ 8, 

19 ΡΟΙΙ5, {ταίος πισὶ ἀῑ]αοίῖ, 
ΒΙ6 απίσοπι οΠΙΠΙ5 Ἠοπιο γε]οχ 
8 απἀ]οπάσπῃ, {τάς Απίοπι 
αἆ Ἰοᾳποπάαπι οἳ ἰατάας αἆ 
ΑΠ: 39 Ίγα οπίπη γἱτὶ πβϊήαπη 
ἀοἳ ποπ. οροταίαχ, 3 Ῥνορίαι 
αποᾶ αλὐιοίοπίος ΟΠΊΠΕΠΙ 1Π- 
παπα ΙΠαπα οἳ αραπάαπίίαπι 
πια] ο ἵπ πηπηδιοίαάἶπο 51δ- 
αἱριίθ Ἱπεῖέαπι γεχθαπ ἀεῖ, 
ᾳποά Ῥοΐεςί βαἶναιο απΊπιας 
γοδίτας, 3" Ἐδιοίο απίθπι Γπο- 
έογος νοτὺῖ, οὐ ποπ αἀάΙίογες 
ἑαπίαπι {α]]οηίος γοβπηοί 1Ρ505. 

- ΔΝ / - 

κατανοουντι το προσωπον της 
/ 

ἐσοπτρῳ' 

/ ” - 3, 

γενεσεως αυτου εν 
24 / λ ε Ν ον Ὦ / 

κατενο]σεν γαρ εαυτο» και ἀπελήλυθεν 
, ορ ο; λ / 

καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. "' ὁ δὲ παρακύψας 

2οΩπία ϱἳ απῖδ απο οδί 
γεχὺῖ οἱ ποπ ΓποίοΥ, Πῖο σοπρα- 
χαμίέαν γΙτο σοηβ]άεγαπἰ{ῖ γα]- 
{ππα πα γ]έδ[]5 επαθ ἵη 5ρεσπ]ο: 
3) οοπ]άοταν]ῦ οπίπι 5ο εἰ αὈΠί 
ει εἰαίῖπι οὐ]ίας εδ απα]ίς 

18. απο] ὑπο ὃ. 
-- θεου] Ἱ Ῥϊλοπι. του 5. | οἵι, ΑΡΝΟ. 

15, 91. ΤΤ,, 
15. ἡ επιθ.] οπι. ἡ Ο. 

16. μη] µηδε 13. 

17. καταβαινον] -νων ΔΑ. 19. 
--- απο] παρα Ἱ. 
-- ουκ ενι] ουκ εστιν Ν. 

-- αποσκιασµα ΑΝΕΟ. 18. 51. ΙΤ, πα]ς. 

Ἂππι, ῃ -ματος ΒΝΧ. (5 πιοβῖσιιπα 
οριπηρτα Ιοπ]ς”) | βσατα ππιργαο ἔταης- 
οπη(ῖ5 Μεπιρ], | απἰάᾳπαπι ααοᾶ οβα- 
συ «39η. 

18. αυτου Β)93. 81. ΙΤ, | ἕαυτου ΑΔΕΟ, | 
(0, 151) 

19. ιστε ΛΡΝΟ. Υι]ρ. β/. Βγτ.Πε].πρ. 
Μοπηρ], Λιπι, | ιστω ΝΞ. | 1 ὡστε ς.. 
51. ΚΙ, Ἀγν.Πς].ίσί, (18.1) «Ει” 

Ῥγν.Ε5ί, “οῖαπι”. 8Η, |. αἀᾶ. δε 
Α. 

-- αδελφοι µου αγαπητοι] αγαπ. µου 
αδελφ. 19. 
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19, εστω δε” ΡΝΟ. Υα]σ. ὔ.πι, Μοτηρ]. 
Γ και εστω Δ. 15. | Ὑεστω ἰππίππ 5. 
81. ΚΙ, γτν. Ρο, δΗσ]. Ατπι, 1, 

90. ουκ εργαζεται ΑΡΝΟΟ. 91. | Τ ου 
κατεργαζεται σ. Ο3. 19 μένα. ΣΤ. 

91. περισσειαν] περισσευµα Α. 19. 

-- ὑμων] ἡμων 1. 
99, λογου] ῬΙΒΟπ, του 9]. | νοµου Ο8. 

«Ένμ. 

--- ακροαται ΔΠί6 μονο» Ὦ. Υα]σ, {- Ἁνιν. 
Ῥεἱ,δ.Ησ]. Μεπιρα. Αιπῃ. 011. (η.]. 19.) 

α ἀροείς. Α960, 51. ΚΙ, 

95. ὑτι] οπι. Δ. 18. Ῥγτ.ρ5ί, «1. απὶ 
οπίπῃ οδί Τεπιρι. 

--ει] η Δ. 19. 

--- εστιν] ππὶθ ακροατης λογου 1,. 

--- οὗτος] οὕτως δΙ. 

---κατανοουντι] -τες 9Ἠ. (601.Ε) 

---της Ύενεσεως] οπι. ΘΥΣ.Ε5ί. | Παῦοί 

Υτ. Πο]. (οί της. χαθςὸ.) 

παραμεινας] αάᾶ. εν αυτῳ Ὑα]σ. 
Ἁγττ,Ἐ5ί,δεΗς].Ἠ Αυπῃ, 

9δ. ουκ ακροατης] ἢ ΡΙά6ΙΠ, οὗτος 
ασ. 51. ΚΙ, Ἀντῆςσ]. Διπ. | οπι. 

ΛΡΟ6Ο, 15. Υαἱς.β. Ἀστ.Ῥεί, Μεπιρῃ, 
«Βι], |. αἀά. εργου 1. (οπι. Ροβὲ 

ποιητης.) 

-- αλλα ποιητης] αλλ) ακροατής νοµου 
και ποιητης 159. 

296. ει] αἀά. δε Ο. 19. 81. Ὑπα]ο.[. 
Μεπιρῃ. (Βστ.βεί) “οἱ” 1. | οπι. 

ΔΕΝ. Κ5Τ,, πι, Ἀγε Πο]. Αππι. 

--- ειναι] Ἱ αάά. εν ὑμιν 5. 51. ΙΤ, | 
οπ. ΑΒΝΟ. 19. ας. [πι 

Ῥει.δΗοΙ. ΜοπρΙι. (Τμοβ.) Αππι, 

3941, 
-- χαλιναγωγων ΑΝΟ’. 19. 51. 151, | 

χαλιγων Β Ἠαὶ, χαληνων Β Βἰο. (εἳ τἲ 

γἱά. τοςίε) | χαλινιων ΒΒΙΙΥ. χαλικων 
Ῥ οἱ. (08 π. 1.) 

15. ἀεϊπάο 61. | 18. το]απἰατίαο πι. | Ππῖατα 
ώμο ον { 19. ἀῑεομϊβεῖταϊ 61, | 31. οηι, ἀεὶ 



π,Ἱ: 

τα. ῇ. 

8υττ. Ῥ. Ἡ. 
ΠΠεπαρἩ. [Τπεῦ.] 

Ατπι. 141. 

6 Τι. 
26. εἴ " [δέ] τις. 

το ΤΕ: 

8, ἐπιβλέψητε δὲ 

5 Τπεῦ, 

51 Οογ. 1:06, 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

εἰς νόμον Τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραµείνας, 
οὐκ ἆ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς 

ἔργου, οὗτος µακάριος ἐν τῇ ορώῤι αὐτοῦ έσται. 
ὃ ὌδΕῖτις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι ἵ, μὴ χαλιναγωγῶν 

γλὠώσσαν αὐτοῦ ἵ ἀλλὰ" ἁπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τού- 
του µάταιος ἡ θρησκεία. "' θρησκεία καθαρὰ καὶ 
ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπι- 
σκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τη ΘλίΨει αὐτῶν, 
ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν. ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

Ἶ ᾿Αδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις έχετε τὴν 
πίστιν τοῦ κυρίου ἡκῶν Ἰησοῦ «Χριστοῦ τῆς δόξης. 
"ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς ἳ συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυ- 
σοδακτύλιοι ἐ ἐν ἐσθῆτι λαμπρῷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς 
ἐν ῥυπαρᾶ ἐσθητι, ̓  καὶ ἐπιβλέψητε ων τὸν φοροῦντα 
τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρά», καὶ εἴπητε ς Σὺ κάθου ὧδε 
καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ ης Σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ! 
ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου, ” Γοῦ. διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς, 
καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν. πονηρῶν οἵ Ὁ ὃ ἀκού- 
σατε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοέ' οὐχ ὁ θεὺς ἐξελέξατο 
τοὺς πτωχοὺς Ἱτῷ κὀσμφ' ἵ πλουσίους ἐν πίστει, καὶ 
κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγα- 
πῶσιν αὐτόν; ΄ ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ 
οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν καὶ αὐτοὶ ἕλ- 
κουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια: ᾿ οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν 

Γιογ1έ, 5 Ωμ] απίοπι Ρογβροχοτίέ 
η Ἴοσο Ῥοτ[εοία Πυοτίαιϊς οἳ 
Ρουπιπηςδογῖ{ ΤΠ θα, ποη αιιάἴέος 
ου] νίοδας {[αοίις θοά {Γποίος 
ορουῖξ, Ἠ]ο Ὀομσίας ἵπ. Γαοίο 5ο 
οτί, 35 οἳ απ απἴεα ραίαί 
εο τοἩσΙο5α1Ώ 0:66, ΠΟΠ Υο[Γο- 
Ἠπης ἨἩπσπαπ ΒΙΠΠ 5οἆ εο- 
ἆπσσπς σος 8Η11ῃ, Παῖαδ ναπα 
αεί τε]σίο. 3 Πε]σῖο απίεπι 
ππαπάα οἱ Ἱηππαου]αία αραιά 
ἆθιπι ο Ῥαΐϊοπι Ίποο ο5ί, 
γϊκίίατο ραρί]]ο οὐ γ]άπας ἴπ 
ὑπ ρα]αίῖοπο θοΓα1η, εἰ ἵπτηα- 
επ]αίαπι 5ο οιδίοᾷἴτο αὖ Ίος 
βαοσπ]ο. 

1 Ἐγαίχ6ς πιο], πο]ίο ἵπ Ῥογ- 
εοπατυπῃ αποζορίῖοπο Ἰαῦσγο 
Ἠάεπι ἁοπηπί ποδτῖ Ἱοεα 
Οµτίδ σ]οτίαο. 3 Πίοπῖπι αἳ 
ΙπΙγοῖεγ]ς Ἰπ. οοπνεηίι γοαείτο 
γὶ απγθυπὶ απα]απα Ἠαβοπς 1η 
νοδίςο οαπά]α, Ιπιτοϊογῖε απίσπι 
εἰ ραπρες ἵπ 5οτάϊάο Παβία, 
οι Ππιοπάας ἵπ επι αἱ 1π- 
ἁπίας οξύ νοδίο Ῥταεε]αία εἴ 
ἀἰκονιας οἳ, Τα «εεἀο Πο Ῥεπο, 
Ραπρονί απίοπα ἀῑσαιῖς, Τα εία 
Ίο απῖ εοάο 50. 5οαὈΙ]]ο Ῥε- 
αππλ πΙΘΟΓΙΗΠΗ, "ΠποΠΠο Ππάἴσαι]δ 
αριις νοβιηθί 1ρ5ο5 οἱ {ιοί ο5- 
5 1μάϊΐεες οορ]ιαήοπαπα Ἱπῖ- 
απαταπαὁ 5 ΑιιάΙίς, {Γαίας τηοῖ 
ἀΠεσιϊςειπ]. Νοππο ἆαις ο]ερίέ 
Ῥπαρεγας 1η Ίου πππ(ο ἁῑν]ιος 
1 Πάο οὐ Ἠοτοάςς τορπὶ αποά 
Ῥχοπιϊδ]ῇς ἄθιις ἀἱΙσοπιῖυτς 565 
5 γος αι{επι οκοποταςεῖς ραι- 
Ῥοτοπ, ἌἈοππο ἀῑνιίθ Ῥες 
Ῥοίθπίαπι ορρήπηαηί νο, εί 
1ρ8ῖ αἀταμιπύ νος αἆ Ιπάϊσία 2 
7. Ἄομπο ρα Ῥ]αδρμεπαπί 

36. γλωσσ. αυτου ΑΝΟ. 19. 51. ΚΙ, | 
γλωσσ. ἑαυτου Ὦ. Υα]5. [; πι. 

--αλλα ΔΡΝΟΓ. | {αλλ᾽ς,. 15.5. 8Ι. 
Ἐς, 

--καρδ, αυτου ΑΝ. 18. 81. ΚΙ, | καρδ. 
ἑαυτου Ὦ0. Υα]ς. [.. 

--τουτου] του ἂν”. (οοἵΓ,5) 

27. θρησκεια] οπη. 18. |. αἀά. γαρ Δ. 
Ῥγτ.Ῥεί. [2 αἴά. απίε Απ. [. πι, 
ΒΥΣ.Ηο]. (9111. 

Ὅ-τῳ θε ΑΒΝΕΟ3, 18. | οτι. τῷ ΝΟ’. 
81. ΜΗ, Δυπι. | αρπᾷ ἀοπιίπιπι ᾖῇ, οπι, 
πατρι. 

--πατρι] Ῥίαεπα. τῳ Α. 

--- ἑαυτον] σεαυτον ΛΑ. ἆδι, 
--- απο] εκ Ο. 

1. της δοξης] οτι. 15. ΤΠΕΝ. 

2. συναγωγην] Ἱ Ῥιαεπῃ. την -ς. 
Αδο, 15. 81. ΤΙ, Άγ, |. οἨἱ, 
Ῥν.ο. 

8. και επιβλεψ.ΑΝ. 15.51. ΤΚ (ο εἩ]. Μαιε,) 
ι]ς. Βγτ.Εεί. (ΜεπρΗ.) ΤΗΕΡ, τι, 

|. επιβλεψ. δε ἩΟΚΤΙ [ 5γτΗαΙ. | 
ΓΑτιη.] | 

3, ειπητε Ἰ0.] ἵΤ αᾶά. αυτῳ 5. 51. ΒΙ.. 

γα]ς. (εί «1ππ.) Βγν.Ῥεῦ. Μεπηρῃ, Τ16ῦ, 
2011. { οπι, ΔΒΝΟ. 19. ΓΓωά, Πατ]. [. 
Βγτ.Ηςε]. Ατπη, 

--- εκει] Ῥοδί καθου 50. Β. [). 

--η] και ο. 

--καθου οὐ.] 1] αἀᾷ. ὧδε ς. ΝΟ”. 51. ΚΙ.. 

Ῥντ.β5ί, Μεπιρῃ, ΤΗΕΡ, (Α πι.) ἄριμ. | 

οπι. ΑΡ (μαῦεί εκει μίο) 03. 18. Υμ]ς. 
(ὔ Ναβοί Πο « 11ο ) Ἡγτ,Πς]. 

-- ὑπο ΑΒ(3 Τι. ἠΠαἱ)Ο. 51.1. Υι]ς. 
Αι, { επι Β( 1. αἳ) «18. Ῥγτ.Ηε]. 

Τ]ιοῦ, Ανπι, { απίοῦ Βγγ,Ῥεί,Μοπαρῇ, 
--- ὑποποδιον] αάά. των ποδων Δ. 15. 

γπ]ς. Άγιον. Ῥ5ε,δεΠς], «ΕΠ, { οπι, 
ἨΒνὰ0. τε]. ῇ. 

---μου] σου Α. ' 

4. 80 Ππίι] Τ αάά, και 5. 91. Ι1,, | οπ.. 
ΑΡΒΝΟ. 19. γα], [. Ἐγιτ,Ρεί.δ.Ης]. 
Δ{επιρῃ, ΤΠεΡ, Αππιι «Έ1]ι, 

| 4. ου] οπ. Β3. [. 
δ. αδελφοι µοι αγαπητοι] αγαπητοι µου 

αδελφοι 18. 
-- ουκ ὁ ὃν, 

--τῳ κοσμῳ Απιζυϊζ,ΒΝΟΣ. Θγχ.Ης]. 
Ἰη Ἠοο ππππάο Ὑα]ς. | του κοσµου 

5. Α:Ό”, 18. 51, ΙΠ Π. ΒυσΕεί. 

Μεπιρῃ. Ατιη. Αίµ. |. }αἀᾶ, τουτου 

σ-. ι], | ου. ΑΡΝ80Ο. 19. 51. ΚΙ. ᾖ. 
Βγττ.Ἠ5{.δΗε]. ΝΤοπρΙ. Απι. 

-- κληρονομους] ῬΙαΕΠΙ. εν κλήρογοµιᾳ 
19. 

--βασιλειας ὮΏΝεο. 19. 91. ΤΙ, τν. | 

επαγγελειας Λ. (τας ΧΙ.) 

- ἡς] οἷς 15. 

6. ουχ ΒΝΟ’. 198. 91. ΚΙ, | ουχι ΑΟ". 
--ὑμων ΒΝ.Ο. 196. δΙ. ΕΠ. | ὑμας 

ΑΝ3. 
7. ουκ ΒΥΥ.Εδί. 1ο]. | και ΑΔ. 19. Θγτ.Ηε]. 

25. Ίοσοτα ροσ[εοίαπι 0. | 27. οι. 8 αζεπι Οἷ. 
9. οοπνεηίτα νοσίχατα 6. | 5. τορτοπιδ]6 

61. { 6. 1ρ8ί ἱαπατας ϱἲ. 
ε] 
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ΑΒ Ν 6. 
19.81. 
ΕΙ. 

6 Τηεῦ. 
1 Του. 19:18. 

κκ. 5ο:13, 14. 

Δ’ 

14. [τὸ] 
---τις λΕΥῃ 

16. [τὸ] 

18. κἀγὼ δείξω 
σοι 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

λ δε. ον 8 . / 

τὸ καλὺν ὄνομα τὸ ἐπικληθεν ἐφ᾽ ὑμᾶς; ξ εἰ μέντοι 
- / Ν ον α, 1 . ’ 

νόμον τελεῖτε βασιλικον, κατα την γραφήν, Αγαπή- 
ε / - . 5 

σεις τὸν πλησίο σου ὡς σεωυτόν, καλῶς ποιεῖτε" ᾿ εἰ 
- ες / ” / : / 

δὲ προσωπολημπτεῖτε. αμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχο- 
-- / ε / ο Δ 

µενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὧς παραβάται. ΄ Όστις Ύαρ 
/ 4“ ο / / . ῶω, / 

ὅλον τὸν νόµον ᾿τηρήσῃ, ! πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν 
. 41 « Ν ος πε ν / 5 

πάντων ἔνοχος. '. ὁ γὰρ εἰπών, ΝΙΠ µοµχενσης, εἶπεν 
/ λ / ευ λ ον / / / δ / 

καὶ, ΜΥ φωεύσῃς' εἰ δὲ οὐ ἵ µοιχεύει, φονεύεις δε, 
μ / 19 ο - ο 

γέγονας παραβάτης νόµου. '' οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως": 
-- ε /᾿ 

ποιεῖτε, ὡς διὰ νόµου ἐλευθερίας µέλλοντες κρίνεσθαι" 
: πε ος : : 
197 γὰρ κρίσις ἲ ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος" | 

- 3/. / 

κατακαυχᾶται έλεος κρίσεως. 
ς 3) / λ 

4 Ἡ Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί µου, ἐὰν πίστιν λέγῃ 
3, 3, Δ Ν 3/ ον / ε Π 

τις ἔχειν, ἔργα δὲ μη ἐχῃ: μη δύναται η πίστις 
- τόν. 15 ἐὰν ἲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ Α΄ ο ώμώ 

σῶσαι αὐτόν; "' ἐὰν ' ἄδελφος η αδελφη γυμνοὶ ὑπαρ- 
; - » , ν 16 »ν 

χωσιν καὶ λειποµενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, ΄ εἴπῃ 
- ε - ε / ε Γ ὦ) 

δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερµαίνε- 
ε / ν - οσο μα ν 5 / 

σθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια 
- Ν ο πἹσ -- κε 

τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος: ' οὕτως καὶ ἡ πίστις, 
3λ Ν ος 3/ / / ΄ μα ϱ’ ς. / 18 3 . 

ἐὰν μὴ ἵ ἔχη ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ ἑαυτήῆν. "ἀλλ 
- . 3 ΔΝ ./ “/ - / 

ἐρεῖ τις, Σὺ πίστιν έχεις, κἀγὼ εργα εχω' δεῖξὀν µοι 
Δ / - 3/ η Αξ τος 

τὴν πίστιν σου ἶ χωρὶς τῶν ἔργων ᾿, κἀγώ ! σοι δείξω” 

Π.5, 

Ῥοπυπα ΠόΙΠΟΠ ααοᾶ Ιπγοσαξαια 
οδὲ 5προΥ νος2 ὃ Βἱ ίπΠΙΕΗ Ἰο- 
βοπι Ῥογβοίϊῆς χορα]επι 5εοι- 
ἅππη 5οπρίητας, Γ]]1σῖς Ῥτοχί- 
ΙΙΙ πάπα πἰοπν ἴο 1ρβιπ, 
Ἓθχιο {[ποϊῖς: Ὁ δἳ απἴοπι Ῥεί- 
εοπας αοοΙρῖ5, Ῥεσσβίιπι ΟΡ6- 
ταπη]ηϊ, τοάατραςί α Ίοσο αιιαςὶ 
ΏΓΒΠΣΡΓΘΡΑΟΥΕ. | ΟμΙοαππηπο 
αιιίοτη ἰοίαπα Ίοσεπι εοτναγοχί{, 
οβοπάαἰ απίεπι ἵπ ππο, Γασῦας 
οξί οπιπίἁπι τοις. | Οαἱ οπῖπι 
αἰκῖί, ἃοπ πιεσμαυεσῖθ, ἀῑκίί 
οι, Νοη οοσῖᾶάο5: αιιοᾷ αἱ 
πο ΠηθομαΡοΓῖ5, οοσ]ᾳθς βΠ{ΕΠ1, 
{αοία5 ϱ5 ΙΓΔΠΕΣΓΕΣΡΟΣ Ἰομῖβ, 
91ο Ἰοηαἰπιϊπϊ οὐ εἷο Γαοίΐα, 
εἶσπι Ῥοχ Ίοσοπι Προτίαής Ιπεῖ- 
Ῥίεπιος Παίσατί: 9 Ππάἰοίατα 
οπίπι ἶπο πήκετίεοχά]α 11 απὶ 
ποπ. Γοοσηέ παϊςογίοογά(απῃ, 5ι1- 
Ρογοχα]ίαῦ απέεπι πηςειίοονθ]α 
Ιμά1οῖο. 

Ἡ Ομ] ρτοάστῖε, βαίγος πησὶ, 
εἰ βάεπι αῖς ἀῑσαί 56 Ἠαῦεγε, 
οΡογα απίθπι ΠΟΠ παῦεαί 7 Ππῃ- 
απῖᾶ ροἰεπῖ Βάες εα1γαγε ειιῃ 7 
15 οἱ απίοπι Εταίος από 8ΟΓΟΣ 
πια! αἶπί οἱ Ιπάϊσοαπί γἱεία 00- 
ἠάϊαπο, 15 ἀῑσαε απίοπα αᾳαῖς 
4ο νορῖς 115, Τιο ἵπ Ῥαςθ, ϱ- 
Ἰοβοαπηϊπϊ εἰ βααγαπαϊπί, ΠΟΠ. 
ἀθάοτ]ῆς απίοπι οἱ ᾳ1αθ πθςεδ- 
αγία. επί οογροσῖ5, αῖά Ῥτο- 
ἀοηιδ ΙΤβίο οἳ Βάε5, 5ἱ Πος 
Ἰαροαέ οβετα, πιο οδί ἴπ 
ςεπιοῦ Ίρεα. |ὃ θεᾷ ἀῑσοί αλίᾳιι5, 
Τα. Πάεπι Ἠαθες, οἵ οσο οΡεΙᾶ 
Ἰαῦοο:. ο-ἴοπάο πλ Βάοπι 

7. επικληθεν] επικεκληθεν 03. 

8. τελειτε] Ῥοεί βασιλικον Ο. Ξγν.Ης]. 

-- αγαπ. τ. πλησ. σου] δἱς Α3. 

-- σεαυτον ΑΝΟ. 15. ΧΙ, |. σαυτον Β. | 
ἑαυτον 91. 

10. ὁστις] ὁς 6. 

-- όλον] Ῥοβί τον νοµον Ο. 51. 

--τηρησφ Βδο. γαρ. ῇ. ὃνν.Βεί, | 

Ἡ τηρησει 5. 135. 51. Κ5ὶι. | Ῥναεπι, 

πληρωσας 19. | πληρωσει Δ. Βγτ.Ησ]. 

---πταισμ ΑΒΝΟ. (Υμ]ρ.)[. | Ίτσει ς. 

155. 51. ΚΙ, 
-- εν ἑνι] ἕνι ἑνὶ εἰς 51. 
11. ειπων] ειπας Α. 

-- µοιχευσῃς εἰ φονευσφς] ἐναπδροπῖί 

Βνγ.Ηε]. Ατπῃ. | µοιχευσεις 1..] -σις 8. 19. 

--µοιχευεις Φφονευες ΑΒ ΜαΙΝΟ. | 
ΊΒΠΕΡΟΠ. Απ. | Ἡ µοιχευσεις φογευ- 

σεις ς;. Μς. Ὑπ]ς. ῇ. |. µοιχευσεις µεν 
φονευσις 18. | µοιχευσης φονευσης 1.. | 

µοιχευεις Φογευσεις Ὦ Β//ή. 

--- γεγονας] εγενου Δ. 18. 

--- παραβατης] αποστατης Α (ποπ 12.) 

19. ανελεος 

620 
ΑΒΒΙΙΨ.Μαί κο. σι. Ἱκ. . 

(ανελεως ΒΡΒΕΛ.) | ζανιλεως σ. Ἡ. | 

ανηλεος 13. 

19. ελεος 19.1 ελεον 1 (πο {9.) 

--- κατακαυχ.] Ὁ ΡΙπεπ. και στ. | οπη. 

Αίγίά, ΙΠΙΑ)ΡΝΟ, 19. 91. ΚΙ. Ἀγτ δεί, | 

Μεπιρῃ, Του. (Υ 15. [. Βγτ.Ηο]. Αππι. 

ν]ᾶ, πα) { αἲ δν. [ή αποπ]απη πι. 

Γκ κατακαυχαται Ἑ(-τε)ν. δΙ. ΚΙ. | 

κατακαυχασθε Οὐ. (0 π.1.) | κατα- | 

καυχατε Ἑ. π]οτίαπιϊπΙ Βγγ.Ε5ί. | κα- 

τακαυχασθω Δ. 13. ΜοπιρΏ. || αάά. δε 

ΑΝΕ (5εά Ῥορίοα ἀειονί ὙΥπὶρ.ᾖ: 

ΒΥΥ,Ἠσ]. (επῖπι Αγπῃ.) 

---ελεος 5”. ΑΒ ΒΙΙψ Τη σο]].,Ἠ αἱ δ. | ελεον 
Ο. 18. 51. ΚΙ. 

. 14. τι το ΑδΟ:. 189. 51. ἩὮ. | οπ. το 

Β03. Αιπῃ, 

--- ωφελος 1. 

--- λεγη] (λεγει 1.) Ῥοβ τι ΑΟ. 

γπ]σ. [πι ΝΤοπαρΙ, ΤΗ6Ρ. 11. | απίο 
ὮΝ. 19. 91. ΚΙ. 

Γ πτ εχν] εχει 15. Τε (ερχη ΔΑ.) 
--- αυτο] αυτο Τ.. | αἀάά. εἶπο ορετίριις 

Τπου. (β465 εοῖα [. πι.) 

15. εαν] Τ αι. δες. ΔΟΚΙ.. Υαἱς. 8υτ. 

Ἠςε]. | γαρ ΤΠΕΝ. “οί ει”. ντ. Ρεί. | οπι. 
ΒΝ. 19. 81. [επι ΜεπιρἩ. Ααπι, «δΙ. 

--ὑπαρχουσιν 81. 

-- και] η Δ. ΑΙΠῃ, 

---λειπομενοι] } αάᾶ. ωσιν 5. Δ. 18. 81. 
Ί,. (Μεπιρῃ. ΤΠεῦ.) | οπ. ΒΝΟΠ. 

Ῥντγ.Ρεἱ,δΗε]. Αππι. ΡΙ1. Γ1α.] 

16. ειπφ δε Νε. το]. Υαὶρ. β:πι. Ἅγι. 
Ἠσε]. Μεπιρ]ὰ. | ειπε δε ΝΑ Ττγεσο]]ες 

(ειπει δε Τ{.) | και ειπῃ Δ. 18, 82.50. 

Την, ἆ0Η11. ΓΑνπι.] 
τις] τι 3. (οοἳτ.ξ) 

--- ὑπαγετε] ὕπαγε ΟΧ ιἱ υἱα. 
-- επιτηδεια] Ροδί του σωµατος 58]. 

---τιτο ΑΝΟ’. 18. 81. 151, Ατπι, | οπι, 

το Β03. 

17. εχφ απίο εργα ΑΒΝΟ. (15.) 81. 1. 
γπὶς. [πι Μεπιρῃ, Ἔμου. «Ώιῃ. 

(εχει 19.) |. Τ ροδί ς». 1. Αιπι. | οἱ. 

εχῃρ ΔΑ πί υἱᾳ,) 

Β. ἀῑίσες Ο7. | 19. ποπ Εοοῖθ 61. | Παάϊσίνιπι 6. | 
15. Παΐον εἰ 5οχος Οἱ. | 16. εκ νουῖς 61. | 
σα]ἱ[Γαοτοῖηϊ 6ἵ. { 18. ἀῑσει ααἲς 6. 



8γ 
μα ή [Τμου. 1 

Άσπ, Λ{1. 
19. εἷς θεός ἐστιν 

ΓΙ αοπ.ος:0, 19. 

99 ήρ 33. συγνήργει 

. (οἨ. 15:6. 

1 Ε8. 1:18. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

. εά, αά Ν / Ες πο. ν / ΄ 
εκ των εργων µου ο. πιστιν συ ο ῤῥόσα οτι 

} εἷς ἐστιν ὁ θεός’ καλώς ποιεῖς" καὶ τὰ δαιμόνια 
πιστεύουσιν, καὶ φρίσσουσω. θέλεις, δὲ μα ὠ 

ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστι χωρὶς τῶν ἔργων  ἀργή” 
έσταν ο. Λβραὰμ ὁ ὁ πατὴρ ἡμῶν. οὐκ ἐξ ἔ έργων ἐδι- 
καιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον: "βλέπεις ὅτι ἡ πίστις ἶ συνέργει. 
τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἔτε- 
λειώθης Ἅ καὶ ἐπληρώθη ἡ γ γραφὴ ἡ λέγουσα, 
κ, Ἐπίστενσεν δὲ ̓ Αβραδμ, τῷ θεῷ, καὶ μα αὐτῷ 
εἰς δικαιοσύνη», καὶ". φίλος Θεοῦ ἐκλήθη.ἳ 3, ὁρᾶτε ! 

ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 
Ὁ ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων 

ἐδικαιώθη., ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἑτέρᾳ 
" ὥσπερ γὰρ, τὸ σῶμα χωρὶς πνεύ- 

µατος νεκρόν ἐστιν οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς [τῶν ] 

΄ 

ἔπαπα πο ορογῖῦας, οί οσο 
οδίοπάατη Ηδί οκ ορογίδας Πάσια 
ππθαίη, ὁ Τα οτοᾷῖς αιοπίαπη 
πΠΗ5 οδὲ ἆοας: Ῥοπο [ποῖς: οἳ 
ἆποπιοπες ογθοάαπί οἱ οοπίγο- 
πηθδοιΠέ, ν 8 απίοπι εοῖτο, ο 
Ἰοπιο Ἱπαπῖς, αποπῖαπι Πάο5 
είπο οροτίῦαδ πποτίια ονί2 
3 ΑὐταΠαπα Ραΐογ ποδίεγ ποππθ 
οκ οροπίρας5 ΙΠαβήβοκίας οί, 
οῇαχοηΣ Ίδααο βαπι δα απ 
54Ρες αἰίαγο 3 γΥἱὰςς ᾳιιοπΊαπα 
Πάο»5 εοορεταὺβίασ οροτῖνιι5 
Πλας, οἱ οκ οροτίῦι5 Πάος 
οοπδιπηπησία οδί. 33 Τον επρρ]οία 
εδί δοηρίιτα. ἀΐσοπς, ΟτοδΙατς 
Αυταμαιπ ἆσο, οἱ τοραίαίαπι 
οβί οἱ πά Παξείαπι οἱ απιίσιι8 
ἀαὶ αρρε]]αίαθ 65. 3 Υιάαεϊς 
αποπίαπα οκ. ορεγίρα5 Πας βσα- 
ἰάχ Ἠοπηο οἳ ΠΟΠ οκ Πάο ἵπῃ- 
(απ  Ὁ βΙπ]ίοτ απίοπι οἳ 
Ἠααῦ πιογεἰγΙΧ ΠΟΠΠΘ εχ οΡο- 
τρις Παςήβοαία οί, εαςοῖρίεης 
πιηΠίο5 6 αἰία νία οἰσῖοῃς» 
35 Β]οιί επῖπι «οτρα8 εἶπο εΡί- 
ία πιογίµαπ αρῖ, ία εἰ Πάες 
εἶπο οροτίρι5 ΠΠΟΓΙΙΙ Ες, 

Ἡ που. 

0108. 9:11. / μ 
6:53. µονον; 

Ηοῦ. 11:81. 

ὁδῷ ἐκβαλοῦσα : ε 

ἔργων νεκρά ἐστιν. 
πε ὅ Ἰ Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί µου, 

λα / ο - - / 

εἶδοτες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψοµεθα. 
πταίοµεν. ἅπαντεν" εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος 
τέλειος «ἀνήρν δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ 

σῶμα. 3 εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στό- 

ὃ πολλὰ γὰρ 

1 Νο]ια ρ]ανος πιαρῖςιτῖ Που, 
Γαίχο5 ππεῖ, δοϊοηίος αποπῖαπι 
πας Πο Ιοίαπα δατη]ῖν, 3 Τη 
πι] 15 οπῖπι οὔοπάἴππαςδ ΟΠΊΠΘ5: 
5ἱ φπἱς 1π νετῦο ποπ οβοπᾶϊς, 
Πῖο Ῥονβοσίας ορ γνὶτ: Ροΐεςί 
οιἶαπῃ οἰτοππιάμσοστο {6Πο ἴο- 
έππα οοχρι5.. ὃ δἱ αἴοπι οη ας 
ΠΙΘΠΟ5 Ἰπ οτᾶ πι ίπιας κα 

18. αλλ] αλλα Α. 

-- έχω οπι. 51. 

---πιστιν σου χωρις ΑΡΒΝΟ. 189. 5]. 

γπ]ς. [. Ἀντν.Εςυ.δι Πε]. Μεπιρῃ. Του. 

Άππι, 11. | { πιστιν σου εκ 5. Κ5Ι,. 

--- εργων 10.] Τ αά. σου σ. Ο. 81. Ι91.. 

3811. | οι. ΑΡΒΝ, 19. Υα]ς.[. Ἀντν. 
Ῥει.δεΗΠο]. ἨΤεπιρ]. ΤΠεΡ. Ατπι. 

-- σοι ΠΕ δειξω Βδ. 91. | {ροί ς. ΑΟ. 

19. ΝΙ,. Ὑπ]σ. Ἀντ, Ρε. ἈΤεπιρῃ. Τ]οῦ, 

(οπι. δειξω [. Ἀεπιρῃ,) 

--- πιστιν 5'.] Τ αά. μου ς. Α. δΙ.91.. 

γι]σ. Ῥντν.ΡΒεί.δ.Ηε]. Μοπιρῃμ. Του. 

23811, | οπι. ΒΝ60. 15. [. Αιπῃ. 

19. εἷς εστιν ὁ θεος ΔΝ. Υα]σ. Ὀστ,βει, 

Μοππρῃ. Τμεῦ. Ατπι, (111.) | { ὅθεος 
εἷς εστιν -. 18. 91 (οτι. ὁ). Ι(οπι. 

ες” αά.1) Τι. |. εἷς (ὁ Ο) θεος εστιν 

90. Θγσ.Ηε]. (απας ἆοις [:) 
90. αργη Β05. Απι.! Εω[ά. []. Τ1ιεῦ. Αιπ. 

Ζοµ. | Ἕνεκρα 5. ΑΝΟ”. 19. 81. ΚΙ. 

γι]ςσ.οἰ. (Απιν. μευίἀ.) Ἁγττ.Ῥεί.δ.Πε]. 

Μοπιρῃ. Ατπη. ἔζεο. Ἐι. νά. γεν. 17 δι 
26 (Ογἱᾳ.ἵν. δ065,ΥοΥ, 256 μυ. δροεία{.) 

| ΦΙ. ανενεγκας] αλλ’ ενεγκας ος 8]. 

99. συνεργει ΑΝΣ. Π. | 

Ῥνεο. 
δΗς]. 

98. δεν]ὰ. Ογίφ.ῖν. 9183. οι. Τ,. Ὑι]σ. [. 

Ῥντγ.Ρεί.δεΠε]. Μεπιρη. Τμοῦ. Απ. 

η. 

--- φιλος] εουνιι5 Βντ. Πο]. 
94. ὁρατε] ! αθᾶ. τοινυν ς.. 8]. 151. | 

οπι. ΑΒΝΟ. 19. Υα]α. [. Βγτν.Ρει.δε 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. Αντι. 1. 

90. ὑμοιως δε Απι. Γιά. ([:) Ἀντ.Ηε]. | 

οὕτως Ο. (Υα]ᾳ. Ο1:) Ἀντ.μει, Μεπιρ]ι. 
ΑΙΠΙ, (4011.) 

-- αγγελους ΑΒΝ. 15. 51. ια. Υπ]σ. 

ὮΥτ. Ηο].αί. Μεππρῃ. |. κατασκοπους 

ο. [. Ἀνιν.Εει.δΗσ] πας. Ατπι, 

1Η. ΙΙ αά. οκ. χι. τρις ΒΠογαπι 

Ίδτας] [. | αάά. περι Θγτ.Ησ]ιπιᾳ. 

96. γαρ ΑΝΟ. τε]. Ὑι]ρ.πι. | οπ. Ῥ. 

Ἀγτ.β5ι. Διπῃ. | απίοπι [. | δε Οτίᾳ. Π. 
6445, 

--πηευµατος] Ῥιαεπι. 

Οοπίτα, Οτίᾳ. Π, 6445, 

189. 51. Ιζ1,. Υαἱς. Ἁγτγ.Ε58. 

του 19. 81. | 

Ἡ συνηργει σ. 

96. των νο, ΑΟ. 19. 91. ΚΙ. [ οπι, 
των ΒλΙαἰ Χ. Ογίᾳ. ἵν. 8183. 

1. πολλοι] πολλὺ 1. 

---μειζον] μείζονα 1. 

----ληψωµεθα Ἱ,. | δαπιηῖς ὙΥαἱσ. Μεπιρῃ. 

(οιτα, [.) 

2. πολλα γαρ. πται. ἀπ. Οτίᾳ. Ππι. Ἱ]. 

6719. [οπι. Και. 
--- πταιωμεν 15. 

--- δυνατος] ὄδυναμενος Ν. | αἀά. τε 
ο ωί υἷά,) 

ἃ. ει δε ΑΒΝ. 15. οἱ. ΚΙ, Υιρ. [. 

Μεπιρῃα. |. δε Ο. Αππι | Τιδου ς. 
Ὀγγγ.Ρεί,δεΗσ]. ΤΠεὺ. |. 4 πατο 61ΡΟ πι. 

(εί Ῥγασίογοα οφ αἱς οίαπι 911.) |. αάά. 

γαρ 3. (σον. ) Ἀγν. Ρ50. 

--τα στοµατα ὮΝΟ. τα]. Υαὶς. [.πι. 

Τ]αοῦ, | το στοµα Α. Ἀγτγ.Ρ5ι.ὃς Πε]. 

Απ. {. εοτρις «Έ1ῃ. (οπ. Μεππρῃ.) 

19. σοπἰχοπιϊκαοαπὲ 6. | 20. οἴῖοδα Απι. ο 
σουτ.! | 328. ο8ὲ Π11 Οἱ. | 25. οπι. Απθεπι 61. | 
Παμαῦ 6. 

32, [γασπο οἰγοππιάμοσγο Οἷ, [ 3. (τασῦα Οἵ. 
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ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΔΛΗ. 

ΑΣ ὃ (0ἱ) 
19. 91. 
ΚΙ. 

δ. ἡμῖν αὐτούς 
ΕΤηςΡ. 

4. ὅπου [ᾶν] 

σ ΤΗΕΡ. 

8, δύν. δαμ. ἀνθρ. 

γεγονότας" 

νεσθαι. | 

γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν» 

συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα: 

μένη ὑπὸ τῆς γεένηςὶ 

πν 5 

1 

λ/ Ἀ ο 
γλυκυ΄ ποιῆσαι ὕδωρ. 

ὃ. εις το πειθ. ΏΝΟ. 

ς.. Δ. 18. 51. Ι2Π.. 

Ὡ- αυτους Απίο ἡμιν ὮΝ. 851. 151. | 
Ρο5: Δ0. 19. 

-- αυτων] Ῥοξί µεταγομεν Α. 18. 

4. τηλικαυτα] Ῥταετη, τα Ῥ. 

--- ανέμων απῖο σκληρων ΝΟ. 51. ΤΙ. 

γωρ.β-π. | ᾗ )ροδἱ ς. Δ. 15. Τ.. 

-- ὅπου] Ἰ αἀά. αν 5. ΑΔ. 19. 51. ΙΚ51.. 

{. οπι. ὮΝ. 
--- βουλεται ΒΝΤ(ἱο). | βουληθη 15. | 

1 βουληται 5. ΑΟ. 51. Κς. Υι]σ. πι. 

[ή] 
δ. οὕτως] ὥσαυτως Α. 

--μεγαλα αυχει ΑΒ (εἰς 4Ι[ογᾶ. ἡ[αἰ εᾖ.5.} 
Ο5Ρ. Υυ]σ.β. 1 Ἡ µεγχαλαυχει 5. 

Ῥ Λῆαἱ. εἆ. 1.ΝΟ” αἱ υἱα. 18. δΙ. 
Κ.Π, 

-- Ίλικον 

{ προς το πειθ. 

πυρ Α'ΒΝΟΣΡ. γιος, | 
} ολιγον πυρ ς. Α”Ο3, 18. 31. ΚΕΙ, 

Όη. Ἀντγ.Ῥ5ι,δε [Το]. ΝΠοπιρα, Τὴςῦ, 

ΛΥΠΙ, (ΡΙάο1ῆ. και) 3ιῃ, 

-- ἠλικην] ὕλικην 19. 
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6. και αὉ. Ἱπῖς,} οτι. . (α.ἆ.5) 

-- δε παπάς Ἰπῖφυ]ίαή5 δἰομί βἶ]να ο8ί. 

Βυτ.Ῥεε. 
--της αδικιας] Τ πάᾶ. οὕτως ς. 18. 5Ι. 

1, Ἀντ.Ης].Ἔ]οπι. ΔΡΝΟΙ. Υπ]ς. β πι. 

Ὦψτγ,Ρε{,δΗο].ίαί.  Μεπρῃ. ΤΠΕΝ. 

Αππι. 21. | αὐά. και ὃ(εοῦτ. 1ρ56).. 

Βνγ,Ρεῦ. 

Γν-ς καθισται Ὦ3 Πεκ], λζαἱ, 
-- ἡ σπιλουσα] και σπιλ. 3Η. (οοΓ.5) 

---τροχον] τροχην 0. 

---γενεσεως] αὐά. ἡμων ὃ. Υα1σ. θγν.Ρ 50. 

«Επι. { οπι. τα]. ᾖ: πι. Ὦγχ. Ησ]. Μοπιρῃ. 

Τ]οῦ,  Αππι. (ξειῖες βοπεαΙῖοπΙτη 

ΠοβίΤΑΡΙΠΙ ΒΥΥ.ΡΕύ, οἳ αὖά. “«ᾳπαο 

ουγγαηέ γε]1 γοίαο.) 

7. τε 90.1 οπι. Δ. ΑΟπι. 
--- δαμαζεται και δεδαμασται] δεδαµ. και 

δαμαζ.. Ο. { Ἡ ἀοπαπίέαν”. ἑαπέαπι 
ΒΥΥ.Ρ58. 

8. ὅαμασαι δυναται ανθρ. 0. 8γτ.Ηε]. 

|. δυναται ὃαμ. ανθρ. ΑΝ, 81. Κ. | 
Ἐ δυναται ανθρ. ὅαμασαι -. Ἱ,. Άνπι. 

/ ΄ 4 Ν / 3 Ν τα 9 

µατα βάλλομεν "εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτους ημίν, καὶ 
/ Ν - . - ΄ 4. 

ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μµετάγοµεν. 3ὁ 
- ./ Ν « ΔΝ 4 υ. / ο {35 / 

τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑποὸ ἵ ἀνέμων σκληρών ἐλαυνο- 
΄ Ν / Ψ σα ζ 

µενα, μετάγεται ὑπο ἐλαχίστου πηδαλίου, ὅπου Ἱ ἡ 
ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος : .. 
σα μικρὸν µέλος ἐστίν, καὶ 
αν ον ρ / - Φα ο 3 

ἑἡλίκον, πρ ἠλίκην ὕλην ἀνάπτει: 
- ; - . - ; 

πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. ὶ ἡ γλὠσσα καθίσταται 
. - . - ο Δ . Ν 

εν τοῖς μέλεσι» ἡμῶν ἤ σπιλοῦσα θλον το σώμα, και 

φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ Φλογιζο- 
πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε 

καὶ πετεινῶν, ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων, δαµάζεται καὶ 
΄ .. / (ον μ.) / 

δεδάµασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ" 
3 Ν κ / δύ . θ ΄ ὦ 

σαν οὐδεὶς δαμάσαι ὕναται ἀνθρώπων 
/ 

τον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 
γοῦμεν τὸν Γκύριον” καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ κατα- 
ρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ ὁμοίωσιν θεοῦ 

19 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία 
καὶ κατάρα. οῦ χρήν ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γζ 

ὑμήη. τι ἡ πηγὴ ο τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ 
μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, 

οὔτε ἁλυκὸν 

Ν Ν - 

ἴδου καὶ τὰ πλοῖα, 

5 ο πας . 

οὕτως και η "γλὠσ. 

μεγάλα αὐχεῖ.' ἰδοὺ 
δ καὶ ἡ γλῶσσα 

ΔΝ Ν - 

ὅτὴν δὲ γλὠσ- 
ιά 

ἀκατάστα- 
5 ἐν αὐτῇ εὔλο- 

ΠΠ. 4, 

οοπδεπεπά η. ποΡῖς, 6 ΟΠΙΠΘ 
οοτρας 1]ογπ οἰγουπ[οτίπης: 
«σοος αἳ Πάνος, ουπι πασπαα 
5ἰπέ οἱ α νεη((5 γα]άϊς πηποπ- 
ἐν, οἰτοαπηίογαπίαχ α. πιοᾶῖσο 
Ριρογπασπ]ο ταδί ἱπρείας ἁῑτί- 
Ροπῖς γο]ποτῖε: 5 Τα οἳ Ππσρια 
πΠο(ΙοΙπΙ άσπι ππαπιβγαπα 
εδί εί π]αρπα εχα]ίαί. Έσσο 
απαπία5 1σπῖς Ύπατη ππασηαη 
5ναπι Ἱποεπάσ. 5 Εί[ Ἱπσια 
1ρηῖ5 α5ὲ, απ] γογεῖ(α5 Ιπ]απ{α[]5. 
Ἠπραα εοπςΗΜαϊξαγ ἵπ πηεπιῦτὶς 
ποβιχῖ5, ᾳπαο πιασι]αξ {οίππι 
οοτρας οἱ Ἱπῃαπηπηαέ τοίαπι πβ- 
ἠνιαιἶς ποξίτας, Ἱπβαπιπιαία α 
6εµοεηπα. ᾖ7 ΟπιΠίς οηίπι πα- 
τπτα σοβίαγαπη οἱ νο]πογαπῃ οἳ 
5οχΡεΠ{Εππα οθίΘΓΟΥΠΠΙ4Π6 {ο- 
πιαηζαχ οὐ ἀοπηπία ςαπί α παίυτα 
παπα: ὃ Ἡπσιασπ απίοπι 
πυ]]15 Ποππίπαπη 40ΠΙ8Υ6 Ῥο- 
(σδε: Ἱπαπίείαπι πηα]απῃ, Ῥ]επα 
ΝΟΠΟΠΟ πιογ[ογο. ὃ 1 Ίρεα 
ῬοποςΙαίπιας ἀἆοαπι οἱ Ῥαίτοπι, 
οἱ 1Π Ίρεα πι]οἰοῖπαιις Ποπηῖπος 
ααὶ α αἰπιΗμαάίποπη ἀαῖ Γαο[ὰ 
εππί: Ιὐ οκ 1ρ5ο οἵο Ῥτουσς1ξ 
ῬοποςΙοξίο εί ππα]εᾶ]οίο. Ἀοπ 
οροτίθί, (ταίες τησῖ, Ἠαος Πέ 
Πο,  Ἡ Ναπιπ]ᾷ {οη5 ἆσ 
οοάετη {οταπιίπο οπιαπαί ἁπ]- 
οσπι οί αΠιάΤατη 4 παπα» 1 Ναπῃ- 
αιπά Ῥοΐοςί, Γπίγος πιοῖ, Ποις 
πνας {πσρτο αι! γΙ015 βοις2 Θ]ο 
ποΠπθ δαἶσα ἀμ]οσπι Ῥοίεδὺ 
{πορῦς Β41ΛΠΗ, 

Πομηῖπαπι ἆοπ]βγο Ροίοςί 1ο. [. (πι) 

ΠΟΠΊΟ Ῥοΐαςέ ἄοπ]ατο ΒΥγ.Ε5ί,. Μεππρῃ. 

«Ῥή, 1. (δαμασαι Ῥοδί γλωσσαν 15, 

απῖ εἰαἶτη Πἱαί). 

8. ακαταστατον ΑΒΝΡ. γπ]ς. Π. Μεπαρῃ, 

{ ά ακατασχετον ασ. Ο. 51. 15Τ,. 9ύτ{. 

Ῥει,δΗε]. Αυπι. 91. (19 Ἠαξ.) 
9. κυριον ΑΡΒΝΟ. 15. ας. ΜΕ. (αρ. 

Τπ.)/. Ὀγτ.Ῥ5ε, ΝΤοπιρ]ι, Αππι. (9111, 2) 

| 4θεον 5. 51. ΚΙ,. Υι]ς. Βγν.Πο]. 
--- γεγονοτας] γεγενηµενους Α. 18. 

19. συκα] Ἱ πὰά. οὕτως ς. 8Ο’. 19. 8Ι. 

ΙΤ. Υι]σ.[. Ἀγιν. Ῥε{.δ.Ηο]." Ἠειπρῃ. 
ΑἩ. { ο. ΑΒΟ". Βγτ.Ηο].αἱ. 

Ατπι. 

-- ουτε ἆλυκον γλυκυ ΑΒ(8)0. (15.) 

γι]ς. [- Θγτ.Ῥδί. (ουδε δ8. 19.) | Του- 

δεµια πηγη” ἆλυκον Γκαιί' γλυκυ 5. 
(91) ΜΤ.. Βσν.Ησ]. (οπι. και 91.) | ἵια 

{οπΗ ἀπίοί {ποσο Παπ ΑΠΙΒΤΑΠΙ 

7. εἳ οεοτοτατα 6. | ἀοπαϊία Οἷ. 

ΙΛ μοι ιν...” ο... 

μ.ο ὂπὔὅἤὅἥσὅυο-----'ἊἌ'..''ἌἍὋ'Ὃ'''ἌἎ ο ιιι.... 

πὔ-- 
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να]ᾳ. ῇ' ϐ 9 Τής σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐ ἐκ πα. ολ ἠ αρίστα πια. 
«ΣΡ.Η. ος : 

το. [Πλ] τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραῦτητι Ῥουα σοπνογβαίίοπο  ορετᾶ- 
Ἅγπα. 181 11 θεί, εἴοπομι παπα. ἵπ. ππαηειε(αά]- 

το σοφίας. ') εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ έρι είαν ἐν τῇ ἁοίι: ἀαρίοπεῖας, 3 Ωισᾶ δἳ 
Ζο]ήπί αππαταπα Παῦο[ῖς οξ σοἩ- καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ ο ο ο ας πο, 

τῆς ἀληθείας. ' οὐκ ἐστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατ- να. Ελ ον ει σεν 
35ο πἆνουδιις γογί . Νοπ 

ερχοµένη, 1 ἀλλὰ” ἐπίγειον ψυχικὴ δαιμονιώδη». εν ας ας 4ο 5/5απι 
ἀσξσσπάσῃς, εοὰ ἴοιίοπα απί- 

1ὁ ὅπου γὰρ ζΏλος καὶ ἐριθεία; ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πιηῖς ἀἴαλο]ίσα, 16 Ὀ)ή ομίπ 
1Τ . : 20118 οἳ οοπ!σοπῖο, 1δῖ ἵπσοῃ- 

πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. ἡ δὲ ἄνωθε» σοφία πρῶτον Βεαηής οἳ οπιπο ΟΡΙ5 ΡΙΑΥΙΠΙ, 

µεν ἁγνη ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνικὴ ἐπιεικὴης εὐπειθὴς, 'Ω1πο ππίοπι ο κ αασπη οκ 
λος . ον νε Δ ορ Ε. Σαρίοπια,  Ῥήπιπα  απάσπι 

μµεσττ ελέους και καρπων ἆγαθῶν, ἀδιάκριτος: ανυ”- ριαβῖσι ο, ἀαϊπᾶο ρασίβοα 
/ 18 ν δὲ Ιδ / ᾿ Ὁ) ας /.. πιοβοδία εαααἰρίΣ, Ῥίεπα πιῖ- 

ποκριτος». κσαρπος οε ικαιοσυν]5 εν ειρήνη στεί” κοηοσνᾷία οἳ [ποιίυις Ῥοπ8, 
ον ὃν μμ ποπ 1π41σαής, δἶπο Εἰπιπ]αίίοπο, 

λα εν ος λα κ κας μ τος νο Ἐνασίας απίοπι Πας ας πράσα 
1ν. 11οθεν πολεµοι καὶ ποθεν µαχαι εν υμιν; ουκ εεπηἰπαἔ Πιοἰοπίῖρας Ῥασοπη. 

᾽ ο ᾽ ας το ον οδόν ο / . '" Ὅπάᾶς Όο]]α εἰ Πίος Ιπίοι Υος2 
ἐντεῦθεν. εΚ« των ᾖδονῶν υμων των στρατευοµενων εν ἨΟΏΠΟ οκ οοποπρῖςεσηἰ15 νοδίτῖ5 

. / πλω ο ο) ο ας : ᾱ Ύπαπο παλίαπι ἵπ πιοπιῦγί5 
τοῖς µέλεσιν υμών; ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ έχετε φον Ὢ οποσρῖεσϊᾶς, δἱ πὸν 

ΔΝ . Ν 3 - - Α ττι. τ ος 

νεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν' µάχεσθε Ἐν ος ος Πο ής 
Ἡ - κ λ Αν 4 - ς  αάριεα: Β81Η 
τα. καὶ πολεμεῖτε." οὐκ ἔχετε | διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς' οἳ Ῥο]ϊκοναῖς, οἱ ποι Ἠαδοιής 

8 Ῥτορίογ αιιοᾷ ποπ Ῥοεία]αῖς: 

ἈΠεπιρΗ. { παφιο βαΠπας Ίοσαβ 0 Ιατη 
ἀπ]σοπι {ποσγο Ανπι, | εἰ αηπα ἀπ]οῖς 

ΠΟΠ οσέ απΙαΤα οἱ α πι απιατα ποη εγ]{ 

ἀπ]οῖς 28Η. 
18. τις οΠ1. Ι.. (ποπ 19.) 

14. ει δε] αάά. αρα Α. 19. 11. 
--τφ καρδιᾳ ΑΒΟ. τε]. 9. | ταις 

καρδιαις Ν. γπἱσ. ᾖ.5. Άγιγ.Ε5ε.δΗςε]. 
ἈΠοππρῃ, Ατπῃ. 

-- κατακαυχασθε] καυχασθε Α. 91. 

-- και ψευδεσθε] Ροξὲ αλήθειας ὃ. 
--- κατα] οπι. 893. (εοτς.ξ) 
15. αὑτη] Ρο5ί ἡ σοφια Ὁ. 

-- αλλα Βδ. ] ἕ αλλ 5. ΑΟ. 18. 91. 

Κ.Π, - 

16. εριθεια] ερεις ΟΡ. 

-- εκει] αάά. και ΑΝ. 15. Υαἷσ. ΜΕ. 

(ππ.) Ἀντ.Ῥεί, | οπι. Ὦ60. 81, Κ21,. 

γαρ. [:». Ῥντ. Πε]. Ἀεπρῃ, Ανπι. 
2811. 

17. καρπων] αἀᾶ. εργων 0Ο. 
--- απυποκριτος] Τ Ῥτασπι. και ς. δΙ. 

Ἐ51,. (Βστβει. “εοί 7 αἁδῑίατ οἰῖσηι 

᾿ ο) Ν 3 ’ / .. 3 ”- 

αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, 
ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. 
οὐκ οἴδατε ὅ ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα. τοῦ θεοῦ 
ἐστιν; ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος. εἶναι τοῦ κόσμου, 
ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. 
ς Ἀ΄ / ΔΝ / ) ω) Ν - 

η γραφη λέγει; πρὸς φθονον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα 

/ μοιχαλίδεν, 

ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς 

5 ρειῖ5, οἱ ποπ αοο]ρίες, ϱ0 
αποά 1ηα]ο Ρείαιῖς, τΏ ἵπ 6οΠ- 
σπρί5ορη{]5 γοσίτῖς Ιπξαπιαείς. 
3 Λαπ]εοτῖ, ποδοῖ]5 α]α αιη]οῖ- 
Όα 18 παπά] Ἰπ]πηῖσα εδί 
ἀαιὃ ΟΩπίσιπιαπο οσσο γο]ιαΓ]ῖ 
Ἀπηϊσιις οςσο ϱαοοιμ]ῖ Ππίας, 1Πῖ- 
η]ῖοιι5 4εἵ οοπσἑπἴτν. ὅ Απρι- 
{ατῖς απ]α Ιπαπῖτου εοπἰρέιτα ᾱἷ- 
σαῖ, Αά Ἱπγίάίαπι οοπειρὶςοῖί 

απίο) 11, | οι, ΑΒΝΟ.15. Τα]ρ. ῇ.». 
Ῥγγ.Ηε], Μεπιρῃ. Ανπι. 

18. καρπος δε] αάά. ὁ 3. 
--- δικαιοσυνης] ἲ ΡΙπεΙη. της 5. 81. Ἡς. 

(15 π.(.) |. οπι. ΑΒΝΟΤ,, Ατπη. 

Γ.---- σπειρεται] “πειρεται εο” Β Β11/. (εἰ- 

επί αἱ, Βε], το].) 

1. ποθεν µαχαι ΑΡΒΝΟ. (15.) οἱ. πι. 

Ῥγτ.Πε]. ἈΙοπιρι. | ἈἘοπ. 

σ. ΚΙ. γΥπασ.ς. Ἀντ,Ῥεῖ, 

211, 

--- εν ὑμιν] απίο και ποθ. µαχ. Λ. Απ. 

ε4, (Έ)11:) } απίο µαχαι 15. 9ΥΤ.Ρ58. | 

αάά. οὗ δαπί γοῬῖ5 παγ]εδίππα πι. 

2. ουκ 90,] ουχ Α ἸΓοϊάς, 

ποθεν 

Λιπῃ. 

--εχετε 90.] { αὐᾷ. δε 5. | οπι. ΑΡΝ | 

γιά. Ίπβα, 15. 891.. ΙΤ. |. Ἰνασπι, 
και 8. “εἰ ποῦ αβοῖς”. Υπὶς. [. Βγι. 

Ἔει.δ.Ησ]. ἈΤοππρ]ι, Ατπι. (11.) 
9. αιτειτε] αὐά. δε 51. 

-- αιτεισθε] αιτειτε 5]. 

---ὃαπανησητε ΑΝς. να]. | δαπανήσετε 

Ὦ. | καταδαπανησητε 8”. 

4. μοιχαλιδες] } Ῥιασπι. µοιχοι και Ἔ. 
ὃς, 91. 1Η, Ἁγν.Ηςσ]. |. οπ. ΑΒΝΑΗ. 
19. “αάπ]ιονί (απίαπι Υα]ς. ντ, 

Ὢςι. Μοπιρῃ. Λι. 811. ο Γονπῖσα- 
έουσς” {. 

-- κοσμου 0] αξά. τουτου ὃ. Ψπἱς. 
Απ «Ρν. Ογίᾳ. 1πί. ἵν. (οσα. [:) 

---του θεου εστιν ΔΕ. τε]. [. Ῥντ.Ης]. 

«ην. Ογἱᾳ. Τπ1. Ἱν. |. εστιν τῳ θεῳ Ν. 

γΥα]ς. Ἀγτ.Ῥει. Μεπιρῃ, [Ατπι,] 
-- ὅς] οσα, ΝΑ. (αάἆ.ε) 

---αν Αδε Ι9ς, 8Ίς. 

ΡΝἨ. 
-- ουν] οτη. 15. Τ,, Ονἰᾳ. Τη. ἵν. ὅ8δς, 
(απ Ατιη.) 

----βουληθφ] -θης Νὲ. (5οἳγ. 1ρ5ς). 

---Εχθρος] -θρα 3. (ον. Ε) 

δ. η] ει 19. 

ΚΙ. | εαν 

15. πηαηβαθιιά(πθ 61. | 14. οοπῦθπΗΙοΠθΒ βἶπῦ 
Εν 115. που εδ επί Οἶ. |. 1Τ. 5αααϊ]]ῖς αἆά. 
Ῥουῖ5 οοπ5θη (επ ΟΙ. 
«1. Πίος Τὰ νοῦ]5 67, | πουμε Ἠἶπο 61. | 9. αεοῖρἰ- 
1561 

035 



ΑΒΝ. 
19. 91. 
ΚΙ. 

Ρ Ῥτου. 3:1- 
1 Ρεί. 5:16. 

4 705. 1:56. 

ξ Τμεν, 

ποπ, 14:14. 

14. [τὰ] τῇο αἴ- 
ριον 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

ὃ Γκατῴκισεν' ἐν ἡμῖν; " μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν" 

διὸ λέγει, Ρο ῥεὺς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπει- 

νοῖς δὲ δίθωσι» χάριν. 
πώ Ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῳ. σα, "δὲ" τῷ 

διαβόλφ καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν, δα ἐγγίσατε τῷ θεῷ 

καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χείρας, ἁμαρτωλοί, καὶ 
ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. Ταλαιπωρήσατε καὶ 
πενθήσατε καὶ κλαύσατε: ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος 
µεταστραφήτω, καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. 1ῶταπεινώ- 
θητε ἐνώπιον | κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς. 3 Μὴ κα- 
καλείτε ἀλλήλων, ἀδελφού ὁ ὁ καταλαλών ἀδελφοῦ» 
η. κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόµου καὶ 
κρίνει νὸμον᾿ εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νό- 
μου, ἀλλὰ κριτής. ὃ εἷς ἐστιν ὁ νομοθέτης καὶ 

κριτὴς” ὁ δυνάµενον σῶσαι καὶ ἀπολέσαι" σὺ ΄ δὲ τίς 
εἶ 3 ὁ κρίνων΄ τὸν πλησίον: 

19"Αγε νῦν οἱ λέγοντες, Σήμερον ἢ η αὔριον πορευ- 
σόμεθα α. τήνδε τὴν πόλιν, καὶ ποιήσωµεν ἐκεῖ 
ἐνιαυτόν !, καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσοµεν" 1 οἵτι- 
νεο οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον' ποία [γὰρ] ἡ ζωὴ 
ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἵ ἐστε ἡ πρὸς ὀλίγον φαινοµένη 

η 

ριπία5 οτί Μαδίαξ ἵπ. νουῖςῦ 
5 Μαϊοτοπα αίετη ἀαὶ σναιίαπι: 
Ῥτορίοι ααοᾶ ἀῑοίξ, Ώεις 5ι- 
Ῥονοῖς τοβῖςιῖί, Παπ ραβ α- 
ἴοπι ἀαΐ στα(ῖαπῃ. 

Τ Βιρά1 Ισίέαγ οδίοίο ἀεο: 
τοβῖςείο απίσοπι ἀἴαθο]ο, οἱ {π- 
σὶοῦ α γοῬῖς: ὃ αἀρτορίπαπαίθ 
ἆοο, οὐ αἀρτοριπαπαδ]ς γουῖς, 
Ἐπιιπάαίο ΠΙΑΠΗ5, Ῥοσσαίοσςβ, 
ος ραβσαίε οοτάαν ἀπρ]σθι 
πππιο,. Ὁ ΜΙκονί οδοίο οἱ Ἰιι- 
σοις οἱ Ρ]οναία: τῖδαβ γεδίον ἵπ 
Ἰποίππὰ 6οΠΥΟΓΙΒΕΗΣ οἳ δαιάϊαπι 
1Π ππθτογεπι.  ΗιπΠαπαϊπϊ 
Ιπ. οοπδροσία ἀοπηπί, εἴ εκ- 
α]ταὈ] νο. Ἡ Νομίο ἀείτα- 
Ἠοτα αἰιοτιίταπα, {παίχες τηθὶ, 
Ωα ἀείτα]Ις ᾖαπί ααπἲ απὶ 
1πάϊσαίε {αιεπι 5ααπῃ, ἀαταλῖί 
]εσῖ οὐ Ππά]σαί Ἱεσεπι:. δἳ απίοπα 
Ίπάϊοις Ίθσεπι, ποΠ 65 {αἴος 
Ἰοσί» εοά 1πά4εκ. | Όπις οδυ 
Ἰοσϊδ]αίοτ εἰ Ιπά6ς, αιῖ Ῥοΐεςδί 
Ῥειάστο ες Πψενατο: Τα ππίοπι 
απῖς ο5 αι 1πᾶΐσας ργοχίπιαπη 

1 οσα πππο απὶ ἀ1ο][ῖ5, Ἠο- 
αἷς αιιξ οταςιῖπο 10πη15 1η ἴ]]απα 
οἴνϊίαίοπι εἰ Γποϊεπιας απἱάσπα 
1ρί απηιπα οὐ ππογοαρίππις εἰ 
Ίπογαπα Γποϊεηςς, |) αῖ 1σπο- 
χα απ]ά αἷν 1π ογας πατη: 
Ι5ᾳπαο οπῖπι οδ για γεδιαῦ 
ΥΒΡΟΣ εδ αά πιοίσππη Ρ4ΤΕΠΒ 

δ. κατωκισεν] ΑΒΝ. | ἕ κατωκησεν 5. Ἠο]. ΜεπρΗ, Ίπευ. Αππιι | και Ἀντ.Ῥ»έ. Μεππρῃ, ΤΠεὺ. «40μ. |. και 

199. 91. 151. κρινων σ. 51. ΚΙ... πι. αυριον δὲ.5. Α. δΙ. ΤΙ. Ἀγτ.Πε]. 

6. διο λεγει....διδ. χαριν] οπι. Τ,. (παδεπὲ ; 11. εἰ] η Α. | Ατπι, 

τε]. Οἶεπι. 538. Ἔιις. Ῥ.Τ. 6814, Ίπ Ῥεα. | --ους ει ποιητης] ουκ ετι ποιητης | 18. πορευσοµεθα ΕΙε.Β Μαϊ. Ὑι]ς. 1]. 

4464) ει Ι. πι. Γἰογίαο. | ουκ ετιει ποιητής ΜοιηρΙ. Τ]εῦ. Η1. |. -σωμεθα οἱ. 8. 

7. αντιστητε δε ΑΒΝ. 15 ος, 81. Υμ]σ. []. 91. ΑΒ ΒΕΙ(δι Βιἶψ. ας.) 195. δι. ΚΙ. 

Ὀγτ.Ηε]. λἴεπιρ]. ΟΡίᾳ. Τπι. Π. 188. ἱ | 19. ὁ νομοθ.] οπι, ὁ Β αἱ. Άππ. 
Ἀοπ. δε σ. ΚΙ. Ο)ίᾳ. Ππέ.ἵν. 5369,  ---νοµοθ. και κριτής ΑΗΒΝ. 18. δΙ. | --ποιησωμεν οἱ. 8. ΑΒ ΡΒΕΙ.Ν. 19. 51. 

και αντισ. πι. ἈΥτ.Εδι. Άτπι, γμαὶς. β.πι. Ἀψιτ.Ῥεί.δΗΕΙ. Μεπιρῃ. ΙΤ,  Μοπιρμ. ΤΠεὺ. | -σομεν Εἰδ. 

ο Ἡ ΤΠεΡ. Αππιι 281. { Ἀοπι. και κριτης ΒΒΙἶγ.Μαϊν αἱσ. [. Διπι. 11. 

8. τῳ θεῳ] οπα. τῳ ἸΝ. ΕΚΕ, -- εκει] οἵη. Α. 18. (ροδ ὁ απἰάσιη 

--- εγγιει] -γισει Ἑ. -- ὁ δυν.] οτι. ὁ Α. γα]ς.) 
9, και κλαυσατε Ὦ. 19. 81. ΚΙ, νν. |.) --συ δε ΑΒΝ. 13. 51. ΚΙ. γμ]ρ.β. πι, | τ- ἐνιαυτον] Ἱ αάᾶ. ἑνα 5. Δ. 18. 5]. 

οπῃ. και ΑΝ. Βγιγ.Ρ5ι.δΗςε]. Μεπιρῃ. (211.) | ΙΤ, Ἀγτν.Ρ5ἱ.δ:Ηε]. Αυτη. | οπι. ΒΝΕ. 

ον ..-.''υ---ἦἷλ ο τι --- 

γα]ς. [}. Μεπιρῃ. Του. (Ραταπιρος 

811.) 

--- ἐµπορευσοµεθα Εἰ.. ΑΒΒΙ(ψ.Μαίδ. 

ο 18. ασ. Μοπρα. Τμευ. «41. | 
Ξσωμεθα δὲ.9. ΒΒεᾖ. 81. ΚΙ. ῇ. Αππιι. 

Έτ Ἄρπι, δες. Θγτ.Ης] ἐκί. ΤΜοῦ. Αππι. 

--- ὁ κρινων ΑΒΝ. 18. 51. Βγττ.Ρ5ἱ.8ςΗσ]. 

{ ᾖ ὁς κρίνεις 5. ΙΙ. 

-- τον πλησιον ΑΒΝ. 18. Υαὶς. [. πι. 

Βντγ,5{.δςΗε]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Ασιη. | 
Ἐ τον ἕτερον 5. δΙ. Ι1.. 3941. 

-- βη.] αάά, ὅτιουκ εν ανθρωπῳ αλλ’ εν 
θεῳ τα διαβήµατα ανθρωπου κατευ- 

θυνεται Ἱκ. 

19. η αυριον Εἰς. ΒΝ. 19. 

--- µεταστραφητω] µετατραπητω Ὦ. 

10, ταπεινωθητε] αάᾶ. ουν Ν. { Οοπίτα, 

το]. νν. Οτίᾳ. Π. 8153. 

---κυριου] Τ ΡίβεΙη. του στ. 91. Ἱ.. | οπι. 

ΑΒΝ. 19. Ι. ΟΡίᾳ. Ἡ, 

11. αλληλων αδελφοι ΒΝ. τε]. Ίις, ἵπ 

Ῥ κα]. 6480, { αδελφοι µου αλληλων 

ΑΔ. 19 αἱ. (ἈΠεπιρῃ. ΤΠΕΡ.) { νο 

Ἰηγίσεπι [αίτες ποδιτ] 11. 

-- η κριγων ΔΕΝ. 15. Υμ]ς. ΒΥΤΓ.ΡΡΙ.δς 

024 

Τ. παράΙΗ εταο 61. | 8. αἀρτορϊπα αατἰξ πι. | 
10. αχκα]τανΙε πι | 11. οπε. πασῖ 6. | 19. 10ἱ ααῖ» 
4θπα Οἱ. | 14. αι οὐ 6 ἵπ οχαβῖπο 6ἱ. 115. οδῦ 
επίτα 6Ἡ, για. 



τν Φ 

ταῖς. ῇ. 

Βγττ. Ρ.Η. 
Πάεπιρ]. [Τ1οῦ.] 

15. θέλν ο οὐ) τοῦτο ὴ ἐκεῖνο. πρ 

"Το, 19:47. 
«{ Τπεῦ. 

γ. 

γέγονεν' 

ἡμέραι». 

ή, ν τν» / / 

ρίου σαβαωθ ' εἰσελήλυθαν. 

ἐν ἡμέρᾳ σφαγής. 

δ Τπερ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

ἔπειτα ἡ καὶ΄ ἀφανιζομένη: ὁ ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, 

'Εὰν ὁ ὁ κύριος θελήσῃ καὶ ᾿ζήσομεν,' καὶ ποιήσομεν 
νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐ ἐν ταῖς ἁλαζονείαις 

ὑμῶν" πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. {. "εἰδότι 
οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν." 

1 "Αγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ 
ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναι». Ξὁ πλοῦ- 
τος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ μάτια ὑμῶν σητόβρωτα 

δὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, 
καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται 
τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πρ: ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις 

Σἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάν- 
λ , Εν» χε» ς--ᾱ 

των τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ' ἀφυστερημένος' ἀφ ὑμῶν 
κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὧτα κυ- 

ὃ ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς 
γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν | 

“κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν 
δίκαιον" οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν. 

8 ” Μακροθυµήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρου- 
σίας τοῦ κυρίου. ᾿ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίµιον 
καρπὺν τῆς γῆς, μακροθυμών ἐπ᾽ αὐτῷ έως ὶ λάβῃ ! 

οἳ ἀοϊποορ οχίοπιϊπκυΙατ: 
Ῥτο ο αἱ) ἀῑσπιῖς, Βὶ ἀοπιΙπας 
γο]πον]ξ, οἳ γ/κοτίτα ας, ΓποϊθΙΠ 8 
Ίου ααῖ Πλιά, 1 Ναπο απίοπαι 
εκι]ἑαῖς ἵπ. δαρονυῖῖς. γορίτῖς, 
Οπιπῖς οχι]ατῖο (α1ἱ5 ππα]ῖρπα, 
οϱς, ἵ Βοϊοπ Ἱρῖιαν Ὀοπαπι 
/ποργο εἳ ποι Γαοοπθ, Ῥεσσα- 
ἑαπα οδί 1111, 

1 Αρίιίοπαπο, ἀῑνιίος, Ρ]οταίο 
αἹα]απίος ἵπ. παὶσοτ5 απαο αἰ- 
γοπ]οπί νοῬίδ, 3 ΠὨ]νιίαο νεβ- 
ἴπας ραίτο[ασίαῦ βαπῖ, οἱ νορι]- 
ππθηία γοβίτα, α εποῖδ οοπιοδία 
βαηπΐ, απατά ει αιροπίπα 
γοβίαπα ογαρ]παν]ζ, ο 6γισο 
οουαπα. ἴπ (εβπιοπίαη. νοῬῖβ 
επί 6 πιαπάπσοαδΙέ 6ΒΤΠΘΡ 
γεδίτας εἷοιί {ρηῖδ.  Τμεδαι- 
τἴσαδιίβ Ἱταιη 1π πον]δδϊπιϊς ἀἱθ- 
Ῥα5. 3 Ἔσσο 1ποίοθ ορεα- 
τῖοταπι οί ΠιοβνΙοΓαΠί 16- 
Κἴοπος νορίτα», αἱ [απάσίας 
οδί α τοῖς, εἰαπιαί, οἳ ΠΙΟΣ 
Ἰρδοσιπη ἵπ απτεδ ἀοπιῖπί ϱα- 
ἘὈποί] Ππιγοῖν]ε, 5 Πραἱα ερ 
5προς; ἵεταπι οἳ ἵπ Ιακυτής 
οπαἰγ]ςεῖς οοτάα νοξίτα ἵπ ἀῑεπι 
οσαἱεῖοπῖς. ὃ Αάάακ]ϊςς, οσσ]- 
ἀῑκεῖς Ἱπβίαπα, οἱ ποπ τοβὶςθῖ 
γου!5. 

1 Ῥαΐιεπίος Ἰσίέιχ ορίοίο, {ᾖγα- 
ἴτον, πξάιο αἲ αἀνεπιππαι ἆο- 
πιπί. σου αστίσο]α εχρεοίαί 
Ῥγαθιίοδαπα ΓΓαούαπα ἴοιτας, Ρᾶ- 
Πεπίεγ ἴογεπ5 ἆοπεο αεοὶρίας 

18. κερδησοµεν Εἰσ. ΑΒ Μαϊ. Ὑπς. ᾖ]- 15. θελησῃ ΑΝ. τε]. Υαἱς. { | θελῃ ΒΡ. στερηµενος 5. ΑΡ". 1595. 51. Γ- απο- 

ΜεπιρἩ. Τµοῦ. 11. (µ. 18.) |. -σωμεν 
δὲ. 8. ΒΒεᾗ. 51. ΚΤ.. Απ. 

14. το δ. 81. ΚΙ. Υπ]ρ. Ἀντ.Ε»ί. ΜεπιρΗ. 

ΤΠεῦ. | τα Α. 19 σἱο. Ῥ. Ἀγτ.Ηα]. | 

οτη. Β. [. Ατπι. 

---Ύαρ. 19. ΑΝ, 18. 81. Κ5Ι.. Υπ]ς. 

Ῥντ.Ῥεί. ΜοπιρΗ. | οπι. 93. Άγ. Ης]. 

Ατπι, ΕΠ. απἴοπι ᾖ]. (νέα νεδίτα οηῖπι 

οδὲ εἶομί ναροτ Τμεῦ.) 

- ἡ] οτη. Β. 
-- ὑμων] ἡμων 19. 
--- ατµις] ατµη Ἱ.. 

--- ατµις γαρ εστ.] ΟΠΙ. ὃν. 

--.γαρ 50. ΙΙ. Ῥντ.Ηο]. ΤΜΕΡ. Ατπι. |. οπι. 
Δ.15. γα]ς. Ὀγτ.Ῥ5ι. Μεπιρῃ. {Π. 

--- εστε Ἑ. (εσται ΑΔ. 51. ΚΕ.) Θγτ.Πε]. 

Ατπι. 31. | Ἱ εσιν 5. 155. 1.. 

γπ]σ. {: | οπι. ΘΥΣ.Ε 50. 

--- ἡ προς] οτι. ἡ ΒΕ. 

---.επειτα και ΑΡΒΝΙ. | επ. δεκαι 91. 1. 

|. εἰ ἀείποερς Ψπὶς. «391. ἀείπᾶς εἰ 

εἰ”. Βντ.βει. Ατπι. | 1 επ. δες. 

195, Τμεῦ. | επειτα Ὠγτ.Ηε]. ἨΤεπιρη. 

---ζησομεν και ποιησοµεν ΑΒΝ. [: (απί 

{αο.) (Τπευ.) ἄν. (νἰκετίπια5, Γαο]- 

επιας Ψμ]ς. ΜετηρΗ.) |. Ἱ ζησωμεν και 

ποιησωµεν 5. 158. δΙ. ΚΙ. Άτῃι, 

(ποιήσοµεν ΕΙ...) 

16. νυν] νυνι 9]. 

--- καυχασθε] κατακαυχασθε ὃ. 

--πασα] ἅπασα Ν. 

17. ποιειν] ποιησαι ΑΧ μἱ υἱά. 

1. κλαυσατε] κλαυσονται 19. 

--- επερχοµεναις] αὐά. ὑμιν Χ. ὙΥιαρ. 

Βγτ.Ε6ί. Μεπαρῃ. Ασπι. «4011, (ποῦ 1η. 
Ῥγσ.Ης].) 

8. και ὁ αργυρος] Ροδὲ κατιωται Α. 18. 

-- Φαγεται] φαίνετε ΝΞ. (οοστ.5) 

-- ὡς πυρ] Ῥτασπι. ὁ τος ΑΝς. 13. Ῥ. 
Βγγ.Ηε]. | οπ. ΒΝ3. 51. ΚΙ,. Υα]ρ. [: 
πι. (ὥσπερ 19.) (ΤΠαεβαιτῖχαςιῖς νοῦυίς 

(οπῃ. Απιι) Ἱτατα ἵπ πογ]εεῖπιϊς ἀἴθῦιις 

Ὑπ]ς. |. ἴσπεπι οπροφεῖϱῖς γοῬῖς ἴπ 

πΟΥΙΡΕΙΠΙΟΡ ἀῑος ΒΥγ.Ρεί. (οτι. ὡς πυρ.) 
---εσχαταις] Ῥο5ὲ ἡμεραις Α. 19. 

4. αφυστερηµενος Β3 ΕΙ. Μαϊ. | ἵ απε- 

4 1, 

στερηµενος ΚΙ.. 

4. εισεληλυθαν ΒΡ. | -θεν Α. | Ἰ -θασιν 
ς. Ν. 195. 9]. Ι51.. 

5. επι] ενι ὃν. (εοτς. 23) 

--και] οτι. Δ. Μεπιρῃ, 

-- εν ἡμερ.] Τ Ρταεπῃ. ὡς σ. δὲ. 51. Κ25.. 

Ῥντγ.Β5υ.ὅς Ησ]. Ατπι. | οπι. ΑΒΝΣ. 19. 

Ῥ. Υαῖς. επι, Μεπιρῃ. (οτι, εν ἡμ. 

σφαγ. 2911.) 

-- ημερᾳ] -ραις Α. 

7. επ᾽ αυτῳ] επ᾽ αυτον ΚΙ, | ο. Υα]ς. 
Ατῃ. 

--- ἑως] Τ αάά. αν ς. Ν. 155. 91. Βγν. 

Ἠσε]ιπιφ. | οτι. ΑΡ ΜαΙΚΙ. Ἀγιτ.Ρεί. 
δε Πο]. ία. 

--λαβμ] Τ αάᾶ. ὑετο 5ς. Α. 195. ΚΙ.. 

Ῥγτγ.Ε5ε.δΗς].ίχι. |. οπ. ΒΝ. δΙ. 

γιο. { Μεπιρῃ. Τμου. Ανα. 91. 

16. οπι. ἄοπαΙπας πι. Ἑ (αάᾶ.!) | οξ ϐἰ νικοτῖπιιις 
α. 

1. Αροθ Απι.Ἡ (οοττ.!) | αηϊθογίϊ5 νοβίτῖς ΟἹ. | 
ος Τποξαυτὶδαξξς νορὶ5 ΟἸ. | 4. απαε [ααᾶαία 

Γ εἰαπιος 6οσαπα Ἡ. | 5. 1π ἀῑο 61, | 6. κᾱ- 
ο ἰνάν ε6 οοσ]άϊδας 61. | τεδαε σι. 
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ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

ΛΕΝ. 
18. 81. 

ἔστηκεν. 

ἑσαρ. 1119. σαν 

απ Ῥρα. 1οβ(109):8. 

υ Μαέ, 5:91. 

Γπρόίμον, καὶ ὄψιμον" 

ὁ κύριος καὶ οἰκτίρμων. 
19 τν 

Ν Α 3 ο παν / / 
το ου ου" ινα μη υπο κρισιν πεσητε. 

ω νὰ Αν / ” 

ϱ) 15 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω" ευθυ- 
1 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκα- 

/ ὧν ρ [ο 3 / Ν 
λεσάσθω τους πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας., καὶ προσ- 

- / 

μεῖ τι; ψαλλέτω. 

, μακροθυμήσατε καὶ "ὑμεῖο 
κι. στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμών, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ 

κυρίου ο Μη στενάζετε, | ἀδελφού κατ ἀλλή- πι 

λωνς ἵνα μη ἱκριθῆτε"' ἰδοὺ ̓ ὁ' ης πρὸ τῶν θυρῶν 
19 Ὑπόδειγμα λάβετε, ' ἀδελφοί, τῆς κακοπα- 

θείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλη- 
"ἐν" τῷ ὀνόματι κυρίου. 

τοὺς 3 ὑπομείνανταν" τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, 
καὶ Τὸ τελος κυρίου εἴδετε, ὅτι "πολύσπλαγχνός ἐστιν 

πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί 
μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν 
μήτε ἄλλον τινὰ ὄρκον' ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ 

Ιδοὺ μακαρίζοµεν 

180 
{απιρογαπθιπΙ οί 5ατοΙπΠ): 
Σ ραιϊεπίες ορίοίαο εἰ το», ο0Π- 
Ἠγιηαίο οογᾶα γοδίτα, αποπίαπα 
αἀνεπίις ἀοπιϊπί αἀρτορίπαα- 

» ΝοΙτο ΙΠπσεπιθβοστε, {Γη- 
χο, ἵπ αἰιεγαίτατη, πξ ΠΟΠ 
ΠπαΙορπηϊπϊ: οσσε. πες αἆ 
Παππατη αἀδ]κῆδ. 1 Ἑκοπιρ]απα 
αοοϊρίῖτο, {ταίτος, Ιαῦογῖς εἰ ρα- 
Βοπίίαο Ῥτορ]οίας αι Ἰοσι 
επύ ἵπ ποπιΙπε ἀοπη]πί, 11 Ίσσα 
Ῥοα/Πσαπιας αὶ εαςΏπποταηΕ: 
ειΠεγοηβίαπι Τοῦ. αμάϊκῖς, οἱ 
Άπεπι ἀοπηϊπί ν]ά1δίῖς, ᾳποπίαπη 
ΠΙΙΞΟΥΙΟΟΙ6. εδ ἀοπιῖπις οἳ τηῖ- 
βεγαίογ. |!" Απίο οπιπῖα απίοπι, 
{Γαϊτος πηεῖ, πο]ίο Ι1Γ8Υ6, Ἠθ- 
απο Ῥ6Γ οπθΙΠΠ ΤΘ Ῥεσ {6Γ- 
ΤΑΙΏ πθφιθ αλά αποσππ(αθ 
πταπιθηίυτη. Βἱ6 απίοπη 5ε:- 
πιο γοείεγ οδί ο5δί, ΠΟΠ Πο, τό 

ηΟΠ 58 Ππά]οίο ἀθοιάαιῖς. 

15 Τγείαί αφ π]ς τδξίγαπη ὁ 
ουδ; 46Π1ΙΟ ΑΠΙΙΠΟ ο5εὸ ῥεα]]αΐ. 
1: Τπβνπιαίατ. απἲδ 1π γουίςὂ 
πο πσαί Ῥγαεδυγίεγος οοζ]ερ]αθ, 
εί οχοπί 8αρος ευπη, πηροπίεΒ 

. Ν ῃ / 5.8 » / 5 
ευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτον ἐλαίῳ ἐν 

7. προιμον] ὮἨῬΙΠΕΠΙ. Καρπον τον ὃ. 
(οπι, τονς) Ἀγτ.Ηςο].πιφ. Μεπιρῃ. (αἀά. 

Απούατη {) { Ῥγβοπ. και τον δΙ. | 

ποή Μαδοπί ΑΒ. 19. ΝΤ, Υυ]ρ. Θνν. Εεί. 

Τ1ευ. Ατπι. (211. εκροσίαης γοδροτὶ 

οί πιαπο ἆοπθο ππαίιγεδοα{ εἰ Πποίβσαί 

οἳ πο ἀαπιείαίατ). ᾖ. προι.. ΑΡΧΗ, 

ΛΙαἰδ. | Ἱπρωιμ. 5. Β Πεμ]. Ἠαἰ. 19. 

51. ΚΙ. 

- μακροθυμησατε] αἀά. ουν 81,. ν α]ἱσ. Οἱ. 

4Βι1. | οπι. ΑΒ. 19. 91. Ἱ.. Απ. β. 

ΒΥΤΥ.Ρεί.δΗ 1. Μεπιρῃ. Τμοῦ. Αυπι. 

9. αδελφοι κατ αλληλων (Α)Β. (18.) 

81. γαρ. ᾖ «Πιν. (αδελ. µου Α. 19. 

Ἁγγ.Ρεί. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ.) ! 1 κατ’ αλλη- 

λων αδελφοι σ. (99)1,. Θγττ.Ῥει.δΗ ο]. 

Μοπιρῃ. ΠΕΡ. Αγπι. (κατα ἵΝ.) 
αλληλων ἰαπίηπι Ἱς. 

--κριθητε ΑΒΝ. 19. δΙ. ΚΙ, Υα]ς. ῇ. 
Ἀγτν. Ρεί δε Πο]. Μετηρη. Τμαῦ. Ανπι. | 
Ἰ κατακριθητε ς;. 

--ὁ κριτης ΛΗΝ. 19. 81.1, Αγν Ηε].πις. 

γαεσὸ, Αιπῃ. | Ἔοπι. ὁ ς». 

10. λαβετε] οπι. Α. 15. (Υ]ά, Ῥοξέ µακρο- 
θυμ.) 111. 

--- αδελφοι της κακοπαθειας ΛΕΒ. 18. (51:) 

(41). Υπ]ς. [. 8υτ.Πε]. (Μοπιρῃ. 

ΤΙεΡ.) Αππι ΡΗ11. (αδελ. µου 51. ΚΙ. 

Μορ], Τ]ορ. (20111.)) | Καΐνος, οχίτις 

τηβ]ῖ οἳ Ἰαυονς Ὑπὶς, Οἱ. ]. αδελφοι 

0260 

ορ 

) |. κατ) 

µου της καλοκαγαθιας ἃ. | Έτης κα- 

κοπαθειας, αδελφοι µου ο. (8ύτ. 

Τε.) 

10. µακροθυμιας] αάά. εχετε ΔΝΕ (-ται) | 
Ἀ44, δεχετε 19. { 5απί «1. 

-- εν τῳ ονοµ. Β(8.) 51. Νις. Π Αιπι. 

(οπι. τῳ ἂ.) | Ἀοπ. εν 5. Α. 18. 

Ἐςτ, 

--- κυριου] Ῥτασπι. του Ὦ Ρο]. (ποι Ἰαῦοί 

ΜΗαἰ) δΙ. 

11. ὑπομειναντας ΔΒΡΙο. Μα. Ὑα]ρ. [. 

Βγτν. Ρ5ἱ.δΗο]. «ί. |  ὑπομενοντας 

σ. 19. 91. 51. Μοπιρῃ. ἘΤΠεὺ. 

Ατπι, 

-- είδετε ΒάδΙΚ». νυν. | ιδετεΔΒ”. 19. 81. 

1, Αππι. 
« 

-- ὁ κυριο Α(Β)Ν. 195. νν. (οπι. ὁ 

ῬΡη. αἱ.) | οπι. 81. ΙΙ. 

19. δε 19 ΑΒΝΕ 15. 51. 1, ὙΥα]ρ.ῇ, 

Βγτγ.Εεί.δΗε]. Μοπιρμ. Τμευ. 01. | 

ουν Ἀ. | οπι. Ι. Αππι (αἲ ᾳποά 
Υ6ΥΟ ΟΠΙΠΙΗΤΩ ΡΙΙΠΙΠΩ θ8ἱ, πηαΐθ γος 

Ἰπνίσρπι, [ταίτες πορίῖ: 

Βηι.) 

---τινα] Ῥοεί όρκον Α. 

---ἠτω δε] π.ῑ. ὁ λογος ἂ3. (εοττ.ἓ) Υ α]ρ. 
ΜεπιρΗ. 298. |. οπι. ῇ. Τµου. 

---και το ου ΥΙΥ.Ρ5ἱ.δ.Ησ]. ΤΠου. νἱᾶ. 

6πεπι. Τ07. 82. |. ου. και 19. Υμ]ς. [: 
Μεπιρῃ, 

ηο Ἰγειῖς 

19. µη ὑπο κρισιν Εἰσ. ΑΒΝ. 13. Υπἱς. [. 

Ῥγτγ.Ρ5{.δεΗσ]. Μοπιρῃμ. ἜΤμευ, «49. 

Ι µη εις ὑποκρισιν δἱ.8. 81. ΚΙ. 
ΑΠ, 

14. ασθενει τις] α.ά. ασ Χ Ἠ. (οουγ.1) 

---επ᾽ αυτον ΑΡΒΝΕ 15. 81”. Κ5Ι,.. | επ’ 
αυτῳ 913. | επ᾽ αυτους 8. 

--- αλειψ. αυτον Οτίφ. Ιπι. Π. 1915, | οπη. 
αυτον Ἑ. []. 

--του κυριου (Α)Ν. 15. 51. Κ2Ι.. Ονίᾳ. 

ἀπι. Π, (οπη.του Α. Αππη.) | οπι. Β. 
15. αφεθησεται] -σονται δΙ. 

16. εξοµολ. ουν ΑΒΝΚ. Ὑπ]σ. γτ.Ηε]. 

Μεππρῃ,. Τμοῦ. | Ἀοπι. ουν ς.. 18. 8Ι. 
1.. Π. Ανπιι δι. ΙΙ απΐεπι Ἀγτ.ει. 

Ἔ». ο. Με]. 1525, 

τας ἁἅμαρτιας ΑΒΝ. 19. ὙΥμ]σ. ᾖ. 

Ῥγτ.Ηε]. Μεππρη. μου, Ές. ο. Με]. | 

ἆ τα παραπτωµατα «δ. δΙ. ΕΙ, 

Ἀγτ. ει. |. αἀά. ὑμων 1. γαρ. {. 
Ἁγτγ. Ρεί.δΗο]. Μεπιρῃ. μου. δι. 

(ὁ ᾿Ιάκωβος φησίν, ᾿Αλλήλοις ἐξαγγέ- 

λετε τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως 

ἰαθῆτε Οτίᾳ. απ Ῥτου. Μαϊ, Ν. ΒΙΡΙ. νι, 
51.) 

Β. Ῥαευίος ἱρίέατ οἱ.  6ξ οοπβχιπαίθ Οἵ, | 
αἀρτορϊπαπαὈίξ πι. | ϱ, απίαε Ίσα. ϐἳ. οἱ 
αππιισ {10 ἸαὈοσίς, Ῥγαεπι. εκίτας πια (Ἰ. | 
Ρεν Ριορ]μθία8 ἁπι. | 11. ἑο5 ααὶ Οἱ. |. ἀοπιίπιαβ 
εδι Οἱ. | 19. απίπιο εἰ 4πι. 



γΥ. 20. 

να]ς. /' 
Βύτγ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΜεπιρῃμ. Τ]1οῦ. 
Άγπῃ. 1. 

16. προσεύχεσθε 

Σ1 ῬΏορ.ι7:1. 
18:41---4δ. 

18. ὑετὸν ἔδωκεν 

90. γινώσκετε 

-- ψυχὴν 3 Γαὖὐ- 
τοῦ] 

Σ Ῥτου. 10:19. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

5 Ν . - ; 

τῷ ὀνόματι [τοῦ] κυρίου. καὶ η εὐχή τῆς πίστεως 
σώσει τὸν. κάµνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριον" κἂν 
ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. '' ἐξομο- 

ο κ ας ία / ϕ Δ « / / ΔΝ νά θ 
λογεῖσθε οὖν ἀλλήῆλοις 'ταᾶς ἁμαρτίας, καὶ εὔχεσθε 
τν . / Φ . ο) να / / 
ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε' πολυ ἰσχύει δέησις 

/ .”/ σ 

δικαίου ἐνεργουμένη. ΓαἨλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιο- 
παθὴς ἡ ἡμῖν, καὶ προσευχῇ η προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαυ 
καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐ ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖο καὶ μῆ- 
νας ἕξ. καὶ πάλι προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὺς 
3 ο ντου ο γιο ο ο 7 Ν Ν 
έδωκεν ὑετον καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν 
” - 

αὐτῆς. 
ι 4 3 ε - - Ν 

1) "Αδελφοί µου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῃ ἀπὸ 
- / . / 90 ’ 

τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τι αὐτὸν, ΄ γινωσκέτω 
ιά « » / ε Ν η) ΄ { . ε) - 

ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλανης ὁδοῦ αὐτοῦ, 
ἳ ΄ ν / - 

σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος 
ἁμαρτιών. 

ΙΑΚΩΒΟΥ. 

οαπι οἶσο ἵπ ποπαῖπο ἀοπιϊμῇ, 
"5 Έι οταϊῖο βάοαί εαἰναδῖς ἵπ- 
ΗΤΠΙΠΠΗ, οἱ αἰ]εναὈίί οαΠ ἆο- 
παπάς; οἱ αἱ ἵη ροσσαιῖς εἷε, 
ἀἰπησπίατ οἳ, 16 Οοπβιοπιϊηϊ 
ευρο αογα για ροσσαία νοδίτα, 
εἰ οταίο ῥτο Ἱηνίσοσία, πἲ βα]νο- 
πας παπα. ο ἵια να]ος 4ο- 
Ῥτασοκιῖο Τπδιῖ αἀδίά πα. 7 Πο- 
Ία5 Ἰοππο ενας ἰπηϊ]ίς πουῖ5 
Ραδδίρ]]15, οἱ οτα{ίοπο οτανῖς 
ποἩ. Ῥ]αοτοί 84ρεχ ἵοτταπῃ, οὗ 
πο Ῥ]α1ς ΑΠΠΟΒ {γθβ ο ΠΠΘΠΒΟΣ 
5οχ, δοι ταῖς οτανῖς, οὐ 
εαε]απι ἀσάΙ6 ρἱανίατα ο ἵουγα 
ἀσάτι (Γασίαπα θα απ1, 

'’ Ἐγαίγος πηεῖ, εἴ αἱ αχ νο- 
Ρἱ9 ουγανοτ]{ α γεπία!ο εἰ 60Π- 
νογιενῖί ᾳαἱϐ ευτη, “ρίτο ἀσοῦοι 
αποπίαπα. ααὶ οοπνογά (οσοσῖς 
Ῥοεσαίοτεπι αὖ 6ΓΓΟΥΘ γαο 8146, 
βα]ναδῖξ απίππαπη εἶας α πποτίο, 
εἰ εοορετῖ τη] (αάἴποπα Ῥος- 
εαίοτυπη, 

16. ευχεσθε δὲ. 19. 81. Τ,. | προσευχεσθε 30. θανατου] αάά. αυτου Ἑ. {. 31. | 
ΑΒ. 

18. εδωκεν ὑετον Α(Ν.) 15. Υι]ς. [ 

Ῥγγ.Ρεῦ, 

ὑετ. δ.) | 1 ὑετ. 

Ῥυτ.Ηε]. Αππι. 
19, αδελ. µου ΑΡΒΡδ. δΙ. Κ. Υιῖς. {. 

κ. γτγ,Ῥδύ. (ρτο πιοχθ)δεΗο]. Μεπρῃ. 

ΤΠευ. Αππι (Έ11.) |. Ἐοπι. µου 5. 1. 
(15 π.].) 

---της αληθ.] Ῥβεπι. της ὅδου Ν. 18. 

Ἁγτ.βει. Μεπιρη. Απ, | οτι. ΑΒ. 81. 

εὃ. 5. Ἑ. 851. ΙΤ. 

ΚὸΙ, υιιρ. 5. ἈὈγτ.ΗεΙ. ΈΤ]οῦ, 

211. 
19. επιστρεΨῃ] επιστρεψει 91. 1. (15 π.[.) 

ἌΤεπιρη. Τμ6ῦ. (Έ11.) (τον | 90. γινωσκεω ΑΝΝΙ, {(κοῖναο ἀερεί 
γμ]ς.».) (15 π.1.) | γινωσκετε Β. 9Ι. 

ΒΥγ.Ηε]. ιμ. (οπι. {. Τιιεῦ.) 

--ψυχην }] Ῥταστη. τήν Δ. Ατπι. | οπι. Βδ. 

19. 91. ΙΙ, |. αάά. αυτου ΑΝ, 18. 

Ὑμ]σ.». Θγτγ. Ες0.δςΗσ]. Μοππρῃ. Ατπι. 

ο. ἄιι. ΟΣᾳ. πι. Π. 1919. οἳ. | οπι. 

Ῥ. οι. ΚΙ, {' ἘΤιμευ. Ανπι, Ζοὴ. 

Οτίᾳ. Ιπέ. Π. 1919. ὅσα. 

Όοπία, ΑΝ το], γπαἱς.. 5. το]. Οἱ. Πη1. Πϊ. 
--Ππ.] αάά. αµην Ἀντ.Ης]. 

Ῥαυβοτίρί]ο Ίακωβου ἙῬ. | επιστολη Ἰα- 

κωβου δ. | Ἰακωβου επιστολη Δ. | 

τελος του ἁγίου αποστολου Ίακωβου 

επιστολη καθολικη στιϊ σμβ. 

1. |. ἵπ 18. 81. πμ], ἆς 1. εἰ], 

Ματιμαεῖ. 

15. αἰ]ον]αδίί ο. [ τε τεπέαν Οἵ. | 18. τατ- 
5ατα Οἱ. | 320, ΘΙτογε σἰίπο ἀππ. | εν ορετῖοῦ Οἱ. 

62τΤ 



ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΒΝ[ΟΙ. Α΄’ 
81. 91. 

κίας, ᾿Ασίας, καὶ Βιθυνίας, " 

-αὖς 

/ - ῳ - 

1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ χριστοῦ ἐκλεκτοῖς 
ΕΙ, παρεπιδήµοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καπποδο- 

κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ 

1 Ῥομις αροβίο]α5 -εβα 
ΟμτῖκΙ εἰσοις αἀνοπῖς ἀἴδρετ- 
εἶοπῖ5 Ῥοπίί π]αίαε Οαρρα- 
ἀοσίαο Αρίαο ο Ἑγιμίπίας, 
Σ «εοππᾶάππα ργαεδοϊεπίῖαπη ἀοῖ 

5 . ἁγιασμώ δπγεύ ατο εἰ ὑπακο ν καὶ Ραἰτῖ5, ἵπ απο Πσα[Ιοπεπη 5ρ]- 

.. ο οήα όφ ἐν γ μα µ ν τ η) παδ, πι οὐοσαιεπίίαπι ο 

ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ χριστοῦ" χάρις ὑμῖν καὶ αβρογεἴοπεπι 5αησι]π]θ Ίεριι 
ρε Ομτίκα. ται νοῬῖς εἰ ρας 

εἰρήν η πλη σα ές πη] [ρµσσίατ. 

: Ῥύλογητὸς ὁ θεὺς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 9 Βεποβίοιις ἀοπς οἱ Ραΐος 
. ἀοπιϊπῖ ποβιπῖ Ίθδι Οδ], ααῖ 

Τί. 915, 7. Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεον " άναγεν- κουπηᾶαπι πιασπαπη πηϊςοσίσοἕ- 

νήσας ἡμᾶν εἰς ελπίδα ζώσαν δὲ ἀναστάσεως Ἰησοῦ 

χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, {εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ 

ἀἴαπι 5παπῃ τεσεπογαν1ῦ Ἡος 1π 
ΑΡοπῃ νΊναπα Ῥες τοδηστερι]οποπι 
Ίοσα ΟΠτῖεῖ οκ πιοτζαϊς, 3 ἴπ 
ἨεγοαἹιαίεπα {ποοσγαρε(νή]οπι εί 

οπου καὶ ἀμάραντον, τετηρηµένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ἀποοπιαπιίπαίαπη δἱ Ιπππαγορεε]- 

/ 6 
Σὑμᾶς, 

6. δέον Γἐστίν,] 

τοὺς ἐν δυνάµει θεοῦ φρουρουµένους διὰ πί- 
στεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν ορῷ 

δἐν ᾧ ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτω εἰ δέον , 

Ῥϊ]απα, οοπβοτναίαπι ἵπ οπε]ῖς 
νορῖς 5 ααῖ ἵπ γΙτιπίο ἀεῖ οι- 
εἰοθϊπιϊπῖ ρου Βάθπη ἵπ βα]αέεπΙ 
Ῥαταίαπι τενο]αχί Ἱπ. Τοπιροτο 

5Τη απιο εκα]ίαιῖ», ἐσχάτῳ": ΠΟΥΙΡΒΙΠΙΟ. 
πιοθῖσμπι παπο δἱ οροτίεῦ 60Π- 

ὃ σας. 119. λυπηθέντες ἐν ἱποικίλοις πειρασμοῖς, ' ' ἵνα τὸ δοκίµιον μήφιανί τι γαχῇῖς τοπρίαιἱοπίδεις, 
18 ρτοῦαξίο γοδίτας Π46ἵ τπα]{ο 

Τηεοπ]ρίΙο 4. και αμαραντον] Απίο και αµιαντον ἓΝ. Μεπιρῃ. αἱ γἱᾶ. Αππι. | πολυτιµωτερον 

ΠΕΤΡΟΥ Α Ι. Ῥοδέ Εις. ἵῃ Ῥεα]. 908, 81. | πολυ τιµιοτερον 1.. | Ἔπολυ τι- 

Ἰπ Ὦ, ---τετηρηµενον 3. µιωτερον 5. Ῥ αἱ (Βεᾖ. οἴ].) 19. Ἡς. 

ΤΈΤΡΟΥ ἘΠΙΟΤΟΛΗ Α --- ουρανοις] -νῳ Χ. γπ]ς. ς. ἆρῆι. επι. 692. Οτίᾳ. 1. 8005. 

Ίπ ΑΝΟ.19. --- εις ὑμας ΑΡΝΟ. 15. 851. ΚΙ,. Υμ]ς. 7. χρυσιου Οἶεπ. Ογἰφ. | -σου Β. 

Τῖετρου επιστολη πρωτη 5. ΑΥΤ, Εε{.δΗε]. Ατπι. απ εις ἡμας --του απολλ.] οτι. Υπ]ς. Οἱ. Απιι (ποπ 

ο Ἱς σ.. Ἠατι. Μοπιρῃ. (που οί νοῬῖ Σ.μᾶ. Το.) 

επιστολη καθολικη αἲ του ἁγιου και 

πανευφηµου αποστολου Τετρου ,. 

1. εκλεκτοις] αᾶᾶ. και Χ Ὁ. 

-- Ασιας] οπι. δὲ”. (αάἆ.) 

---και Ῥιθυνιας] οτι. Ὦ 3 Πεμ]. ο]. ηαἲ. 

(Ῥνθινιας 13. ἨΒυνιας 8Ι. Ἀυθανιας 

Ἠλπιρ. εἷο Γι.) 

8. αυτου] Ῥοβί ελεος 15. 51. Υα]ς. 

--- ἡμας] ὑμας Εἶσ. 

--- δι] δια δὲ. 

-- εκ νεκρων] οπι. ΒΥ1.Ρ5ἱ. 

6325 

2511.) 

δ. ἑτοιμην] -μως ΧΞ. (εοττ.5) 

6, εν ῥ] οπι. Ο’. ιμ. 
--- αγαλλιασθε] αἀᾶ. ἵπ αοίετΠτη ΘΥΤ.Ρ5ἱ8. 

--ει δεον] } αἀά. εστιν σ. ΑΝΕΟ. 19. 51. 

51, Οτίφ. Ἱ. 9000. ]. οπι Β83. 

6επι. 632. 

 --λυπηθεντες ΑΒΝΕΟ. τε]. Οἶεπι. Οτίᾳ. Ἱ. 

| { -τας 8 1.. 

Γ π ποικιλοις Ο1επι. Οτίᾳ. | -λαις Ο. (ἴοι- 

ἑαοπίδις νατῖῖς ᾳπαο ἰγαηδοιηί ΞΊΡΕΣ 

Υο5 Ἀγτ.Ἠ5ἱ.) 

7. πολυτιµοτερον ΔΕ ΡΙΙΥ. 4Ι/οτά ΝΟ. 

-- δοξαν και τιµην ΑΒΝΟ. 15. 51. Υπ]. 

Ῥντ.Ηε]. ἈΤοπιρῃ. Αππι. Ογίᾳ.Ἱ. | Ἔ τι- 

µην και δοξαν ο. (ΚΙ, εις δοξ.) 8γ0. 

Ῥει. μἱ. υἱα. «ΑΒΙΠ. επαινον και δοξαν 

μοι. [5.] 
8. ουκ] ουχ Β3. 
---δοντες ΒΝΟ. Υα]ᾳ.ς. Βυτγ.Ῥ5ι. Πε]. 

Άτπι, 2Ρίµ. Ῥο]ψο. αἆ ΡΗΙΙ. 1. Ίγεπ. 938. 

801. | { ειδοτες 5. Α. 195. 91. Ἠ51.. 
Μοαπιρῃ. επι, 652. (ιδ. 
Σοἶγο.) 

πιστευετε 

8. πηϊςετ]οογαίατα βαση ππάσηασα Οἵ. [4. ἵπ 
ποῦῖς 6ἵ. | 6. εκα]ἑαδ]ή» ο. 

ἰµὓἱἲὓἱ1ρΗῇᾷΜᾧᾠ(ᾠ”ἱμμμµἘ ἘἘ “ωῳ«Ἐυ.ιιυ--- 



απ. 

γαρ. 
Ῥνττ. Ρ. Ἡ. 

Πεπιρ]. [Τ]1εῦ.] 
Άτπῃι. 40. 

8. ἀγαλλιᾶτε 

δ Τπεῦυ. Ῥ) 

εΤογν. 11:44 
--- 1θ:5 

Μαι. 5: 18. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

- - / / / ο 5 

ὑμῶν τῆς πίστεως ἶ πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολ- 

λυµένου διὰ ὃς δὲ δοκιµαζοµένου, εὑρεθῃ εἰς ἔπαι- µένου διὰ πυρος δε δοκιµαζοµένου, εὑρεθῃ 
Ν 4 / Ν Ἁ κκ ια ΄ Ἱ{ - 

νον καὶ Ἰδόξαν καὶ τιμὴν͵ ἐν ἀποκαλύψει Ἰ]ησοῦ 
. Δ / π. 9 .ν ο / Ν 

χριστοῦ: ὃ ὃν οὐκ ! ἰδόντες' ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ 
« ω / Δ ” .ν ω ὉἩ / 

ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλη- 
9 / 9 / ν 7 - / 

τῷ καὶ δεδοξασµένη, ᾿ Κομιζόµενοι τὸ τέλος τῆς πί- 
. - 0 . ο / 

στεως ὑμῶν, ος, ψυχών; περὶ ἣς “σωτηρίας 
ἐξεζήτησαν καὶ | ἐξηραύνησαν΄ παπα οἱ περὶ τῆς 
εἰς ὑμᾶν. χάριτος προφητεύσαντες.. ἱἐραυνῶντες' 
εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα 

- / ΔΝ Ν / 

χριστοῦ, προμαρτυρόµενον τα εἰς χριστον παθήµατα 
ν - / φ οᾳ / ΄ . 

καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας" '' οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ 
ε - ε - {4 Δ / ο δ, ο ε / 
ἑαυτοῖς Σ ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ- νῦν ἀνηγγέλη 
ε λ .. 3” / ε . / ε 

ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ' πνεύµατι ἁγίῳ 
3 . 3 λα 5 - 5/ 

ἀποσταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι 
/ 

παρακύψαι. 
5 Ν ΄ Δ / ο 

2 19 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 
ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φεροµένην 
ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ χριστοῦ. 13 ὡς τέκνα 
ὑπακοῆς, μὴ συνσχηματιζόµενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ 
ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαιο, '' ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα 

ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση ἀναστροφῇ γενή- 
θητε, 16 διότι γέγραπται, ' Άγιοι ᾿ἔσεσθε,' ὅτι ἐγὼ 

ῴφα . / 

ἁηιός). Ἱ καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπο- 
Δ Ν ε ’ / / 

λήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου έργον, ἐν φόβῳ 

Ῥτασ[Ιοβῖος 88 41ΤΟ αποᾷ Ῥος 
Ίρποπα Ῥτοναίας, Ἱπνοπ]αίας 1π 
Ἰππάσσι οἱ ρ]οτίαπα εἰ Ἠοπο- 
το ΙΠπ. πονο]αήοποπι Ίσσα 
Οτ]κῖς ὅαποπα ομΠὰ ΠΟΠ ν]ά6- 
τς ἁΠίριΙς, ἵπ 4πεπ πππς 
αποαπο ποπ γ]άσπίος οτοά[ῖς; 
σπεπα οππα γάσηδἱΒ, οχα]ιαδ]τ]θ 
Ἰαδμθία Ἱποπατγαδί]! εἰ ρ]οηῇ- 
οπία, Ὁ τοροτίαηίο5 Ἠποπι βάεῖ 
γθβίχαθ, βα]αίεπι αΠΙΠΙΑΓΙΠΙ 
γοβιτατιπῃ. 1ο Ύπα α]αίο 
οχαιδίεταπί αἴαπο  δοταία(ί 
ααπί Ῥτορ]θίαο αἱ 4ε Γαίαγα ἴπ. 
νοῦί5 ρταῖα Ῥτορ]οίανοταηί, 
11 φογιίαπίθς ἴπ αιποᾶ γο]ὶ ᾳπα]ο 
{οπιρας εἰσηπίβεατοί ἵπ εἰ δρῖ- 
τας ΟΗτίςῖ Ῥτασπαπίίαης θ85 
απαθ ἴπ ΟἨὶδίο 5απί ΡΗδ5ΙΟΠ6Β 
εἴ Ῥοδίοτίογες σ]οτίη5; 15 απἴρας 
χονε]αίαπα οί απία πο 5ἳρῖ 
1815, νοῬῖ απίοπῃ, ταϊπΙδιγαβαπί 
68 Ύπαθ πππο αἁπηηδίαία 5απῦ 
νοΡ!» Ρεχ 6058 αἱ εγβηρε]ίσανε- 
ταηί γοῬῖ5 ερ]πίνα 5αποίο ΤΠΙ55Ο 
4ο σαείο, ἵπ 4ποπι ἀρδιάετατῦ 
ἈηΏσε] Ῥτοξρίσοστθ, 

1 Ῥνορίος αποά καοεϊπο[ί 
Ίαπιῦος. πιοπ!ῖς ναρίτας, ουσ, 
Ῥεχ[εσίο δΡοΓβίθ ἵῃπ Θ4ΠΠ 4παθ 
οβοτίατ γοῬῖς ρταῖαπι Ίῃ ΤΕΥο- 
Ἰαΐίοπο Ίσεα Οδ, 4 Ωπαςῖ 
ΒΙΗΙ οῬοθάΙθπίίαα, ποἩπ οοΠβ- 
πατα Ῥτίοτίδις Ισποταπτίας 
γοβίταο ἀθριάοτιῖς, 15964 5εοΠ- 
ἆαππι οππι απ νοσανῖς γο8 
βαποίαπη εί 1ρ8ῖ βαπο(! ἵπ οπιπῖ 
οοηγεγβα(ίοπο 5118, 16 (ποπίαπα 
ποπρίαπη ϱρί, Ῥαποι οσίιοῖε, 
απία οὐ εσο ΒαποίΠ8 8απῃ. 7 Εί 
5ἱ Ῥαϊτοπι Ἰπνοσαί5 ουπα αὶ 
5ἴπο «ποοθρίῖοπθ ΡΟΘΙΒΟΠΑΓΙΠΙ 
Ἰπά]σας 5εομπάιτα απῖαδουῖας- 
απς οΡρτι5, ἵπ Ιἴπιογο Ἰποο]αίας 

Β. αγαλλιασθε ΑΝΟ”. 19.81. Κ5Τ,. Ῥοψο. | 19. ουχ ἑαυτοις] ουκ αυτοις Ο’. | ουχ | 16. διοτι Οἶεπι. | διο ΝΟ. 
«επ. | -ατε Βουνά, Ογίσ. Π1. ἑαυτον 19. --- ἁγιοι] Ῥταοπι. ὅτι Β. 81. Ἀγτν.Ρδί.δς 

695ς, -ὑμιν δε ΑΒΝΟ. 19. 81. 1, αρ. | ἍἩἨαΙ. Αι | οπι, ΑΝΟ. 18. ΚΕΙ, 
9. ὑμων ΑΝΟ. 19. 51. ΙΤ, νν. | οπι. ἙΒ. 

Οἶοπι. 6399. Οτῖᾳ. Ιπί. Π1. 9895, | ποδίτας 
Οτίᾳ. Ιπι. 1. 955, 

10. εἔηραυνησαν ΑΒ3Σ η]. αἱ. | 

Ἓτρευνησαν -. Β" Πέ]. Μαι.Ο. 18. 81. 

1. 

---μας] ἡμας 19. Ἱκ. δνπ. Απί. Ῥοπί]. 
ΠΠ. 999. 

11. εραυνωντες Β3Ν. | { ερευν.ς. ΑΒ:0. 
18. 81. 21... 

-- εδηλου το] ἐδηλοῦτο 81. 1. 

--πνευμα] το πν. του δΙ. 
-- χριστου] οπι. Β. 

----προμαρτυρομενον] -ρουμενον Δ. 
19. ὑτι] αάᾶ. καυχασθε 18. (ᾳπϊοφι]ά 

εογπίαὈαπίασς Ῥτορίθτθα αιιοᾷ ΠΟΠ {6- 
πιοιῖρεῖς Ιπαιήτοραπί ΘΥΤ.Ρεί.) 

Βγτ.Ηο]. 411. | Τ ἡμιν δε 5. 5. Βγτ. 

Ῥει. Μεπιρῃ. Ασπη. || αὐά. και 19. 

--- ἆ 15.] οπι. 0. 

-- ανηγγελη] ανηγγελλη 51. 

--πνευµατι] Τ Ῥιασπι, εν ᾱ. ΝΟ. δΙ. 

21, | οπ. ΔΡ. 15. Υαἱς. ΠΠ, 5863. 

--- εις ἆ Ίγεπ. 140. 61επι. 948. πο, Τ]εος. 

971. 989. ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 95ε. 406ε. 6926, 

8145, Ογίᾳ. Ἱπι. ΠΠ. 95. |. ἵπ αποπι 

γπ]ς. {  απας Ίρσα Μεπιρῃ. |. αποπι 
1γεπ. 937. Ονίᾳ. Ιπι, Π. 9074, |. ἴπ ας 

το Η{]. 

198. νεφοντες ὮἨ Πέ]. }Γαἰ. 

14. συνσχηµατιζοµενοι ΑΝΟ. τε]. Οἶεπι. | 
565. | -μεναι Ὦ. 

16. διοτι γεγραπται Οἶεπι. 661. 
18. 

ΓΕ οπη. 

γπ]σ.πι. Μεπιρῃ. ΤΠεὺ. 6πεπι. 

---εσεσθε ΔΒΝ6Ο. 19. Υι]σ. ΟΙ. Βγτ,Ησ]. 

ιπ. Οἶεπι. | Ύινεσθε δΙ. ]. | γε 
νεσθε ς». ς. Απιιπι. 3ΥΥ.Ε50. Μεπιρῃ., 

Τμ6ῦ. Ατπι. 

--- ὅτι] διοτι ὃ. Ο1επι, 

--- ἁγιος] Τ αάάἀ. ειµι 5. Αἱ0. 18. 81. 
1. Υπα]σ. πι. Ὀγιτ.Ε5ῦ.δι Ηο]. Μεπιρῃ., 

Τμου. Άνπι, { οπ. ΑΞΡΒΝ, ᾖιι. 

σιεπι. 
17. κρινοντα] κρινουντα 0. 

Τ. οπι. αἳε Οἵ. |. τενε]αίῖοπο 6Ί. | 8. ογεαϊεῖς, 
ογεάεπίος αιιίοπα Οἱ. (απεπι στα Ποπ νΙάετῖμβ 
Ατη.ξ σοσγ.ὶ) | 9. οπι. νθδίταταπα Οἱ. | 19. αἲὈί-- 
τπεΏραῖς Οἱ. { παπο παποϊαίθ ΟἸ. |. 19. τενε]α- 
Ποπεπι Ο. |. 19. π οπιπὶ ΟΟΠΝΟΓΒΛΠΙΟΠΘ 
βαπο οἱ. 110. βαποίϊ οΙ15, αποπμίατα 6ρο 6ἱ. 
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ΑΒΝ6 
18. 81. 
ΚΙ. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΡΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε" 18 εἰδό- 
Τες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν. ἀναστροφῆς πατροπαραδύτου, 
19 ἀλλὰ τιµίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου 

χριστοῦ, Ὁ προεγνωσµένου. μὲν πρὸ καταβολῆς κό- 

Ι. 18. 

γεδίχῖ {επιροτο οοπγθγςαπη]Πῖ, 
1Σκοϊεηίος αιιοά ποπ οοιγαρί]- 
Ῥήηδας, απγο γε] ατσεπίο, 16- 
ἀαππρι οσιςδ 4ο Υαπα νεδία 
σοπγοτβα(Ίοπθ Ῥαΐογηαο ἰτας]- 
Ποπ]», 15 5εᾷ ργασίίο5ο 5αηςσιπο 
ααδῖ ασπι Ιππησοπ]αἲῖ ο ΙΠοο- 
Μαπηϊπαί Ἱεδα Ομτ]ῖ, 3 Ῥγαθ- 

σμου, «φανερωθέντος. δὲ ἐπ᾽ ᾿ ἐσχάτου΄ 
τοὺς δ) αὐτοῦ Ιπιστοὺς" εἰς Θεόν, τὸν ἐγεί- 

ῥραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόζαν αὐτῷ δόντα, ὥστε 
τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεὀν. 

ψυχὰν ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ πμ τῆς 
ἀληθείας ! εἰ φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ ᾿ καρδίας 
ἀλλήλους ἀγαπήσατε 

οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, - ἀφθάρτου, διὰ λόγου 
ζὤντος θεοῦ καὶ µένοντος | 
«χόρτος, καὶ πᾶσα, δόξα λωωτῆς” ὡς ὤνθος χάρτου: 
ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄλθος Γ ἐξέπεσεν' 
ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ 

δι ὑμᾶς 91. πιστεύοντας 

{ Τε, 

ο ος 

4 Ἐς. 490:6---Β. 

94. τὸ ἄνθος Γαὐ- 
τοῦ] 

Ἱ 

ἐκτενῶς" 

ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 
11. Ἱά 

ου 16, 1:91. 

τῶν χρόνων 

58 ἀναγεγεννημένοι 

Ἅ διότι Ἱπᾶσα σὰρξ ὡς 

/ Ν / / 

1"Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δὀλον 
ων ε / Ν / ΔΝ ΄ ΄ 

καὶ υποκρίσεις καὶ Φθονους καὶ πάσας καταλαλιας, 
Ν ὼν / ’ . 

Ἄὧς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπι- 

οορπΙ απἰάεπα απία οοΠδ- 
Ποπεια ππππᾶ!, πιαπΙΓεδίατί αι- 
ἴεπι πογ]εεϊπϊς Ιεπροσῖθιι5 
Ῥτορίθχ νο, Αη ρε ἴρεαπα 
Βάε]ες εειῖς Ίπ ἄεο απ βαδοῖζα- 
γίς εαπι α πιοτιαῖς ει ἀεάτι αἱ 
β]οτίαπῃ, πό β465 γεσίτα εἰ 8ρε5 
οδδεί 1η ἀεο, 

3 Απίπιας νεσίτας οαρ(ίβοαπ- 
ἰο5 ἵπ οὐοσθίοηῖαπι οαγ{αβῖς, 
ἵη [γαἰογπ]ια(ἶ5 4ΠΠΟΥΘ εἰπαρ]ίοῖ, 
εκ εογἀο Ἱπνίσεπι ἀίσιιο αἲ- 
{οπς, τοπαίΙ ΠΟΠ εκ {θ- 
πιῖπαο οονταριὈΠΙ βεᾷ Ίποου- 
ταριβ]], Ῥος. ναυραπι ἀαῖ νἰνί 
εἰ Ῥεππαπεπάς ἵπ αθίετππι, 
3 Ομἷα οπιπ]ς σπγο πό ΓΑΕΠΙΠΗ, 
ε{ οπιπῖς σ]οτία αἷας {απιαιιαπα 
Βο5 [αοπῖ: εκαγαϊξ Γ4οπΗΠῃ, ο 
Λο8 ἀεοῖάΙς: γοιραπι απέοπι 
ἀοπιϊπί πιαηος Ἰῃπ αθίΘΓΠΙΠΙ. 
Ἠοο ονίῖ αιίεπι γειριπι αιιοᾶ 
εναησε]Ιζαίαπῃ οδί ἵπ γοῬῖς, 

1 Ὦεροποπίος Ιρίέις οΠΊΠοΠι 
ππαΠίαπα οἱ οΙΗΠΘΙΠ ἆο]απι αξ 
εἰπηπ]αίίοπες ο Ἱηγίαῖας 6 οπι- 
ηθ5 ἀθιταςΜοπες, θϊομῖ πιοᾶο 
σοπ!ῖ Ἰπ[απίες, ταοπαδί]ο ο 
5ἵπε ἆοὶο Ίαο οοποιρῖκοῖταε, 8 

ὃ τὸ δὲ 

17. αναστραφητε] αναστρεφοµενοι ἈΝ. 
(σου. Ε) 

18. φθαρτοις ΑΒΝ.Ο. το]. Οἶσι. 808. 

ΟΥίᾳ. Πϊ. 6465, Τ965, | -του 3. 

---αργυρι ΑΡΒΝΕΟ. τα]. Οἶεπι. Ονίᾳ. ΠΠ. 
Ρΐ8, | -ριου Χ3. 

---αναστροφης] ὮῬοδί πατροπαροδοτου 
0. 81. | Οοπίτα, Οἱεπι. ΟΥίᾳ. ΠΠ, Τ985. 

19. τιμιφ] ΡΙποη.τῳ Ο. 8156. | Οοπίτα, 

Οἶοπι. 805. Οτίᾳ. ΠΠ. 5465, 7205, 

ΑΒδεΟ” "τει. | 
ανεγνωσ. 3. | προσεγνωσ. ΟΝ. 

--εσχατου ΑΒΝΟ. 18. Ῥνιντ.ΡΕί,ΦΠςε]. 

Μεπρῃ. { Ἔ-των 5. 8Ι. Ε2Ι, γα]ς. 
Τ]ερ. Ατπι. 041. 

---των χρονων] του χρονου 88. (6ΟΥΓ.Ε) 
{[ των ἡμερων δΙ. 

-- ὑμας] ἡμας Α. (ρτορίον 1]]ᾶ 081) 

3]. πιστους ΑΒ. Ὑπ]ς. | ῇ πιστευοντας 

5. ΝΟ. 81. Ἐκ, ῬντεΡ5{.ΦΗε]. | 

πιστευσαντας 13. (πιστευσαντες Ῥο]ψο. 

πα ΡΜ, Π:) 

---εγειραντα ΑΡΝΕΟ. τε]. Γοΐψο, | -ροντα 
δν. 

322. αληθειας] Ἰ αἀᾶ. δια πνευµατος ς. 

81. ΙΤ. (πι) (Λωπι. Ζοἱ.). (11.) | 

650 

320. προεγνωσµενου 

ο. ΑΒΝΟ. 15. Υπ]ς. Θγττ, Ε5έ, δε Πε]. 

ΜεπιρΗ. Αγπὶ, (9ο, Οεπι. 563. 

92. καρδιας] Ἐ Ρίο. καθαρας σ. ΝΟ. 

18. 51. Κ51,. γιτ.Ρεί.δΗΕΙ. Ατπι (εκ 

εοτάεριιτο ε Ρογ[εςίο Βυτ.Ῥοῖ. ἵΠ οοτᾶθ 

εαποίο Μεπιρῃ.) | οπ. ΑΡΝΕ. γμἱς. 

2811. | αἀά. αληθινης δὲ. «Ἐῃ. 

---αγαπησατε] αγαπατε 19. 

95. αναγεγεννημενοι] αναγενοµενοι δΙ. 

--- σπορας Ἑ. 19. δΙ. 91, Υμ]ς. 8γττ. 

Ῥει.δ.Ης]. τε]. | ὀθορας ΑΟΝ. 
-- αλλα] αλλ’ Ο. 81. 

---µενοντος] ᾖΤ αἀᾷ, εις τον αιωνα ςσ. 

81. Κ51,. Ὑπ]σ. ΟΙ. Απι. Ἀγν. Ρε, (Αππι.) 

01. (5 βεπιροι”) | οπ. ΑΒΝΟ. 19. 

Σι]. Ι)επιίά. Ὦγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

94. ὡς 10. Β0. 81. 21. Υπ]σ. Οἱ. Απι. 
Ζωα, Ποπιίς. Το. Ἀγτ.Πς]ιπηρ. Μεπιρ]ι, 

Ανπι. Ζοἡ. «Ἠιμ. Ονίᾳ. 1. 9963. | οπη. 

ΑΔ, 19. Απιιν Πατ]. Ἀγττ.Ῥεί,Ησ|.εκθ, 

Ἂππι, ο. (νἱά. Έρα. κ]. 6, ΤΧΣ.) 
Ηἰρρ. ΡΕΙΙ. νΙ. 10 (164.) | ὡσει ΝΑ. 

--πασα] αάά. ἡ 83 (οπι.ξ) 

--δοξα αυτης ΑΡΝΕΟ. 15. ΚΤΙ νι]ς. 

Ῥγτγ.Ε5 δΗε]. Μεπιρῃ. Αμ. Οτίρ. Ἱ. 

|. δοξα αυτου ἂΝ. | 1 δοξα ανθρωπου 

5. 51. Ι5, εἷο. Ατπα. νἷᾷ, Ἐδα, χΙ. 6. | 

δοξα σαρκος Πἱρρ. ΕΠΙ. 

94. ανθος 50.] Τ αάά, αυτου 5. Ο. 81. 

Ι51,. Υα]ς. ΟΙ. Μεπιρῃ, δι. ΠΗιρρ. 
ΡΜ. { οπ. ΔΑΒΝ. 18. πι Θγτ. 

Ἐει.δΗΠε]. Απ. Ον1φ. 1. | νιᾶ. Ἐν. κΙ.Τ. 

95. το δε ῥηματο ΠΗἱρρ. ΡΗΙΙ. γΙ. 10 (164.) 
Γοπι. Λ. 

1. ὑποκρισεις ΑΦΟΣΟ. τε]. Υπ]σ. ντ. Ηε]. 

Ατπ. |. -σιν ἈῬδεμυία, Ὀγτ.ρεί, 

Μεπαρῃ. «δι. Οἶεπι. 194.(ΡίασπΙ. την) 
Ογιᾳ. Ππί. ἵν. 5088. 

---ϕθονους ΑΝΟ. τε]. | φονους Ἑ. | 

Φθονου 1. | φθονον Οἶεπι. 

--- πασας καταλαλιας (Α)ΒΝΙΟ. 18. οι. 

Κε. Υα]ς. Θγτ.Ηε]. Ατπῃ, (οπ. πασας 

ΔΑ. 3Υτ.Ρεί. ιπ. Οἶσπ.) | πασαν κα- 

ταλαλιαν ΧΝ”. Μεαπιρη. «επι. (οι. 

πασαν). | πασης καταλαλιᾶς 1.. 

9. αρτιγεννητα ΟΥἱίᾳ. ΠΠ. 5508, 6063. 6070, 

7568. 1ν. 9498, | -γενητα Α. Ον. 194. 
αἰπιρ]ίσος ΒΥΥ.Γ50. 

19. Ππιπιαοσ]α1 Οτ]δΗ1 οἳ Ιπσοπ{απαϊπαξί Οἱ, | 
20. πιαπαᾶϊ ουηδῖ. Οἱ. | 322. ἵπ οὐσα]οπίῖα Οἱ. | 
25. εκ οπι. ἅπι.” | 34. αϊ οπι. Απι.. | Βο5 εἶιιδ 
σι. 1 Τα τον. 

2. ταΠοπαὈῖ]ε 5Ίπθ ἆυ]ο ο. 



ΕΕπῃΠ 

να]ς. 
Βνττ. Ῥ. Ἡ. 

ΠΜοπιρμ, (Τμοῦ.) 
Αγ. ΑΡΗ. 

ΓΤῬς. 11θ(117) 199. 

ςΕ:.28:16. 

Β Ῥς.118(117)122. 

αρα. 8:14. 

κ Έδρα. 1:50. 
1 Εχοά. 19:6. 
πι Έα. 43191. 

. Ἠοε, 1:90. 
951, 93. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

εἰς σωτηρίαν, 
εἰ ΄ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριο». πρὸς ὃ Όν προσ- 

ερχόµενοι λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδε- 
δοκιµασµένον, παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ὤτιμον, Ὁ καὶ 
αὐτοὶ ὡς λίθοι ζώντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός, 
"εἰς" ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας 
αρ σθεκτους Ι θεῷ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ. δ αδιότι. 
περιέχει ἐν ᾿γραφῇ.. 5 Ἴδοὺ τίημι ἐν Σιὼν λίθον ἆ , ἀκρο- 
γωνιωῖο ἐκλεκτὸν ἔντιμαν, καὶ ὁ πιστεύω ἐ ἐπ᾽ αὐτῷ 
οὐ μὴ καταισχυνδή. ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύου- 
σι. Ιἀπιστοῦσιν' δέ, ἡ δν Ἀήθος” ὂν ἀπεδοκίμασων οἱ 
οἰκοδομιοῦντες, οὗτος ἐγενήθη. εἰς πεφαλὴν γωνίας ὃ καὶ 
λος προσχόμιµωτος καὶ πέτρα σκανδάλου, οἳ προσ- 
κόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν' 

' ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, : βασίλειο { ἱερώτευμμα, ἔθνος 
ἅγιον, πιλοὸς εἰς περιποίησι», ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαωγ- 
γείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυ- 
μαστὸν αὐτοῦ φῶς: |" οἱ ποτὲ οὐ λαός, νῦν δὲ ]ιαὸς 
θεοῦ. οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 'Αγαπη- 
τοί, παρακαλώ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήµους ἀπέ- 
χεσθαι τῶν σαρκικών ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται 

ποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε 
δὲ 

ἵπ ϱο οτεβοα1ς ἵπ βα]μίοπι, 3 ϱἱ 
ἴππποῃ σιδια»(1ς ααοπίαια ἁπ]- 
οἵς «5 ἀοπιίπας, 3 Δά αποπα 
πεσεἀεπίο», Ἱαρίάσπα νῖναπα, αὓ 
Ποπαϊπίυα5 απΙά σπα τοργοῦκίαπ, 
α 49ο απίεπι οἱσσίαπα οἳ Ἰοπο- 
πήΠοαίαα, ὅ οι 1ρ8ί ἵπππα παπα 
Ἱαρίάσς γἰνῖ δαροτασςἹβοαα η], 
ἀοπιας ρίητα]]5, εασογάοἵ απ 
εαποίαπῃ, οὔρυγο βρἰτίτα]οβ Ἠο- 
εἶας ποσορίαδῖ]ος 46ο Ῥει 1ο- 
5υπα Οὐτ]κίαπα, 5 Ρτορίος αιιοά 
εοπιῖησί 5οπρίτα, Ἰΐσσθ ροπο 
1Π Φἱοπ Ἱαριάσπα ΦΙΠΙΠΙΙΙΠΙ αἩΠ- 
ρα]ατοπα οσοι ῬγαςθΙΟΡΙΤΗ, 
ει οπιπῖς «πί ογοδἰἀετῖ Ἱπ εο 
ποπ οοπ[απάσίαγ, 7 ΥοῬῖς 1σῖ- 
μας Ἰοπος. ογεάσπίρας: ΠΟΠ 
οτοάσπῖθας απίοπη Ἱαρίς α παπι 
τερτοβαγεταπ! αεἀ{βοαπίος, Ἠῖο 
Γαοἴι5 οδί ἵπ οαραί απσι 8 ο 
μη οΠεηρὶοπῖ5 εἴ Ῥειτα 5οβη- 
ἀα, Ἠΐ5 ααὶ οβσπάαπε γετὺο 
πες εγοζμηῖ, Ἰπ ᾳπο εἳ Ῥροδῖ 
8υη!. Ὁ Ψον απίοπα σεπις εἶεο- 
{ππη, Τεσα]ε 5αοθτάοιἵαπῃ, σεπ8 
5αποία, Ῥορυ]ας αἀφ]θίθοπίς, 
αἱ υῖτιπτον αάπαπ εις οἷς απ] 
4ᾳ ἴεπευτίς νο γοσανίτ ἵῃπ αᾱ- 
πηϊταρί]ο Ἱπππο. 8παπας 0 απἲ 
αΠαπαπάο ποπ. Ῥορι]αβ, παπα 
απίεη Ῥορα]α5 ἀθι: απ ποῃ 
σοπδεο!1. πιἰκεγιοογάῖαπη, πάτο 
απίετη παϊςεγ]οοτάἴαπῃ σοηδεςπ{1. 
1! Οατ]εἰτηῖ, οΏξθογο ἵαπιη παπι 
πἀνθπαΒ εἰ ρεγεσγποξαῦρίιπετο 
γοβδα σαγπα]ῦτι5 ἀρΣιάεγῖ]ς, 4παθ 

5. αδολον Οτἰᾳ. Ἱ. 5195, 1, {εγ ἵν. 

Οἶσπ. | Ῥγβεπι, και 19. πι. Το. γΙτ. 

Ῥει.ΔΠο]. Αππιι ΟΤΙ. ΠΠ. 6025, ΟΥγίᾳ. 

5085, (ρεαπι ΘΕΓΠΙΟΠΕΠΙ {αῃ- 

α παπι] ]αο παπά ππη οί ερίπα]οβυτ.Ρεἰ.) 

-- αυξηθητε (επ. {| αξιωθητε 8]. 

---εις σωτηριαν ΔΑΡΝΟ. 15. 51. Κ. Υπ]ᾳ. 

Ἁγτι Ρέι, δεΗσ]. Μεπιρῃ. 

επι. Οτίᾳ. Ιπί. ΠΠ. | Χ οπι, ς.. Τ.. 

9. ει ΑΒΝΣ. Οἶεπι. 194. | Τειπερ ς. ΝΕΟ. 
81. 51... Υα]ς. 

βαδίαςιῖς ο{ ν]άϊκης Ὀγτ.Ῥευ.) 

-- χρηστος] χο (1.ε.χριστος) 19.81.Κ,. 

πι. ΠΠ. 

χριστος ϐἶεπι. 

4. ὑπο ΑΝ. τε]. | ὑπ Β. | απο ο. 6. διοτι ΑΒΝΟ. 51. ΚΙ, Ὑπ]α. Ἀγτ.Ης]. 

---- αποδεδοκιμασμενον] αποδεδοκιµενον Μεπιρῃ, Αππι. ΠΠ, (19 1.].) ]. 1 διο 
81. και. | - οπῖπι” Ῥντ.βευ, 

δ. λιθοι ζωντες Ογίᾳ. 1. Τ5τυ. Ογἰᾳ. Ππέ. Π. | 

4184, Έλις. η Ῥεα]. 9164, ΠΠ. Τ03, | λι- 
θος οντες ΝΑ (οοσς,) 

--- οικοδοµεισθε ΑΒ. 18. 81. ΚΙ, Οἶσ. 
ΝΙεερΗ. ἵπ οσατ. 

7505, Ἱν. 205ε, 

Ονίᾳ. Ππι. 1.) 

9985) ΗΠ. Το. 508, 
(5850.) |. εποικοδοµεισθε Α39Ο. αρ. 
|. (δε. και οικος Ογίᾳ. 1. 

οπι. | δ. πνευµατικος] πτς (1.8. πνευµατος) 

ΝΣ (6οΓ.5) 

---εις ἵερατευμα ΑΡΝΟ. Το. Μεπιρῃ. 

Άτπι, «δι. Ονίᾳ. 1. ν. (19τα.) 90505, 

Ογίᾳ. Ιπι. Π. ΠΠ. Τ03. Έως. Ἱπ Ἑκα]. 

8164. [ Έοπι.εις 5. 19. 51. Κ51,. Υ π]ς. 

Ῥντ.Ηο]. Οἶοπ. αρ. ΝΙεερῃ. Ογἰᾳ. ἵν. 

29505, Ηι]. 803, |. (ευ εσίοίο (επιρ]α 

ερίγιπα]ία Ὄνσ,Ῥ5ι). 

--ανενεγκαι ΑΡὶκεΟ, 51. Κερ». Οτίᾳ. 1. 

|. ανενεγκας ΧΑ. | ενεγκαι 15. 
--- πνευµατικας] οπι. δὲ, ΒΥτ.Ε56. 

-- θεφ] Τ Ρτᾶθιη. τῳ σ. Χο. 51. Ιζ51,. 

--- Ι. [οπι. ΑΡΝΖΟ. Ατπι. (15 π.].) 

ΑἉτπ. «Ἠιῃ, 

|. εισπερ ίοε1δ. (Εἴ 

--εν γραφφ ΑΒΝ. 15. (εν Έτφ” γραφψ 
5. δι. ΝΤ.) ἉγοτΒειιδΗσ]. Αντι | 

ἡ γραφη Ο. Υι]ς. (5οπἱρίέαπι 49481.) 

--- ακρογωγιαιον] Ῥοδύ εκλεκτον Β0. 51. 

Ἁγτ.βει. Μεπιρῃ. Ανγπι. (νά. ΤΧΧ. 

Ἐκαί. χκνΏ]. 16.) εἷο Βαγπαῦ. νΙ. | πια 

Ἡ, 697. Ογἰᾳ. 1. (1. 

7. ὑμιν] ἡμιν Ν( 2) 
--- απιστουσιν 

Μεπιρῃ. (18 π.].) 

Α. 81. ΚΙ... Ῥγτιρει, Ασπις «δι. (να. 
νεΓ. 8.) 

--λιθος ὑν ΑΒΝΟ πε υἰᾶ. Ν αἱσ. (15 π.].) 

| ἆλιθον ὁν σα. ΝΟ μευίά. 81. ΝΤ. 
(λιθ. ὁν.... 

--εγεννηθη Ἰ. 

δ. λιθος προσκ.] λιθον προσ. δΙ. 

--πετρα] πετραν ἓ. 

--οἳἱ ΑΡΒΝΟ”. 

ὅσοι Ο3. 81. 

--απειθουντες] ΑΝΟ. 19. 51. Ι51.. νν. 

Γ΄ απιστουντες Ὦ. Υ ας. (νίὰ. νετ. 7.) 
9. ὑμεις] ἡμεις 51. Οἶεπ. 65. 

10. ηλεηθεντες ο. 

11. απεχεσθαι ΒΝ. 51. Κ. Υιῖς. Οἶεπι. 

544. ] απεχεσθε ΑΟ. 15. Τι. Ἀγτγ.Ρεί, δε 

Ἠε]. Μεπιρῃ. Αμ. 6μργ. 19. 508. | 

αάά. νο Ψαἱρ. 61ρΥ. δἱς. 
Ο5. Υα]ς. 69ργ. θἱ9. 

Ἠνο. ιδ. Ἀντ,Ηε]. 

ᾷ απειθουσιν ς. 

κεφ. γωνιας} οσα, Φγγ.Ἐ5ι.) 

51. (. 198.) γαρ. | 

|. αάά. και Χς. 

Ι. αἀά,. απο 

ΑΝ. 19. ΚΙ. Υιὶᾳ. 8Υτ.ΗαΙ. 11. 
Ἱ πεπ᾽ αυτφ] επ αυτον δΣ. (ζουγ.Ε) νἷο 

Ῥαγπαθ. (νά. ΤΝ Χ. «ο. Λ]οκ.) | 

Σ. οπ1, και ὃ. βαθίαΕῖ5 πιο [ 5. ἄοτωις ερϊγέα]ες Απ | 
6. εἰ αἱ ογεαϊἀάετίε ἵπ εατα | εοπξαπάϊέατ 
ΑπιιΣ [10.86σα(ί πι. | 11. οΌβεσιο νος 6. 
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Αν 6. 
18. 91. 

6 Ῥοπι. 1911. 

Ρ (αἱ. δ:1, 19. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

κατὰ τῆς ψυχῆς: τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν εἰ έχοντες καλήν, ἵ ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν 

ὧς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλών έργων Σἐποπτεύοντες 
δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. | 

μας Ὑποτάγητε" πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν 
κύριον: εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι" Φεἴτε ἡ ἡγεμόσιν 
ὡς δι αὐτοῦ πεμποµένοις εἰς ἐκδίκησιν ! κακοποιών, 
ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν: |’ ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα 
τοῦ θεοῦ, ο δες φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων 
ἀνθρώπων, ἀγνωσίαν' τν ὧν ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπι- 
κάλυµµα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς 

Π.12 

πϊΠίαπς  αἀγοιεαπβ ΑΠΙΠΙαΠΙ, 
13οοπγογεαΒίοηοπη γοδίταπῃ Ιπίος 
5οεπίος Ἰαῦεπίθ Ῥοπαπῃ, αἱ π 
εο αποά ἀοιταμαπῖ 46 γουῖς 
{απιαπαπη. ἆθ πια]ε[ασ[οσίθις, 
εκ Ῥοπῖς οροπίρι5 γοδ εοπεῖ- 
ἀθταπίος σ]ογίβπορπί ἀεαπι 1π 
αῑς ν]εἰια[]οπ5. 

1 δαυ]εοῦί αδοίο οπιπῖ Ἡιι- 
ππαπαο ογεαίαταθ Ργορίοτ ἀεαΠῃ, 
5ἶνο τες αιαδί Ῥταθσε]]επίῖ, 
14 κἶνο ἀποῖρις ἔπππαπαπα αΏ 6ο 
τηϊραῖς ειά γἱπά]οίατα ππα]είας- 
ἔοτατη, Ἰαπάσπι γοτο Ῥοποταπῃ: 
Ἰ5ηυ]α 5ἱο θδί νοἱαπία» ἀᾳῖ, τῖ 
Ῥοπεί[ασϊοπίας ομπιπίοςσθτο [α- 
οαίῖς Ἱπρταάεπίαπα Ποπίπαπα 
Ισποταπίίαπα, 1 αιαδὶ Πρεχῖ, οὗ 
ποῦ απαδί γε]αππεπ ΠἨαυεπίος 

Σβεοῦ δοῦλοι.΄ 

π Ερῃ 6:5. 
091.159. 

δ ΤΕΝ. 
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ἀλλὰ καὶ τοις σκολιοῖς. 

Γπάντας τιµήσατε, τὴν ἀδελφότητα 
ἀγαπᾶτε, τὸν θεὺν Φοβείσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 

Ως οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβφ τοῖς 
δεσπόται», οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, 

1)τοῦτο γὰρ χάρις) εἰ διὰ 
συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως. 

ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόµενοι 
ὑπομενεῖτε; ἀλλ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 
ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 
ἐκλήθητε, ὅτι καὶ χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν 
ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς 

} εἰς τοῦτο γὰρ 

πηα]]πο Προγίαίεπη, 5οᾷ 5ἱοιῦ 
εαγνί ἀαι. ΙΤ0πιπες Ἠοποταίθ, 
Παἰεγηϊζαίοπι ἀῑΙρίτο, ἀεαπα 
{πποία, τορεπα Ποποτίβσαίο. 

18 σον, φαρά 1 Ίπ οπηπῖ {- 
ΠΠΟΓΘ ἀοπιῖπ]5, ΠΟΠ {απίαπα Ὀο- 
πῖς 66 πιο θδίῖ8, 56 εὔίαπι ᾱἷς- 
σοἱ5. Ἰ Ηαος οδί οπίπι ρταίία, 
5ἱ Ρτορίος οοηδεϊοπ{ίαπῃ ἀθῖ 5ι15- 
εποι. ααἲς (δή δία5 Ῥαδεπς 
Ππῖαςίο. οΩπαο επίπα σ]οτία 
αεί, 5ἵ ρεσσαπίες εἰ οοἰαρηίσαβὶ 
εαβετς 2 οὰ 5ἵ Όεπο Γαοϊεηίος 
εἰ ραζἴεπίες 5αδϊπείῖ5, Ἠαςος θδί 
ρναα αρυά ἀθειπῃ. 3] Τη Ἠου 
επίπι γοσαῦ οδδ, απία εἰ 
Ομα]σέμς Ραδει5 οδι Ῥτο γοῦίς, 
τεἩπ(εΠς γοῦῖς οπεπιρ]ηπι ση 
5οαπαπη]ηϊ γοδρῖα εἶα, 32η 

19. ὑμων Οἶσι. 985. | ὑμιν Ν. 
--- έχοντες καλην] απΠίε εν τοις εθνεσιν 

ΚΙ... Ἀντ.ρει, Μεπιρῃ. (6ἶοπι. καλ. εχ. 

544.) | Ῥοεί Α(Β)ΝΟ. 19. 51. Υπὶς. 

(Βντ.ΠςΙ.) «301. Οἶσπ. 285. (17. 19. 

308. οοπγογβαΓΙοΠΘΙΠ γΥοδίΤαΤΏ ΙΓΓΕΡΥΘ- 

Ἰοπφϊθί]επι Παρεπίες ἵπ σοπ δις Ῥοἱψο, 

Ππι, κ. | οπι. εχοντες Ὦ. 

--- καταλαλουσιν (επι. 3850. | -λωσιν δΙ. 

1, Οἱεπ. ΜΕ. 

---- εποπτευοντες ΒΝΟ. 81. ασ. Βγτγ. 

Ῥοι, Πε]. ϐηργ. ὐἱς. | Ἡ εποπτευσαν- 

τες ς. Α. 195. Κ51,. (επι. 

-δοξασωσιν Οἶεπι. | δοξασουτρεμουσιν 

5. (σους.5) 

19. ὑποταγητε] Ἱ αἆά. ουν 5. Κ5Ι.. 

ναὶρς. ΟΙ. Ἀγτ.Πσο]. | οπι. ΑΡΒΟ. 19. 
81. Απι. Εω]α. Πεπιίᾶ. Τοῖ.πι. Μεππρη. 

μου. Αιπι. 1. ρα5.ο. Με]. 1515. 

(« Ευ” Βυτ.Εει.) 

--"απθρωπινῃ] οπι. 83. (α.ά.5) |. Ῥο5ε 

κτισει Ο. 51. Εις.ο. Μο]. 

--- δια] της.Ἔ 51. 

14, εκδικησιν] αδικησιν Ο 11 υἱ. |. Τ αἀα. 
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μεν σ. Ο υἑνίά. Ἀγτ.Ηε].Β | οτη. ΑΡ8. 

18.81. ΚΙ,. Υα]ς. πι. Ἀγτν. Ἐ5ἱ. δε Πε]. ἐπί. 

Μεπιρῃ. Ατπι. 

15. αγαθοποιουντας Ο1επι. 544. | -τες 0. 

| αγαθοποιειν 19. | αά. ὑμας 0. 51. 

Ἀγττ. ευ. δε Ηε]. 
-- φιμουν] Ῥϊαοπη. και 158. | οσα. Οἱ. | 

Φιμοιν Ν. (6ουτ.5) 

16. θεου απίο δουλοι ΒΝΟ. 51. Τ. | {Ῥοδέ 
ς.. Α. 19. 1. Υπ]. ση. 

17. παντας] παντες Ν. 

---αγαπατε] αγαπησατε 81. ΚΙ.. 
18. ὑποτασσομενοι] Ροδί εν παντι φοβῳ ἓδ. 

--- δεσποταις] αάά. ὑμων Χ. | Οοπίτα, 

6πεπι.296. 

--- αλλα και Οἶσπι. | οπ. και δΙ. 

19. χαρις] αἀά. παρα τῳ θεῳ Ο. (185οπι. 
τφ)πι. Ἀγτγ.Ῥεί,δεΗςΙ. Ατπι, (η δια 

Ῥ1/Τ,.) 
--θεου ΑΣΞΡΒΝ. τε].πι. ὙΨυὶσ. Ἀνν.Ης]. 

Μεπιρῃ. 1ος. 8ί1. | αγαθην Ο. ΘΥΤΕ. 
Ἔ5ι.δεΗς]. Αυτη. | θεου αγαθην ΑΧ. 18. 

90. κολαφιζοµενοι] ῬΙαΘΠΙ. κακοποιουντες 

91. (κολαζοµενοι 5.) 

90. ὕπομενειτε 10.] -μενετε Ν-. 
--- αλλ’ ειαγαθ.και πασχ. ὑπομ.] ΟΠΙ. 1. 

--- ὕπομενειτε 90.] οπι. Ὁ. (-νετε 

811) 
---τουτο] αά. γαρ Δ. 18. (νῖά. γεττ. 19, 

91.) | οπι.γαρ ΒΒΙΙψ. ἵη οο]1. Μα ΝΟ. 

81. ΚΙ, Υαϊρ.π. ΒΘΥτ..Ρεί.δεΗσ]. 

Μεπιρῃμ. ΤΠΕΡ. Ασπι. 01. 

---θεᾳ] Ῥταειη. τῳ ΑΛ. 8]. 
91. ὑτι και Ὑ1ς. Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρ. αἱ υἱ. 

Αππι, 4ΡΙΠ. [ οπ. και Α. γτ.Ης]. 

Τπεῦ. 
---χριστος επαθεν ΑΒΟ ια υἰα. 18. δΙ. 

ΧΕΙ, Ὑι]ς. Ὀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. 

311, 47. 950. 959. | ὁ χριστος 

απεθανεν Χ. Βγτ.Ε5έ. (Διπι.) 

-- ὑπερ] περι ΑΔ. 
--μων ὑμιν Εἰ.. ΑΡΒΝΟ. 8Ι. (41.9) 

(επιίά,) (Το) ΠΗατί. Ώγτ.Ηε]. Τπεῦ. 

19. ααοᾶ ἀεἰτεοίαπε Οἵ. | 18. βαὐυ]εσίὶ 1ρίέατ 
σι. | 14. πιπ]ογαπη ἁπι. | 18. καυά]α εδἑοίε 6ἵ. | 
19, ἀεὶ οοηβοϊεηίίαπι (Ἱ, | 20. εδὺ ρ]οτῖα 6ἱ. | 

|. οἳ ρα επίο 5α5ιοῦίς Οἵ. | 31. Ῥτο ποὈίβ τοῦ[β 
τοήπααθης ϐἩ, 



- ε / 

Τ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι 
ε / 4 ον 3 ο: οἱ / λ 
ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες απειθοῦσιν τῷ γα διὰ 
τῆς τῶν. γυναικῶν͵ ἀναστροφῆς ἄ ἄνευ λόγου ἱκερδηθή- 

ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβφ ἁγνὴν ἆνα- 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

"τὸς ἁμαρτίω» οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὖ-- 

05 

γαὶς. ἴχνεσιν αὐτοῦ: βυτ. ΡΕ. ο άη 
Μορ. [Τλο] ρέθη δόλος ἐν τῷ στόµωτι αὐτοῦ, 

Άγπι, 241. : 
1Ένα, 58:90. 

- , / 
τῷ κρίνοντι δικαίων" 

"Έα, 58 { ὃς. μομμτι[αυ- οὗ τῷ μώλωπι ἰάβητε. 
τοῦ] 

εΈρα. 5816. 
καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

ΤΠ. τπτ Ὁμοίως 
5 Ερῃ, δ:2. 
001. 8:18. 

/ 9 σονται.. 

51 Τί, 2:90. στροφὴν ὑμῶν: 

6. ὑπήκουεν 
χ ΟΠ. 18:12. 

ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς 
. / / Δ ΄ ῃ 

τριχών καὶ περιθέσεως χρυσίων η ἐνδύσεως ἱματίων 
/ ᾽ Ι] Ν - / 3/ 

κόσμος,  ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωτος ἐν 
ω: . ’ ον ον / [ή ΔΝ ς / / [ιά 

τῷ αφθαρτῳ τοῦ ᾿πραέως καὶ ησυχίου πνεύματος, ὃ 
3 - - 

ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θερῦ πολυτελές. 
σα - / 

καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι 
ε / - ’ . ’ 

σµουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν" 
6 ε /.ε εν. ον 3 λ 
ὡς Σάῤῥα ὑπήκουσεν τῷ ᾽᾿Αβρααμ 

- ω / / 3 ω. Ν 

καλοῦσα, ἣς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ 

8 

ἦτε γὰρ ὧς πρόβατα 

ἡπλανώμενοι” ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα 

τοῖς ἰδίοις 

ο ο / 
οὕτως γαρ ποτε 
αμ η) Ν 3 β 

εἰς ) Θεον ἐκο- «ο, 

κ / ΑΙ 

κυριον αυτον 

Ρεσσαίαπῃ ποή Γαοῖέ, που ἆο]αβ 
Ἰηγοπίας δε ἵπ ογ6 εἶπα, 33 απῖ 

ὃς λοιδορούμενος οππῃ ππα]οδἸοεγείασ πο πια]εΚ]- 
᾿ . ’ ” . . 

οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ σεβα!, οµ1η ΡΒΙΟΓΘΙΗΓ ΠΟΠ 6ΟΠΙ- 
πιπαρατας, ἰταάουαί απίοπι 

94 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὺς 9ο Ἱπά[οαηιῖ ἠπίαδίο, 33 ᾳπἲ Ῥος- 

ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἃ ινα ταῖς 

ἁμαρτίαμς ἀπογενόμενοι, τῇ δικαιοσύνῃ, ζήσωμεν: 

68{8 ΠΟΒΙΤΗ 1ρ86 Ῥογίπ]]ς ἵη ϱΟΓ- 
ΡοΓ6 510 Ῥογ Πσπαπη, πῖ Ῥεσσα- 
5 πιοτίπῖ Ππβηίίας ν!νογοιπς, 
ου(5 Ινογο βαπαεί οριίς: 35 εγη- 
εδ οπίπη εἶοπί οὖΥες οιτγαπίθς, 
5ο οοπηνοτεῖ εεεῖκηιπςο αἆ Ραξίο- 
τεπῃ εί ερίεοοραπι απίπιαταπι 
ΥΕΡΙΤΑΓΗΠΙ, 

!ΒΙπιιΠέογ οἳ πηι]Ίογος 5αῇα]- 
ας αἶπί εαἵς γὶτῖς, αἲ ος αἵ φαί 
πο ογεάπηί γετρο, Ῥεγ ππ]1ο- 
ΤΗΤΗ ΟΟΠΥΕΓΕΚΙΙΟΠΕΠΙ ΒἶΠε ΥεΓΡο 
Ἰασγίβαπί, 3 οοηριἀεταπίες π 
Εἴπιοτο οβδίΑΠΙ ΟΟΠΥΘΓΡΑΠΙΟΠΕΠΙ. 
γεδίτατη. Ωπαγαπα εξ ποη οκ- 
ἠίηκεσας οαρ]]αίυτα αιἲ οἵτ- 
ομπηάαῖο αατὶ απἲ Ἰπάαπιεηιἲ 
νοβηππεπίοσαπα ομ]έᾳς, ’ 5οὰ απ 
ἈὈδουμάϊτας οογᾶἶς εδῖ Ποππο Ἰπ 
Ἱποονγαρα]Πτατο απο] ε{ ΠΠο- 
ἀοθιῖ ερΙτῖαΒ, ᾳποά οδί Ίῃ οοΠ- 
βρεεία ἀεὶ ΙἸουμρ]εα. 53916 επΊτη 
αΠηπαπάο οἱ εαπείαο τηπ]ΊετοΒ 
βροταπ{ος Ίπ ἀοπιῖπο ογπαῦαπΕ 

βαρ]θοοίαςθ Ῥτοργϐ νΙπΙΒ, 
δ]ομί βαιτα οροθαϊνίν ΑἈταμας, 
ἀοπηϊπαπη 6πι γοσαης, οπῖας5 
εξ[ῖς Π]ίαο Ῥεπο {αοϊεπίθς ε{ ΠΟΠ 

ΆἎτπι. 1. | ἡμων ἡμιν δὲ. 5. 9ντ.Ρεἱ. 

| ἡμων ὑμιν 15. ΚΙ.. Υα]ρ. Μεπιρῃ. 

. Γωᾶ. 61ργ. 9250. 959. 
99. εὑρεθη ΑΒΟ τε]. Ῥοΐψο. αἆ ὮΠΙΙ. 1, 

Ογίᾳ. Π. 718, Π1. 9956, ἵν. 395ε, 451). 

Έτ». Ἐε]. Βχ. 984. | πύρεθη 8. 
98, αντελοιδορει Ἐις. ἵπ Ῥεα]. 1719. Ορ. 

250. Γιο. 947. | ελοιδορει ὃν Ἠ. (οοστ.ξ) 
--- δε 6πργ. 250. | τε. 
-- ἡ Ππάϊσαπᾶ 5ο Ιπ]αςίο” ὙΥπ]ς. 6ργ. 

3250. 917. 

24. ἡμων ΑΝΟ. τε]. Ῥοΐψο. πα ΕΠΙ. ΥΠ. 

{ ὕμων Β. 

--- αυτος] Ροδὲ ανηνεγκεν δΙ. | οπι. Ῥοΐψο. 
--- εν] οπι. 3. (αάἀ.5) 

--- ἁμαρτιαις] αὰά. ἧἡμων ΔΑ. 391. (οπι. 
Ῥοἱψοι) 

---ζήησωμεν] συνζησωµεν Ο. 

--- µωλωπι] Τ αάά. αυτου ος. 83. 

(ό6ΐεπι. 468. 2 Ἑςαί.) | οπι. ΑΒΝ:0. 19. 
81. Κ. γαρ. 

2ὔ. ητε γαρ] οπι. Β. 

--πλανωμενοι ΑΒΝ. Τοῖ, Πατ]. |  -μενα 
«5. 185. δΙ. ΚΙ. 

95. αλλ] αλλα Β. 
---επεστραφητε ΛΕΒ. 19. 51. Τ5Ι,. | επι- 

στραφητε δ. | επεστρεψατε Ο. 

---ὑμων] ἡμων δ8Ι. Τ.. 
1. γυναικες] Τ Ρταετη. αἳ ς. 8Ο. 18. 

81. ΚΙ. [οπι. ΑΒΝΗ. 

--- και ει ΑΝ. 19. 1,. Ὑπ]ς. | ει και Ο. 8Ι. 
ς. | ὡς και ει Ο1επι. 299. (οπι. ἵνα). | 

ει Ὦ. ΜεπιρΗ. Ατπη. 

-- απείθωσι δΙ. | απειθοιεν (επι. 

---κερδηθησονται ΑΒ ΒΙ1ψ. Βοᾖ. δἷς 4ἱ/ογά. 
Νᾶο, 19. 51. ΚΙ, Οἶεπι. | Ἱ-σωνταις. 

Ῥ Μαι. Υ α1ς. 

9. εποπτευσαντες (επι. 993. | -τευοντες 

δν Ἐ, (οουτ.Ε) 

8. ουκ ὁ δὲ. 
---τριχων}] οπη. Ο. Απτῆ, Οἶεπι. 993. 
-- και Οἶεπ, | η Ο. Ὑα]σ.πι. Βγτ.Εβί, 

617. 817. 
4. τῳ αφθαρτῳ Οἶεπι 999. | οτη. τῷ 83. 

(σοτ.5) | τῳ φαρτφ ΑἨ. (σοστ. αΠἲ.) 

--- πρα. και ἡσυχιου Α(8)Ο. 15. 51. 1». 

Βυγ.Ηε]. Οἶεπι. 299. | πραεως ΒΝ. 15. 

81. ΚΙ, | Ἱπραεςς. ΔΟ. 6ἷωπ. | 

4 Μ 

οπι. και ὃν (α.ᾶ.) | ἧσυχιου και 

πραεως ἙῬ. Ψαἱς. πι, Μεπιρῃ. μέ υἱά. | 

ἠσυχιους ὃν”. |. οτη. και ἡσυχ. Ὦγτ. Εδί. 

Άτπι, 4 ο. 391. 
4. του θεου επι. | οπι. του Ἱ. 

δν ποτε] τοτε 15. 

---εκοσµουν ἑαυτας] απίο αἱ ελπιζουσαι 

επιτον θεον ἓΝ. 

-- ελπιζ.εις ΑΒΟ. 19. | 3 ελπιξ. επις.. 

δ. δἱ. ΠΗ. | (αἱ ελπ..... θεον] οπι. 

01.) 
-- θεον] ΤΡταειη. τον 5. Χ. | οπ. ΑΒΟ. 

19. 91. ΚΙ. 
6. ὑπηκουσεν ΑΡ {αί(51. Βε].)ΝΟ. 198. 

ΚΙ, Απι, Ἀγτ.Ηε]. Ατπ. | -κουεν 

ῬΒιῖψ. ΒΙο. 41 51.Υ α1ς. Οἱ. πι. Ῥγτ.Ῥδυ, 
Αι. ΓΜεπιρῃ.] 

---- εγενηθητε] εγεννηθ. Ἱ. 

99, Ἱπνεπυιβ εδἰ ἄο]ας 61. | 29. Ιαάϊσαπια ϱο 
α. 1 34 8αροσ Ἱρπατα Οὐ. [ νίνατηις 6. 

1, νιτίβ βαἱ5 61. | 5. που 816 61. | 4. εξί οοτᾶῖβ 
σι. | ααἲ εδί Οἱ. | Ιοεαρ]ες 6ἱ. | δ. ἵπ ἄεο 61. | 6. 
ουεάτεραῦ 6. 

6ο5ὐ 



ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. απ η, 

γά ε 3 « / . . 

ΑΒ Ν0. . τν Οἱ ἄνδρες ομοίως. (πιεπίος π]]απῃ Ῥογμασρα[ίοποπῃ. 
18. 91. φοβούμ ώς ηδεμί ο πτόησιν α. ος 2πτνι εἴπηΙ]ξοτ, οοπαδΙιαπίας 
ΚΙ. συνοικοῦντες κατὰ γνώσιν, ὡς πο θονεσσ σκεύει τῷ αοοππάπα δοϊοηδίατα απαθὶ Ἱπ- 

7. συγκληρογόµοι 
(1.6. μφ) 

5 1 0ος. 7:8. 
Ἡρι. 6195. 
Οο].. 3:19. 

Ξ Ἠοπῃ, 12117. 

γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμὴν ὧς καὶ 
μοις, χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ Σἐγκόπτεσθαί τὰς 

προσευχὰς ὑμῶν. 
ὅ 5ΊΤὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, 

φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνου, ἱταπεινόφρονες, 

Αγπι]ογΙ γα5ο ππ]οῦτί, ΊΠρεγ- 
Γσυγκληρονό- εσπίθς ἨΟΠΟΣΟπΙ ἵαππιιαπα οἱ 

οοπετοάῖυας ρταίῖαο γνΙίαε, τό 
πο Ιπιρθά]απίις ΟΓ8ΡΙΟΠΕΡ Υθ- 
βίΥΑθ, 

ΣΤπ πο απίθπι ΟΠΙΠΕς 1Πᾶ- 
ΠΙπΙ6Β, «οπραΙεπίθς, {γαἰθγπῖ- 

μὴ {8115 αΠΙΑΙΟΤΕς, πςεγῖοογάες, 
Ἠπαππ]]ες, "ποπ τοᾶσπίες ππβ]απα 

ο σ 

ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ὴ λοιδορίαν ἀντὶ λοι- Ἰπο πιεῖο νο] τηβοᾶοίιτα Ῥτο 

δορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, 
"Ἔκα, ο/(09)1ὰ-- ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονοµήσητε. 

10. 

πΣ πια]οδ]οξο, 5εὰ ο οοπἰταχίο ὮῬθ- 
ὅτι εἰ τοῦτο ποᾶΙοθηΐθΕ, απῖα 1π Ἠου τοσβ!ῖ 

1040) ορ εδῖς πί ὈοποβΙαΙοποπι Ἠθγο- 
να ἁῑιαίο Ῥοβειάσαιῖς. 19 Ωπ1 επῖπι 

θέλων ζωήν πμωπεο καὶ ἰδεῖν ἡμέρας αμαννς παυ- νι] νῖαπι ἀϊίποιο οἳ γἱάοτο 
ἀἱες Ῥοποβ, οομογοθαί Ππσιατη. 

σάτω τὴν. γλῶσσω» ! ἀπὸ πακοῦ καὶ χείλη! τοῦ μὴ απαπὶ α ππᾶ]ο σὲ Ἰαδία, εἴπρ πο 
11. ἐκκ, [δὲ] λαλήήσαι δόλιον. 1 ἐκκλιωάτω ᾿ δὲ” ἀπὸ κοαικοῦ καὶ 

Ἰοᾳπαπίατ ἀο]απα, αἱ ἀθο]πεῦ 
απίθεπῃ α ΠΙΒΙΟ εἰ [αοῖαξ ΏΒοπαπ], 

ποιησάτω. πα ζητησάτω εἰρήνην κο διωξάτω ἱπαιίσαξ ασοπι οἱ 5οᾳααίις 

αὐτην. 
ομπ, |" απῑα οσοι] ἀοπηῖηϊ 54ρες 

Ἴστι ' ὀφθαλμαὶ κυρίου ἐπὶ δικοίους, καὶ ὦτα 11805 ϱἳ απγο5 εἶιδ 1 Ῥγασςθς 
6οτπα, γα]ίας5 απΐοπη ἀοπιϊπί 

αὐτοῦ εἰς δέησι. αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦν- καροτ Ειεῖρπιος πιαῖα. ἳ Β 

τας κακά. 
{ ζ]λωταὶ” 

καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ 
/ ον Β . πιο 

γένησθες | ἀλλ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ "' δοὰ οἱ 5ὶ απἷᾶ ραπήπί 

απῖς ορί απ γορῖς ποσεαί, 5ἳ 
Ῥοπί  αρππ]αίογες {Γαογῖς 2 

6. φοβουμεναι] -νοι Τ.. 
--πτοησιν] πτωσιν 15. | πτωησιν Π.. 

7. οἱ ] οπι. Β. 

---συνοικουντες Ογἱᾳ. ΠΠ. 6575.) | συνοµι- 

λουντες 3. (οοττ.Ε) || αἀᾶ. οππα πκοχ]- 

Ῥα5 γορῖς Θγτ,Ῥεί. 811. 

--κατα γνωσιν] οπι. ἃἜ. (οοΥγ.Ξ) 

---΄σκευει ΟΥτίᾳ. Π. | µερει 18. 
--συγκληρονοµοις ἘΒΒ11ψ ἵτι οο]. Πε, 
αἱ δὲ. 19. 51. Υαἱς. Ανπι. | Ἰ-μοι 

5. ΑΡΡΕΙ.ΟΠΚΤ, Ἀγτ.ΗαΙ. Μεπιρη. 
πἐτνίά, (απ. -μοι Ρτο -μωι [8.μῳ] οοἶο- 
τος τι.) | -μους ΧΧ. (ο ᾳποᾶᾷ αἴαπι 

Ίρεαο νοβίδοιπι Ἠπογοᾶος ογαπέ Ῥγτ.βδί, 

2Η1/) 

--- χαριτος] ἨῬΙΑΟΠΙ, ποικιλης ΑΝΟ:. 

Ῥγγ.ΗΠε]. ΜοπιρΗα, (νἷᾷ. σαρ. ἵν. 10.) | 

ο. Β03. 15. 51. ΤΙ, Ὑπ]ς.πι, Βγτ. 
Ῥει. 

--- ζωης] οπι. Ο3. 

--- εγκοπτεσθαι ΑΒΝ. | }εκκοπτ. 5. 0’. 
195. 91. ΙΤ. (03 π.].) 

---τας προσευχας] ταις προσευχαις Ὦ. 
Β. ὁμοφρονες] αάᾶ. εσεσθε  (-θαι 1.) 

πι. (8Υτ.Ρ 0.) |. οσα, ΟΊεπι. 296. 

---ταπεινοφρονες ΑΒΝΟ. 18. Απι. Ι)επιίά. 

ΒΥΥΣ.ΕΞΙ.Δ Πο]. ΜοτηρΗ. Αππῃ. Οἶεπι. | 
Ἐ φιλοφρονες 5. δΙ. ΙΚ. | Φφιλοφρ. τα- 
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πεινοφρονευ 1,. πποᾶςδιῖ Ἠπή]ος Ὑα]ς. 
Οἶ. πι. 98. |. (φιλαδελφοι αἆ βπΠ.] οτη. 

2001.) 

9. η λοιδοριαν αντι λοιδοριας Ῥοΐψο. Π. | 
οπι. 19. 

--- ὅτι εις] Ἰ ΡΙ8ΟΠΙ. ειδοτες ο. 81, Ἡ. 

Ῥγγ.Ηο] ης. | οπι. ΑΒΝΟ. 19. Κ. 

γπ]σ.πι. Ἀγτγ. ευ. δε Πο]. ἐκι. Μεπιρη. 

Άντπι, 1. 

10. τδειν] Ῥοδί ἡμερας Ο. Υα]ς. Οἱ. 

--γλωσσαν] Ταἀἀ. αυτου στ. ὃν. 81. Κ1,, 

γμ]ς. Ἀγτι.Ε5{.ὅς Πο]. Μεπιρῃ. Ατπι, 

δη. | οπι. ΑΡ0. 18. 

---χειλη] Ρταεπῃ. τα 03. (1λη ΝΥ.σοτγ.Ἡ) 

Ι Ταἀ4. αυτου σ. δΙ. 1. Υα]σ. Ἀγτ,Ε6ῦ, 

Μεπιρῃ. Ατπι. 011. | οπ. ΔΡΝΟ. 18. 

ἄ. Για. Ἐγτ.Ηο]. 
11. εκκλινατω δε ΑΒΟ3. 91. Απι.Σ Γοἱ. Πατ]. 

Βνχ.Ηςο]. (οι. 1.) | Ἀοπι δες. 

κο 19. ΚΙ, γαὶς. ΟΙ. ΑπιιἩ Για, 
Ῥντ. εί, Μοπιρῃ. Ασπι. (νίά. ΤΙΧΝ.) 

---αγαθον ζητησατω] οπι. δὲ. Ὁ. 

19. οφθαλμοι] Τ Ῥιαοτη. οἱ σ. Ο’. | οπι. 
ΔΡΝΟ3. 19. 91. ΚΙ. Ατπη, 

-- δεησιν] Ῥταεπι, την Ο. 

---Ώπ.] αἀᾶ. αἆ ἀε]επάαπι "6οβ”” 
Ῥγτ.Πςε]. 

18. εαν Οἶεπ, 908. ει Ὦ (εἷο 4) 

ο ἵ6ιτα 

18. ζηλωται ΑΒΝΟ. 18. πρ. Ἀγττ.Ε5ί. 
ΔΗσΙ. Μεπιρῃ. Άτπι, «3011. Οἶεπι. | 

αµιµηται 5. 851. ΚΙ. 

--γενησθε ΑΝΕΟ. 18. 81. ΚΤ,. | γενοισθε 

Ῥ. | γενεσθαι ΧἨ. 
14. αλλ’ ει και Β(83)0. 81. ΚΤ,. Υα]ρ. 

Οἶσπι. 884. (αλλα ΝΑ.) | ει δε και 
ΑΝΕ, 19. 

--- πασχοιτε] -χητε δΙ. Ἱ.. | πασχοµεν 

Οἶσπι. 
---µακαριοι] αά. εσται Ἀ. Ατπι, | οπι. 

τε]. επι. 

-- µηδε ταραχθητε ΑδΟ. 15. 91. Τ. σγ. 
σι. | οσα. Β1.. 

16. χριστον ΑΒΝΟ. 185. Υαὶρ. Ἀγτν. 

Ῥει,δεΗο]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Ατπῃ. Οἶοπα. 

984. | Τθεον 5. 51. ΚΙ. (3911.) (τον 

αυτον και χριστον ΑΠ. 

-- ἅγιασατε (ἶοπι. | -σαντες 81. 
--- ἑτοιμοι] } αἀά. δες. Α.5Ι1. ΚΤ.. 6ἶεπι. 

Γοπι. ῬΜαἰδΟ. 19. Ὑπα]σ.πι. ΜεπηρΗ. 
Άγπι. ΟΥίᾳ. 1. 4688, τ094, ΠΠ, 55, (6 ει 
ερἰοίο Ῥητα!” Βντγ.Εεῦ.δΗε]. 6911.) 

6. Ῥεγεϊπηθηίθς Ο7. | 7. ναδοι]ο 6ἷ. | ἵπιρατ- 
ΠεπίοΒ . | αὔ που (Ἰ. { 8. ἵπ Βάθ ἀπι. | τη]βθ- 
τίοοχᾶθβΒ, αἀᾶ. ταοᾶθβίϊ 6ἱ. | 8. πεο τηα]εάἰσίατα 
σα { 1ο. ἀῑεβ νίάοτο 6ἵ,. | 11. ααίοτα οπι. Οἳ. 
Απι. πρ. 



ΠΠ. 21. 

υ Ένα. 8:12, 13. 

16. καταλαλεῖσθε. 
οπι. ὐμ. ὡς 

κακοπ. 

«ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑ’. 

δικαιοσύνην, µακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ] Φο- 
βηρῆτε μηδὲ ταρωχβῆτε: κύριον δὲ τὸν Γχριστὸν" 
ἁγιώσατε ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν. ἔτοιμοι Γ ἀεὶ πρὸς 
ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς 
ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, ἀλλὰ” μετὰ πραύτητος καὶ 

φόβου: συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ 

Σκαταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιών, καταισχυνθῶσιν 
οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν χριστῷ άνα- 
στροφήν. κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦνταν, εἰ θέλοι” 
τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν ῆ κακλσθνίας: 18 ὅτι 
καὶ χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν Ἰ ἀπέθανεν, δίκαιος 
ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς ροσγαγη τῷ θεῷ, ϐθανατω- 
θεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ ' πνεύµατι, εν ᾧ καὶ 
τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, "' ἀπει- 
θήσασίν ποτε, ὅτε ' ἀπεξεδέχετο' ἡ τοῦ θεοῦ µακρο- 
θυµία ἐν ἡμέραις Νώε κατασκευαζοµένης κιβωτοῦ. 

. Δ ἁ μχᾗ /“ / 3 λ Ν δ / 

εἰς ἣν Ἰ ὀλίγοι, τουτέστιν ὀκτω ψυχαὶ διεσώθησαν 
31 ὃ 

΄ 

Ρτορίος Ἰπβαπα, Ῥοαα. Τι- 
1ΠΟΓ6ΙΑ Ἀπίοπι οοταπα πο {- 
πιιθγ]15, οἱ ποπ. οοπιατροπαϊπῖ, 
Ἰ5ἀοπαίπατα απίοπα ΟΠηϊδίαπα 
καποββοαίο ἵπ οοτάΊρας γορτῖς, 
Ρατα(ά εοππρογ πα βατἰς[ασίοποπι 
οπιπ{ Ῥοβοσπ{ϊ γος ταιΙοποιῃ ἆθ 
ος 4ππα ἵπ γοῬῖς οί 5ρο, Ιὅποά 
σαπι πιοὰσβιεῖα οἳ πποτο, ϱ0Π- 
εοϊοπίίαπι Ἠαῦοπίος Ῥοπατη, πε 
ἵπ 6ο αποᾶ ἀοίταμαπί 4ο ΥοῬίβ 
οοπέαπάσπίασς ααῖ οπἱαπππῖαη- 
σας γοδίταπα Ῥοπαπη ἴπ Ομτίδίο 
οοπγθιβίοποπι. 7 ΜεΙίας 8ί 
επίπι Όεπο Γαοϊοπίος, κἵ γε]ε 
γο]απίας ἀαῖ, Ῥαῖ ᾳπαπ ππα]θ 
{αοἱεπίος. 15 Ωπῖα ος ΟμτῖδιαΒ 
5οπιεὶ Ῥτο Ῥθσσαῖς ΤΙΟΓΕΙΙΙΒ 
εδ, Ἰαδίας Ῥτο Ιπῖπβεῖς, πί ΠΟΒ 
οβεττοῖ ἀθο, πιογβοαία5 οβΓΠ6, 
γινὶβοαίας απἴεπι πρϊτίδα: 15 τι 
απο οί Ἠῖ5 απ Ίῃ ΟΛΤΟΘΙΟ εΤαΠΕ 
βρίτίερας νοπίεης Ῥτασδἰσαν]ε, 
3 ααῖ Ιποτοάα]ϊ {μοταπί αἲῖ- 
απαπἆο, απαπάο εχρεσίαῦαξ 
ἀεῖ οἸοπιοπίῖα Ιπ ἀϊορας Ἀοθ, 
οαπι [αρτίσοπτοῦασ ατσα, ἵπ πα 
Ῥαποῖ, 14 οδὲ οσξο απΊπηαε 5αἱνας 
Γποίαθ 8απί Ῥοσ αηπαπῃ. 3 0αοά 
εί νο πιπο εἰπη]ς {ογπῃαθ 

δι ὕδατος" 
ν 

ο και 
πμωννα 
υμας 

ο ων . / 
αντιτυπον νυν σώζει Β8ἱΥΟ5 {οοῖς Ὀαρίίρδπια, ΤΟΠ 

15. αει (ἶοπι. Οτἰᾳ. 1. Ὀϊς. ΠΠ. |. οπι. Α. 
Βγτ.β5έ. Απ. Ἔις. Ρ.Β. Το, 144, 

---αιτουντι ΝΟ. τε]. Οἶεπι. ΟΥίᾳ. 1. Ὀϊ8. 
Π]. 1. απαιτουντι ΑΝ, | επερωτωντι 

ΟΥιᾳ. ἵπ Ἐτου. (Μαἱ Νου. ΒΙ0Ι. ν, 57.) 

Ἔις. .Ε.δἱξ (πιοκπιστεως ΟΥἱφ.1.4683.) 

16. αλλα µετα ΑΒΝΟ. 19. Υα]ς. Ὀστ.Ης]. 

ἈΠοπιρη. Ατπη Οἶεπι. αλλα 5. 

81. ΕΤι πι, Ἀστ.Ῥδι. (11:) 

--- καταλαλουσι» ΑΝΟ. 19. ΠΚ. για. 

{ ἆΣ-λωσιν 5. δΙ. .. | -λεισθε Β. Οµεπι. 
585. Βγτ,Ηο]-πιφ. 

--Ὅμων ὡς κακοποιων ΑΝΟ. Για, 
Το. Ηατί. Ἁγιτ.Εεί.δεΗςΙ." Μεπιρῃ. 

Απ. |. οτι. Β. Υα]ς. Οἱ. Απιιπι, Θγτ. 
Ἠσ].ἰκέ. Ατπι Οἶεπι. 

--- επερεαζοντες Δ. 15. ΤΠ. | επηρηαζ. 03. 

--την αγαθην εν χριστῳ ΑΡΒΝΕ. 18. 51. 

γα]σ.πι. Ὀντν.Ῥ5ι.δςΗσ].ικι. Μεπιρῃ. 

Ατπ, (4011.) Ἱ. την αγαθην εις 

χριστον ΧΝ. | την εν χριστῳ αγαθην 

Ι, | την εν χρισῳ άγνην Ο. (9γγ. 
Ἠε]απηρ.) |τὴν καλὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν 

ἐν χριστῷ (επι. 

17. αγαθοποιουντες Ο. 

---θελοι ΑΒΝΟ. 51. ΚΙ, 6Ἱεπι 85. | 
1 θελει 5». 135. 

-- ει κακοπ. 3. (οουγ.ε) 1.. 

17. κακοποιουντες Ο. 

18. και] οπι. ὃν. Ογίᾳ. Ιπί. 1. 888. 
---ἁμαρτιων] ῬΤαεπι. των 3. (οπι.5) | 

αά. ἡμων Οἱ (αενῖᾶ.) Ὑπα]ς. ΟΙ. Ἀντ. 

Ἔρι, 6ργ. 996. | αἆά. περ ἡἧμων 

Νο πι γιά. 19 εἶο. Ἰω. Μεπιρα. | αἀά. 

ὑπερ ὑμων Α. Ατπιι | α.ά. Ποπαῖπαπι 
εἰ Ρτορίοχ πο 38Η, | ποπ ΠαὈεπί Β. 

91. Ι. Απιι Τοι. 
-- απεθανεν ΑΝΟ. 195. Υπα]σ. Ἀγιγ.Ρεί. 

Πο]. Μεπιρῃ. Ατπ τμ. ηργ. 
{ { επαθεν 5. Ἑ. 8δΙ. ΚΙ.. (νῖᾶ, 1,9]. 

Ἰν. 1. οὐ πασχειν Ιπ Υοτ. 17.) 

--ἡμας ΑνπιφΟ. 15. ΤΠ. υα]ς. 

Βγγχ.Ηε].πιφ. Μεπιρμ. 2911. Ρείγ. 4ἶεα. 
Ῥουίμ. ἵν. 46. (ρΥ. | ὑμας Β. 81 μὲ υἱά. 

Ἀντγ. ει. δςΗσο].κι. Αππη [ οπι. δ93. 
--τῳ ϐθεῳ Ρείγ. 4ἶεπ. (17. | οπι. Ἑ. | 

οτι. τῳ Ο. 

--- μεν] οπι. Α3. 
--πνευματι] ΤῬτβδτι. τῳ σ. 15. | οπι. 

ΑΒΝΟ. δΙ. ΕΙ, Αππιι Οτίᾳ. ἵν. 1955. 
Ζο(γ. 41εΣ. 

19. φυλακφ] αάά. κατακεκλεισµενοις 0. 
Τοι. Ηατί. | οπι. ΟΥἰᾳ. Π. 6588, 1ν. 1953. 
ΗΠ], 9063. 

90. απεξεδεχετο ΔΒΝΟΝ πευιά. Τι. πι. 

μα, «Ὠεπιίά. Ατπιι Ογίφ. Ἡ. 5558, 

ἵν. 1953. οσζ. ΟΥίᾳ. Ιπί. 1. 9998, (εκ- 
Ῥεείαδαπέ Ὑπ]ρ. 61.) εκρεείατεπί ΟΥίσ. 
Ιπι. Ἱ. 885. ερεοίατοῖ Το, τεβπετοπὲ 

ΠΗατι.Ἑ. εαθποτεπὲ Εατίι (15 1.1.) | 

ἁπαξ εὔεχετο 8]. (» 0οᾶεςκ ο. [1. ο. Ις.] 
Ἠου Ίοσο ἁπθίαπι πιο αποάαπιπιοᾶο 

το]ἰᾳ1ξ Ιπίετ ἁπαξ ἔδέχετο εἰ ἀπεξε- 

δεχετο”” Ναιθ]ιαεῖ.) |. {ἀπαξ εξεδεχετο 

5. Οτίᾳ. Πῖ. 1953. ε, 

20. ἡ του θεου µακροθυµια Οτγίᾳ. Ἡ. 1γ. 

Οτίᾳ. Ιπί. ΠΠ. ] την του θεου µακροθυ- 
µιαν ΧΣ. ΟΥγίᾳ. Ππί. 1. 

--- ολιγοι ΑΒΝ. Ψι]ς. Ογίᾳ. Π. Οτίᾳ. Ιπί. 

1. Η1, (9ρΥ. 149. 1595. | Ί-γαι 5. Ο. 

195. 51. ΚΙ. Θντ.Ης]. | οπι. Βτ.Ῥ5ῦ. 

---τουτεστιν Οτίᾳ. Π. | τουτο εστιν δΙ. 
91. ὁ 5.5. ΑΒΝΕΤΓΟ. 19. 81. ΕΙ, 

γα]ς. Ατπι. ΟΓἱᾳ. Πέ. 1. 885. 6ηργ. 149. 

169. | οι. 83. (2 αάά.1) Έ. | Εἰ.. 
---και ὑμας ΑΒΝ. δΙ. Υπα]σ. 3υτς,Ἑ5ί. ὃς 

Ἠσ]. Αππιι Οτίᾳ. Ιπέ. 1. (01ΡΓ. Ρἱ5. | Ἔ και 

ἡμαςς;. Ο. 135. ΚΙ,. Μεπιρῃ, 11. 

--- αντιτυπον νυν] αΠπίο και ἡμας Μ. | 

νυν αντιτυπον ΧΝ. ὙΥΠἱς. (οτι. νυν 

Βγγ. ευ.) 

16. οπι. ἀθ 6ἷ. | 1Τ. νο]απίαβ ἀοῖ νο] 6ἷ. | 
18. Ῥεοσα[ῖς ποβίτίς Οἱ. | τιοτιϊβσαίο8 πι.; 
αἆα. απῖάεπα 6ἵ. | νινιβσαξοβ Απι.ςς | 20. Εκρθο- 
{αθαπῦ Ὠοί ραεπατα 6ἱ. 



ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄’. 

βάπτισμα, (οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνει- 

δήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν)., δί ἀναστάσεως 
ὃς ἐστιν ἐν δεξιᾷ Ἰ θεοῦ πορευ- 

θεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ 

63 Ἀριστοῦ οὖν παθόντου ! σαρκὶ καὶ ὑμεῖο τὴν 

αὐτὴν έννοιαν ὁπλίσασθε, ὅ ὅτι ὁ παθὼν ἵ σαρκὶ πέπαυ- 

Ξ εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαιο 

ἀλλὰ θελήµατι θεοῦ ων ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ σαν 

᾿ ἀρκετὸς γὰρ ! ὁ παρεληλυθὼς χρόνος, ΓΗ τὸ 

!βούλημα” τῶν ἐθνῶν ! κατειργάσθαι,. πεπορευµένουν 

ἐν ἀσελγείαιο, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοιο; πό- 

τοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαι»" δέν ᾧ ᾧ ξενίζον- 

Ται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας 
δοἳ ἀποδώσουσιν λόγον 

ζῶντας καὶ νεκρούν.ῖ - εἰς 
τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς͵ εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθώσω μὲν 
κατὰ ἀνθρώπους σαρκύ, ζῶσιν δὲ κατὰ θεὸν πνεύµατι. 

ΑΒ κο. 
19.81, 
ΚΙ. 

Ἰησοῦ. Χριστοῦ» 

ἐξουσιῶν καὶ δυνάµεων. 

σ. υὰ 

ται ἁμαρτίαν" 

χρόνον. 

ἀνάχυσι», βλασφημοῦντες, 
το. τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρίναι 

5 ΤΠΕΝ. 

ε Ῥτογ. 10:12. 

Ἰ Πάντων - τὸ τέλος ἠγγικεν' ὁ σωφρονήσατε οὖν καὶ 
νήψατε εἰς ) προσευχάς, Ππρὸ πάντων ! τὴν εἰς έαυ- 

τοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι "ἀγάπη καλύπτει” 
πλῆθος ἁμιαρτιῶν. " φιλόξενοι εἰ ἀλλήλους ἄνευ 

ΠΠ. 22: 

σαγπῖς ἀοροβίμο βογάΐαπι, 5εά 
οοηβοϊοηία Ῥοπ8θ ΙΠίΘΙΤΟ- 
ΡαΜο Ἱπ ἆοαπ, Ῥ6ι τοβ8ΙΓ- 
ταςίοποπι Ἱεσα Ομπριῖ, 3 απ 
οξύ Ἱπ ἀεκίεα ἀαὶ, ἁθρ]α- 
ὤθης πιοτίθπ πό γ]ίαρ αείει- 
ηαθ Ἠογοάες ϱΒΠΟΘΤΟΠΙΗΣ, ῬΙο- 
{εοίας ἵπ. εαε]απῃ, 5αῦ]θο[ίς 8ἲρῖ 
απρο]ς οὐ ροϊοδίαῖνας εἰ ΥΙ- 
αραβ, ; 

! Ομτῖβο Ιρίίαχ Ῥηβδο ἴτπ 
«βΥΠε ϱὔ γοβ εαάεπῃ οορ[(αίοπθ 
ατπηαπηϊη], απῖα απ Ῥαδδας εδί 
σατηρ ἀεβῖῖ 8 Ῥοσσαῖς, 3 αἱ Ίππα 
ποἩ Ποπιίπαπι ἀρείάθτίς 5εά 
γο]απία ἀεῖ αποά τοαπαπι 
οδί ἵπ 6αγΠο γἶναί ἰοππρονῖς. 
3 Βαβιοῖν οπίπ Ῥιαοβεγῖθαπι 
ἔοπιρας πα γο]απίκίθπι ραπ απ 
οοπβιπηππαπάκτη, απὶ απαρα]α- 
νοτιπὲ ἵπ Ἱακιτῖβ, 1Π ἀθριῖάο- 
πῇδ, νἰπο]επΏίδ, οοπιθθαμὶοπ]- 
Ῥα8, Ῥοϊαοπίυαθ εἰ Ιπ]οΙς 
Ιάοἱογατα απ] ρας. 3 ἵπ αᾳπο 
απιπηϊταπίασ ποπ οοποττοπί]- 
Ῥα5 νουῖς ἵῃπ εαπάσπι Ἱαχιτῖαθ 
οοπ[αεῖοποπι, Ῥ]αβρμοεπιαπίες: 
δα τοᾷᾶσεηε ταΙοποπα εἶ αι 
ραταΐζας οξύ Ιπάίσατο νίνος εἳ 
ΠΠΟΣΜΙΟΒ. 5 Ῥτορίες Ίου οπίπι 
εί πποννι]ς εγαπρε]Ιζαέαπη εδῖ, 
πὲ Ππάϊεσπίασ αι]άεπι εεοιπ- 
ἁππῃ Ἠοπιίπες ἵῃ 68ΥΠ6, γἰγαΏῦ 
Απζοπ 5οσππάππῃ ἆθαπα 1π δρ]- 
πίνα. Ἱ ΟπιπΙαπι απἴεη βΠΙΒ 
αἀρτορΙιπαπαν]Ιῦ: οσδιοίο Πἴπαπθ 
Ῥγιάσηίες οἵ νὶσὶ]αίο ἵπ οτα- 
Ποπίρς, Σ απίο οπηπία πιπίπαπα 
1Π νορβπιεί 1808 οατ]ίαἴετι ἴα- 
ὈσπίθΒ σοπήπαπ], απἷα ομτῖίας 

Αγπι, 91. δι] δια Δ. 
93. θεου] Τρταθπι.του 5. ΑΝΘ. το].| οπῃ. 

83. | αἀά. ἀερ]αβῖεπς πιοτίετη πα νἰίαε 

Ἀοίετηαο Ἠποτεάεβ ο[Πσετεππιν ας. 

(εί «πι. Γωα, Ατπιιπιρ. ἵπ 6. Απι- 
βὐε]ος.) 

1. παθοντος] αποθανοντος ΝΧ. (οουτ.) 

Ι. Ί αά. ὑπερ ἡἧμων 5. ΑΝ, 18. 

ΚΙ, Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. (Αππι. ιμ. 

Ῥοβῦ σαρκι). | αά. 

δὲ, 91. Ῥστ,βεί, 

Τμος. 

---- και ὑμεις τ. αυτ... 

ὑπερ ὑμων 
| οπ,. Β0. Υιρ. 

«σαρκι] οτη. 18. 
-- σαρκι 30.] Ἱ Ῥταεπι. εν σ. 81. Ἱ. 
αρ. 6. |. οπι. ΑΒΜαΙΝΟΙ,. Απ. 
Άτπι, 

-- ἅμαρτιας ΑΝΧΟ. | ἁμαρτιαις Βδ., 
γπὶς. 2 ΛΌια. (0 οπιηΐρας Ροσσαἰῖς 
Βγτ.Ρε{,) 

3. ανθρωπων (-πον ΝΑ. 601Υ.Ε) | Ροδέεπι- 

θυµιαις Ο. πρ. 61. 

---"θεου] ανθρωπου ΧΑ. (οοιγ.Ε) 
8. γαρ] Τ αάά. ἡμιν ς. Ο. 198. 81. ΚΙ, Ι 

β4. ὑμιν ΝΝ. Μοπιρα. 2Ώί. | οπι. 

0δ6 

ΑΡΝ., γυ]ς. Ἀγτγ.Ῥεῦ.δΗε]. 

επι. 9808. 
8, παρεληλυθως] -θος 3. (εοττ.Ξ) 18. | 

παραλ. ΑΔ. 

--- χρονος] Ἱ αἀά.του βιου 5. Μ1.. | οτη. 

ΑΒΝΟ. 15. γαρ. Ἀντ.Ῥεί.δΗε]. 

Μεπιρμ. Αππι. «91. Οἶεπι. | απο ὁ 

παρελ. χρον. δ]. 

---βουληµα ΑΡΒΝΟ. 18, Οἶεπι. | Ίθελημα 

5». δΙ. ΚΙ, 

--- κατειργασθαι ΑΡΒΝΟ” πὲυἰά.(Ἴοπι. (51ο) 

(κατειργασασθαι 03.) | Ἱ κατεργα- 

σασθαι σ. 15 αἱ υἱ. 91. ΚΙ.. 

-- πορευοµενους ὃν. 

--- οινοφλυγιαις ΔΒΣ η. αἱ ΝεΟ. Οἶωπ. 

{. οινοφρυγιαις ὨδΧ. | οινοφλυγιοις 3 

Πι].Μαἰ. | οινοφλογιαις Ἀγτ.Ηςε] ης. 

6ταεσὸ. 
--- αθεµιτοις ΟΊεπι. | -ταις Ο. 

4. βλασφημουντς ΑΡΝΕΟ". δἱ. ΕΚ 
(ρταεπι. και.)Τ.. Ψαἱσ. ντ. Ηε]. Μεπιρῃ., 

Άγπι, (-ται Β3 Μαῦ. -ταις" -τες" Π1.) 

(15 1.1.) |. και βλασφημουσιν 803. 

(Ε1.) [τ.Ε8ὔ.] 

ὄ. οἱ αποδωσουσιν λογον] οπι. δδ3. (πάἆ.5) 

--τῳ ἔτοιμως] οι (ωἱυἱα.) ἑτοίμως 3. 
(οοσ.]) (οπι. Βγτ.Ε5ι.) 

--- εχοντι κριναι ΑΝΟ( 3 μευίά.) 18. δἱ. 
ΚΙ. Ὑμ]σ. Μεπιριμ. Αιπ, «001, | 

κρινοντι Β(03 Γοτίας»ε.) 

6. ζωσιν] ζησωσι ὃ. 

7. και νηψ.] οπι. και 83. (αά 4.5) 

---προσευχας] Ἰ ΡΙΑεΠΙ, τας 5. 51. ΒΙ.. 

2οἶψο. αὰ ῬΠΙ.νΠ. |. οτι. ΑΒΝ. 19. 
(προσευχην 19.) 

8. παντων] Ὦ} αάά. δε ς. δΙ. ΚΙ. 

γαρ. 6Ι. Για. Πεπιίᾶ, πι. 3γτ.Ης]. 

Μοπιρ]. Τµοὺ. δι. | οτι. Α αἱ υἱά.Βδ. 
19. Απις Το. Πατ. Αιπ. («Ευ 

ΒΥΥ,Ρεύ.) 

-- αγαπη] Ῥταεπι. ἡ Εἰδ. δΙ. | οπι. δὲ. 9. 
ΔΕΝ. 18. ΙΤ, Οἶοπι, Πξοηι. 49. 

25. ἀεριαΙεηΒ....εβοεγετωατ, οἶπ. ὕπου. 
1. ῬαδδΗς εδ ἵπ σαχηθ 6ἱ. | ἀθβίο 6. | 

9. ἀοβίά. Ἱοπαίπαπι Οἱ. { 9. οοπθαπυππαπάαπα. 
πῖ8 Οἱ. | οπι. ἵπ απίε ἀεδιᾶ. Οἱ. | Τ. πἀρτορίτ- 
ααδὶς ἁπι. | 8. οπιπ]α ααίοπα Οἱ. ]. νουϊβπαθίϊρ- 
αἰς Οὔ. | σοπίπααπα Παυθηζος Οὔ. 

---μ.άπλ ο ου Κᾷ μμ μμ ΨΗ ΗΕ ᾷΡ μμ”... 



ο -- “το 

{νε 19. ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

οοοροίέ παπα] αάΊποπα Ῥουςᾶ- 
/ ᾿ 

ο νο κα ᾿γογγυσμοῦ-” 19 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς 

Μοπιρ]. [Τ1οῦ.] ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικί- 
Άγ τη. ΑΠ. θ Β Ἓ.. ᾱ 6 ε] 

πο η λης χάριτος εοῦ εἴ τις λαλεί, ὡς λόγια εοῦ 

εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ς χορηγεί ὁ θεός: ἵνα 
ο 

ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὺν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Φ 
ἐστιν ἦ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
νων. ἁμήν. 

5’ σ ες ̓Αγαπητού, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει 
πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινοµένῃ, ὧς 

5 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ χριστοῦ 

παθήµασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς 
. αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 

ἐν ὀνόματι χριστοῦ, μακάριου. ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ 

τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 
τι μι πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ ἢ κλέπτης ὴ κακοποιὸς 

ἢ ὡς ἑάλλοτριεπίσκοπος" Ἡν 
αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ 

ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ 
τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ: εἰ δὲ πρῶτον ἀφ ἡμῶν, τί τὸ 

τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ: 
εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεβῆς καὶ ἁμμαρτωλὸς 

ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ 

βαίνοντος: 

5 Μαϊΐ, 5:19, δὀ δη 

{ Της. 

τούτῳ. 

{Ῥτου. α.191. 

ποῦ φανεῖται; 

το 

Ε «16 

ξένου ὑμῖν συμ- 

εἰ ὀνειδίζεσθε 

εἰ δὲ ὡς χριστιανός, μὴ 
ὀνόματί 

μὴ γάρ 

ἴογπα, Ὁ Πορριία]ος5 Ἰπγῖσεπι 
εἶπο ππαγπαταϊίίοπς, ὃ αΠΡ- 
(πΐδᾳπο δἷοιί ποοορίῦ ργαΓῖατη, 
Ίπ ατοπαίγαπα ]απα παπη]η(8- 
ααπίος δἶσιί Ῥοπί 4ΠβροπδβίοΓοβ 
πηπ]1[ονπαῖς. σταθίαο ἀοῖς ο οἳ 
απῖς Ἰοφέας, ααθῖ ΒΟΓΠΙΟΠΘΒ 
ἀᾳῖ, 5ἱ ας παπῖδιγαί, πππα παπι 
εκ υἰταίο απ αὐπιη]δίται 
ἀοις, ας ἴπ οηπῖρας Ἠοπονίῇσς- 
αχ ἀθας Ῥος Τεβαπι Οµϊραπι, 
ομῖ οϱ ρ]οτία οἱ Ἱπιρογίαπι 1π 
εαοσα]α, ΠΙΘΗ, 

11ατ]καἰπαῖ, πο]το Ρρετορτῖ- 
πατῖ Ιπ {εγνοτο απἵ αἱ ἱεπηία- 
Ποπεπα νορῖς Βτ, απαςί που] αἰ- 
ααἷᾷ νοῬῖβ οοπήηραί, ὁ εεά 
οοπιπηππ]σαηίες ΟἨμτῖκ Ῥραδ- 
αοπίρας σαιάείο, πὲ οἱ ἵπ Τε- 
νο]αίοποπα ρ]οτίπο οἵιδ σαι- 
ἀοαιῖβ οκι]ίαηίθς. 1 ῶΙ οκρτο- 
Ῥταπαϊηϊ π. ποπιπαο ΟἨμτῖειῖ, 
Ῥοα11 εγῖῖ5, αποπίατη σ]οτίαο ἀὶ 
αρὶπίίας ἵπ. νορῖς τοφι]εδοῖς, αὐ 
αἰῑδ Ῥ]αδρμοτηαία5, α γοῬῖς απι- 
ία  Ποποπβσαίας. | Νεπιο 
οπῖπα νοδίταπι Ῥαπίαίασ ααςί 
ποπηϊοῖᾶα απξ ασ ααἲ πιβ]εδΊοιι8 
απί αοπογαπι αρρειτος: 15 ἳ 
απίοπα αἱ ΟΗΙΚΙαΠΗΒ, ΠΟΠ 6γιι- 
Ῥοβσαί, ρ]οτίβοείῦ απἴοπη ἆθατῃ 

185. ν η Ιδο ποπήπα,  Ωποπίατη 
Χο τεπιρας αν Ἱποῖρίαῦ Ἱπά[οίατη 4 

ἄοπια 46: ϱἳ πίστη Ῥπηπτη 
ποβίς, απὶ Επὶς ουταπι απί ποπ 
ογεάαηῖ ἀεῖ ευαησο]ο» Ι5Εη 81 
1μδίας γὶς ςα]ναῦ]ζατ, Ἱππρίας ες 
Ῥεοσαίος αὈὶ ρατεραπ{ 1 Ἱίααο 
εὐ 1 απἲ ραύίαπτας βοοππά ατα 

Β. καλυπτει ΑΒ. 15. Κ. Υα]ς. Βνττ.Ῥεέ. 

δ.Ης]. εἷο. Μεπιρμ. Τμεῦυ, Αιπι. ΠΠ, 

6263, | Έκαλυψει 5. Ν. 8Ι. 1,. 3811, 
οο-ορεγι] πο. 

9. γογγυσµου ΑΒΝ. 19. Ὑμ]ρ.πι. Βγτγ. 

Ἐει. δε Ηο]. ΤΗεῦ. Ασπι. πε ν]ά. | { -μων 
5.51. ΚΙ. [Μεπρῃ. πι. ] 

10. καθως] εν ᾧ Τ. 

11. εετις Ὀἱ5.] η τις Α. 

---ειτιςλαλ. ὡς λογ.θεου] οπι. 1,. Ε ιά». 

-ἠς] ὡς 8Ι. ΚΙ. 
-- δοξαζεται 18. 

---εστιν] οπι. ΑΔ. 15. Αππι. 

---των αιωνων] οπα. 81. πι. Ῥγτ.Ηε]. 
Ατπι. ο. 

13. πειρασ. ὑμιν ΟΊεπι. 68δ. | πειρασ. 
ὑμων 81. 

18. καθο δί. δ. ΑΒΝ. 18. 91. ΕΙ. 6ἶεπι. 
68δ. | καθως ΕΣ. Αιπι. 

--του χριστου «ἶεπ. ὄ8δ. | οπι. του 
ὮΒ1]ψ. (ποτ εἰς Α]ξοτά ἀῑκοτίς,) 

---᾿χαρητε] χαρειτε 19. Ι. | χαιρετε 
σμεπι. 

14. εν] οπι. δὲ 5. (αά 4.5) 

14. χριστου] ῬΓΒΕΠΙ. Ίησου 18. | Οοπίνα, 

6πργ. 90. 267. 

--δοξης] αάά. και δυναµεως Δ. 18. 

γυ]ςσ. ΟΙ. Ἁγτ.Ηε]. Μεπρῃ. Τμου. 

Ἂππι. 1ῃ. (617. Ρἱ5.) | αἀά. και της 

δυναµεως αυτυυ ὃν. (οἵῃ. αυτου5.) | ποπ 

Ἠαβεπί Β. 51. ΚΙ. Απ ας. Θγτ.Εεῦ. 
6ἶεπι. 685. Τετι. Ῥεουρ. 19. 

--- εῴ Οἶεπι. | επι Αι υἱᾶ. 
---αναπαυεται ΒΝ3. 51. Κ,. Οἶεπι. | επα- 

γαπανεται Δ. | επαναπεπανεται ἃ. | 

αναπεπαυτε (1.6. -ται) (8. 

---ππ.] Ταἀἀ. κατα µεν αυτους βλασφη- 

µειται κατα δε ἵμας δοξαζεται στ. δΙ. 

ΚΤ,. (Απι.) Ηατί, Το. Ἀγτ.Ης]. Ίου. 

6327. 90. 967. | οπι. ΑΔΒΝ. 19. Υμ]ς. 
. Εωα. Ὠεπία, Ἀγτν.Ῥ5ε,δΗο].ἰκῦ. 

Μεπιρῃ. Ατπ 441. Τεγί. Ῥεουρ. 19. 

«πεπι, ποτ Ἠαβεῖ αἆ ΒΠ, ]ουῖ ]ααᾶα11, 
15. Φονευς] αἀά. η λοιδορος 91. 

--Π Κακοποιος Τετί. ΔΕΟΥΡ. 19. | οπι. Ι. 
---αλλοτριεπισκοπος ἨὮδ. | αλλοτριος 

επισκοπος Α. 81. { αλλοτριοεπισκοπος 

5.158... (οπη. ή ὡς αλλοτρ. ΒΥΤ.Ε51.) 

16. χριστιανος] χρήστιανος 3. 
--- δοξαζετω δε τον θεον] δοξαζεσθω δε ὁ 

θεος 15. 

υπ τῳ ονοµατι ΑΒΝ. 19. 51. Υμ1ρ. Ἀγττ. 

Ῥει.δεΗο]. Μεπιρῃ. Ατπιι δι, Τετί. 

Ῥοουρ. 19. | ἔτῳ µερει 5. ΚΙ. 
17. ὁ καιρος] οτι. ὁ ΑΔ. 

-- του θεου] του πῃρ. 511. 

-- αφ] απο Β. 
--ἧμων ΑΞΒΝΕ, 155. ΚΙ, Υαἱς. το]. | 

ὑμων Α3Ν3. 51. 2908. 
--- τῳ του θεου ευαγγελιφ] τῳ "λογφ) 

του θεου ευαγγελιῳ ἃ3. 

18. ὁ ασεβης ΑΒ’Ν. 19. 51. ΚΙ. Υαἱρ. 

Ῥντ. μού. Μεπιρα. Ατπι, Άι, ΟΥΙᾳ. Ππί. 

Ἡ, 876, [ ὁ δε ασ. Β3 Μαι. Ξγτ.Ηε]. 

--- ἀμαρτ.] Ραεπι. ὁ ΑΝ. | οπι. Β. 8. δΙ. 
ΝΤ. 

8. ορεπίε . | 10. ποαρῖς πι. | 11. βαεουῖα 
βαοου]ογαπα Οἱ. { 19. ἵπ τοενε]α[ίοπο Οἵ. | 14. Όεα- 
Β οτἰτῖ5, αποπ]απα αιιοᾷ οδῦ Ποποτῖς µ]οτίαο οί 
ντγεαεῖς ἀαὶ οἳ αι εδ εἶιβ ερἰταβ ΒΙΡεΓ νο8 

Γ. τεφπ]εβοῖτ Οἵ. (οπι, ''"αὉ αῑδ Ὀ]α5. α- νοῦίΒ αι. 
Ποποτίβοα θα». ”) | 15. πόιπο ααζεπα Οἱ. | αἲ Ἰιοτοῖ- 
οἷάα Οἵ. | 17. τοπριβ8 οδὺ Οἱ. | α ἆοπιο Οἱ, | 
19. ἨΙ Οἷν θ9τ 



ΑΒΝ. 
18.91. 
κα 

19. ἀγαθοποιίαις 

γ. μι 

ξ Αοῖ. 20:28. 

9. [κατὰ θεόν] 

Ἀ Ῥνου. 3:34. 
ζαο, 4:6. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΔΗ Α’. 

θέλημα τοῦ θεοῦ, ἳ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν" ἐν ἀγαθοποιία. 
σας Πρεσβυτέρους Γ οὖν “1 ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ 

συμπρεσβύτερος καὶ µάρτυς τῶν τοῦ χριστοῦ παθη- 
μάτων,, ὁ καὶ τῆς µελλουσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης 

κοινωνός,  ἔποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποιον τοῦ θεοῦ, 
ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, Ἰ ἀλλὰ ΄ ἑκουσίως 
κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμων" 
"μηδ' ὧς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι 

γινόμενοι τοῦ ποιμνίου: 3 καὶ φανερωθέντος τοῦ ἆρ- 
χιποίµενος Κομιεῖσθε τὸν ἁμαράντινον τῆς δόξης 
στέφανον. Ὁ ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέ- 
ροις, πάντες δὲ ἀλλήλοις ' τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγ- 
κομβώσασθε, ὅτι " ὁ θεὸὺς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 
τωπευοῖς δὲ δίδωσιν χάρυ. ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ 
τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ. ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν 

η όέ 

γο]απίαίεπι ἀαῖ, Πάθ]ϊ ογθε[οτῖ 
οοπιπιεπάαπίέ απίπιας πας ἵπ 
Ῥοποίας (18. 

1 Ῥοπίονθς 6ἵ5ο απῖ 1Ππ γοῦῖς 
βαπί ΟΡΒΘΟΤΟ ΟΟΠΒΕΠΙΟΣ οἳ {οφ[18 
Ομεῖκᾶ ραδδίοπ"πα, απἲ 6 εἶπς 
απαο ἵπ βαίατο τογο]απᾶα εδῖ 
Ρ]οτῖαο οοπηπηιπἰσαίοτ. 3 Ῥα- 
"ο απὶ οδὲ ἵπ γοῬίς ϱτοσεπι 
ἀαῖ, Ῥτονϊάσπίθς ποι Ο086ΟίΟΒ 
8εὰ 5ροπίαπεα 5εειπάαπι ἄεαπη, 
πεαιθ ἠΠἰατρῖς Ἰποτί  σταίῖα 
βος γο]απίασία, ὃ πθηπο τί ἆο- 
πϊπαπίςς ἵπ οἰενῖς, 5εά {οσπιο 
Γαοῦ ρτορῖ εκ αΠΙπιο: 3δὐ ου 
αρρατπετίξ Ῥγίποερς Ῥαδίογαπη, 
Ῥετοῖρῖθιῖ Ἰππ]ατοθεο]υ]]θπι 
Ρ]οτίαε οοχοπαπι,. 5 ΒΙπ]]ογ 
αἀπ]οφοεηίες 5αβά1Β αξ[οίε 95δ- 
πΙοτῖθαςξ, ΟΠΙΠ6ΘΡ απίθΠη ΙΠΥΙΟΘΙΗ. 
Παπ αίοπα Ἰπδιπααίε, απ] 
ἀθις εαροτρῖς τοβῖθεέ, Ἠτποϊ]]-- 
Ῥα8 ααΐεπι ἀαί ρταμῖαπ, ὅἨι- 
πηΠαπηϊπϊ ἀσίέατ εαΏ. Ῥοΐοπ 
παπα ἀαὶ, αἱ νο επα]τεί Ίπ 
{οπ1ροτθ γΙδΙ(ΒΙΙοΠ18, 7 ΟΠΙΠΕΠΗ 
βο]]οϊιιάϊποπι νεβίταπι ῥΡγο- 

1 Ῥρα. 5ο(54)122. καιρῷ» 

ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ µέλει περὶ ὑμῶν. 

᾿πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν Σἐπιρίψαντες" 
ὄνήψατε, γρηγο- 

Ἰοϊοηίος ἵπ θπι, αποπίαπα 1ρ8ί 
οπτα οδί 49 γορῖ. ὃ Βουνί 66- 

19. πιστῳ] Ἰ Ῥιϊαεπι. ὡς 5. 91. ΚΙ,. 

Ῥγτγ.Ρεῦ. δεΗο]. ΕΠ. 11145. | οπ. ΑΒΝ. 
19. Υμ]ς. ΜεπιρΗ. Ατπι, {Ώί]Π. | πιστῶς 

τφῳ 15. 

--- αυτων ΑΝΠΙ,. | ῇ ἑαυτων 5. 155. 8Ι. 

Υπ]. | απίε ψυχας δΙ. | οι. Β. 
--- αγαθοποιιᾳ Βδ. δΙ. ΙΙ. Μεπιρῃ, | 

πποιιαις Δ. 15. Υα]ς. Ἀγττ,Ῥ6ί. δες]. 
Απτπῃ. [211.] 

1. πρεσβυτερους ουν ΑΒΝ. γαἱς. 872. 

Ἠς].Ἐ Αιπι. | Χοπ. ουν 5. 159. δΙ. 

ΧΤ,. Ἀγτ.Ησ].έαί. Μοπιρῃ. |. δεπι. 372. 
Ῥεέ, |. εμαπι «39481. 

-- εν ὑμιν] Τ Ρταεπῃ.τους σ. Ν. 195. 851. 

ΝΤ, γαρ. πι. Θγτν.Ῥδι.δεΗς]. Μεπιρῃ. 

| οπι. ΑΒ. (οτη. τους εν ὑμιν ΑΙπι.) 

----αποκαλυπτεσθαι] Ροςῦ δοξης Δ. 

2. θεου] χριστου Ἑ Βἰο. 

--- Επισκοπουντες ΑΝ. Ι9. δι. ΚΙ, 

Ὑπ]σ.σα. (Βγιτ,Ῥει.δΗο].) Μοαπιρῃ. 

Άτηι, | ο. ΒΝ3. 

---- αναγκαστως] αναγκασικτως 19. 

--- αλλα Βδ8,. 19. | αλλ” ς.. Α. 51. Κ»1,. 

--- ἑκουσιως] αάά, κατα θεον ΑΝ. 19. 81. 

πρ. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Αππι. 9Η. 

(αἆ Μη. νεγ, 5. πι.) | Ἐοπι, κατα θεον 5. 
ΒΚΤ.. Ἀγτ.Βει. 

--- μηδε Ὦδ. 15. 51. Μ. γΥι]ᾳ. Βγτ.Ης]. 

Μεπρῃ, | µη ΑΙ. Ἀγτρει. Αιπι. 
“Βπι. 

0558 

«προθυµως] µακροθυµως δΙ. 

Μ.0ΠΙ, νοΥ. Β. 

. στεφανον] απο ὃοξης 51. 
: ὁμοιως] αἀά. δε ΝΧ.) 19. Ῥντ.Ησ]. 

(3 αάά, Ροδίθα οἱ 18.) | αἀάά. και οἱ 
81η, Αππη. 911. | Ῥτασπι, και Ῥγτ.Εεύ. 

Ε ποπ Ἰαροπί ΑΒΝΕΚΙ. Υα]ρ. 
Μεπιρῃ. 

--- πρεσβυτεροις] ῬΤΘΠΙ. τοις δ. 

-- αλληλοις] ἲ αάά. ὑποτασσομενοι 5. 

81. ΚΙ. ἈντΗο]. τμ. | οι. ΑΡΝ. 
19. Υα]ς. η. Ἀγτ.β5ί, Μοπιρῃ. Ατπι. 

--- ὁ θεος ΑΝ. τε]. Οἶεπι. 585. | οπι. ὁ Β. 

Οἶσπ. αἆ 095. πχχ. 
6. χειρα Ογίφ.Ἱ. 4890. 

-ραν ΑΝ. 

--- ὕψωσει 18. 

---καιρῳ] αἀά. επισκοπης Δ. 15. Υαἱς. πι. 

Βντ,Πς]. Μεπιρῃ. Ανπ. «91. (νιά. 

εαρ. Π. 19.) |. οπι. Ὦδ. 51. ΚΙ, Ῥυτ. 

σπ  ϱ) 9 

θ419, ΠΠ, 7949, | 

Ἠσ].ικέ. Ογίφ.1. 4895. |. Ἱπ ΤἘπΙροτε 

εοπρτιο ΒΥ2.Ρεί. 

7. επιριψαντες ΑΒ3Ν. | 1 επιριψ. ς. 
Β5. 18, 51. ΚΙ. 

--µελει] µελλει 51. 1. 

--- περι] ὑπερ 189. 

--- ὑμων] ἧμων ΝἨ. (σουτ) 15. 
οπιπίρας πε, 

8. ὁ αντιδ.] Τ Ῥτασπι. ὅτι στ. Χο, 18. 81. 

1. Υα]ρ. Ἀγιτ,Ῥεί,δΗ ο]. Μεπιρῃ. Απι. 

| 4ο ] 

3.1. ΟΥἱᾳ. Ιπι. Π. 860, 1645, 1950. 4165, 

(0. 256. | οπι. ΔΒΝ ΣΙ. Ογίᾳ. ΠΠ. 
1655, ΟΥἱᾳ. Ιπέ. Π1. 9750. Ες. ἵπ Ἐεα]. 
949, ιοί. 216. | ὁ γαρ αντ. ΟΥγίᾳ. Π. 
9153, (ὁ εχθρος ἡμων ΟΥγίᾳ. ἵπ Ἐτου. 
Μαϊ Ν. ΒΙ]οιμ. νΠ. 96. γιά. 1, 
8985.) 

Β. διαβολος] Ρίβοπῃ. ὁ 18. 

--- τινα ΔΠίΟ καταπ. ΑΝ. 18. ΚΙ, Υα]ς. 

Ῥντγ.Ῥει.δεΗεΙ. «ιν. Οτίσ. ΠΠ. 9. 

Ονίσ. Ίπι. Ἡ. 86ὺ, 1645. 1950. 96073, 
4165, ΠΠ. Ἱν. 6060. Εις. ἵπ. Ἐδα]. 9683, 
ὅ8α, Ο9ρ7. Πμιοίγ. 916. | Ῥοί δΙ. | οπι. 
Ῥ. ΟΥίᾳ. Ιπί. 11. 9961, 

---καταπιειν ἨὮδ. 51. ΧΙ. δίο. Μεπιρῃ. 

Ορίφᾳ. 11. 1059. οσζ. ΟΥγίφ. Ιπι. 11. 9961, 
(7. ΠΠ], 5055. (καταπιν 83.) | κατα- 

πιει 18. | Γκαταπιῃ 5. Α. Υαἱς. Ἀστο. 

Ῥεε,δεΠε]. Άππι, δι. Οτίσ. ΠΠ. δἱ8.) 

Ονίᾳ. Ιπέ. Ἡ. φιἰπφιμῖες. ΠΠ. ἵν. Εδ. ἴπ 
Ῥεα]. δί5. 1,ιοῖ[. 916. 

9, τη εν τῳ κοσμ.] την εν. τῳ κοσµ. Ν. 

--τῳ κοσμῳ Βδ. | Χοπ.τῳ 5, Α. 18. 

51. ΚΙ. 
---ὑμων] οπι. 1,. Ώγτ.Ησ]. | Ῥοβῦ αδελφο- 

τητι δΙ. Ι. 

19. οοπιπιρπάρηέ 6ἷ. 
9. Ἱπ. τοῦῖβ εδί 6ἵ, | οοαοῦο 6Οὔ. | ΒροπίαΠθΒΘ 

Απι. | 8. {οχπη8θ Γαοθὶ ρτερίβ Οὐ. 

| 



μελιώσει]. μα. σει, αὐτῷ 
» / 

αμην. 
Χ . - -- -- . 

13 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λο- 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

ρήσατε, ΓΙ ὁ ἀντίδικος ὁ ὑμῶν διάβολος ὁ ὡς λέων. ὠρυόμε- 

νος περιπατεῖ, ζητὠν τίνα Ἰ ἱκαταπίειν". 
στερεοὶ τῇ πίστει» εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν ̓ παθηµάτων 
τῇ ἐν "τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 

η’ ον ο δὲ θεὸς πάσης χάριτος ὁ ὁ καλέσας Ἰ ὑμᾶς εἰς 
τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν χριστῷ [ Ἰησοῦ] ὀλίγον 

θ / Ἀ.ν 

11. σθενώσει, [θε- πα’ ο.» ο τας 
νι 

/ 
: καταρτίσει, μι στηρίξει, 

/΄ 

σθενώ- 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ἴοῖιο, γἰρῆαίο, απἷα πἀνογδατῖαβ 
νορίος ἀἰπβο]αδ ἵαπιαπαπη Ί6ο 

ᾧ ἀντίστητε ταρίοπς οἰτοπ]ζ, 41πΘΓΘΠΒ πο 
ἀανοτεί; ὃ οαῖ τοβῖβείο {Γοτίθβ 
Βἀ6, οϊοπίος οππά σπα ραβδίοποτη 
οἱ απας ἵπ πιαπᾶο οδί γεδίταο 
{γαιογηϊίαεῖς βοτῖ. 

1ο Ώειις απίοπι οπηπ/8 ρταίἶαθ, 
απ γοσαν]6 ποβ ἴπ Ββείεγηαπα 
επατη σ]οτίαπη ἵπ ΟΠτδίο Ίεβα, 
πιοβΊσοιπῃ Ῥ888Ο5 1ρ8ο Ῥοτβοῖεῖῦ 
οοπβτπιαδ]6 βοΠἀαὐ]ίααο. 1 Τρ- 
β Ἱπιροπίαπα ἵη. βαοοι]α βαθοιΙ- 
Ίογαπῃ, ἄΠΠΘΗ. 

1ου. Ῥ]ναπαπι γοῬίβ Πάο- 
Ίσπι {παίτοπα, πό ατβΙί(ΤΟΥ, Ώ16- 

γίζοµαι, δὺ ὀλίγων ἔγραψα παρακαλών καὶ ἐπιμαρτυ- γίίον φοεἱρεῖ, οΏσοσχαπς οἱ οοπ- 
00 θ ἰθδία5 Ώαπο 6550 γΘΓΑΤΗ γα ὔῖαιη 

ρῶν ταύτην εἶναι ἀληέ ἢ χάριν. τοῦ θεοῦ, εἰ ἣν αρ] 
: στῆτε. 

[ή Ν ΄ ε ε/ 

εκλεκτη, καὶ Μάρκος ὁ υἱὸς µου. 

ὃ ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συν- 
14 » , . 

ασπάσασθε πιει. 

ἀοἱ, ἵπ απα οἱ κίαίο. 15 Φα]πίαῦ 
νΟ5 οσο]εδία απο οδί ἵπ Ῥαβγ- 
Ίοπο οοπε]εσία εὖ Τατοιις β11π8 

η α]πίαίο Ἰηγίσετη ἴπ 
οβοι]ο ΒΑΠοίο. Αταβία γοῬῖβ ο ’ . / υ. / πως ες αν -- - 

ἄλλήηλους ἐν φιληµματι ἀγάπης. εἰρηνη υμίν πᾶσιν τοῖς οπιαΐναφ αἱ οδής ἵπ Οηνίο 
Ξ ολ νι 
εν χριστῷ « . 

ΠΕΤΡΟΥ ΔΑ. 

Ίερι. 

10, ὑμας ΔΡΝ. 19. 51. Τι. Ποπίά. γη. 

Ἠε]. Μεπιρῃ, Αππι, 1. | 1 ἡμας 5. 

Κ. Υπ]ς. στ, Ῥεῦ, 

--- δοξαν] ΡΙΔΕΠΗ, βασιλειαν και Ἱ.. 

--- χριστῳ] Ῥχαθπι. τῳ Ἑ. 
--Ίησου Δ. 18. 51. ΚΙ.. Υμ]ρ. Ῥγτν.Ῥ5ί. 

δΗς].3 Μεπιρῃ. Αππι. ΑΡΗ. | οπι. 

ἨΝ. Ὀντ.Ηε1. σὲ. 
--- καταρτισει ΑΒΝ. 195. πας. Αππῆ. 

201. | Γ-σαι 5. δΙ. ΚΙ. | Τ αἲά. 
ὑμας σ. 51. ΚΤ.. Θγτ.Ηε].Σ Μεπιρῃ. 
2811. [ οπι. ΑΒΝ. 19. Υα]ς. Ῥντ. Ηε].ἐαί. 
Άτπι, | απἱ ἀθᾶῖι ποβῖς οαπι θΠ5ΗΠΙΕ- 

τΊΠΙΠ5 Ίας αβ]]ο[ίοπος πιοάῖσας τί 60Γ- 

τοΒΟΤΕΙΩΗΣ δἱ οοπβγππεπηισ εί αδ]]]α- 

τΏΣ 1π 60 1π βΘἴΕΓΠΙΙΠΗ. ΥΣ. Ρ5ί. 

---- στηριξει σθενωσει ΑΡΧ. 19. 51. ΒΙ,, 
γπ]ᾳ. Ασπι, 491. |  στηριξαι σθενω- 

σαι 5. | Τ αἀά. θεµελιωσαι 5. 971. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. | θεµελιωσει ἃ. 18. 81. 

ΚΤ,. Ατπι, | οπι, ΑΒ. παρ. Ὀντ.Εεἱ. 

δι. 
11. το κρατος ΑΒ. Απιι Εωα, 3941, | 

ΤῬταεπι. ἡ δοξα και σ. 8Ι,, Υπ]. Οἱ. 
Ιεπιίά. Το. Ἀγιτ(Εεί.)δεΗς]. Ίαις 
βοίεπί]α εξ σ]οτία Ῥγτ.Ῥοῦ. | το κρατος 
και ἡ δοξα 19. 91. Μεπιρῃ. Ασπι. | ἡ 

δοξα κρατος Ἐ. 
--των αιωνων] οπι. Ὦ. Μεπιρῃ. Ατπι. 

19. Σιλουανου] Σιλβανου Β(2333.) 

---του πιστου] 3 οπι. του ΒΒἶψ.3 | Ῥοδε 

αδελφου 18. 

--ταυτην] Ῥβεπη, και δ93. (οπι.5) 

--του θεου] οτι. του 18. 

--- στητε ΔΒΝ. 15. | Τ ἑστηκατε 5. δΙ. 
ΚΤ,, (νά, Ῥοπι, ν. 9. 1 005. αγ. 9.) 

18. Ῥαβυλωνι] αάᾷ. εκκλησια δ. (Υ1α]ς.) 
ΒΥτ.Ρεί. Ατπιι | ποπ Ἠαρεπί ΑΒ, το]. 

Ονίᾳ. ΠΠ. 4400, Εικεῦ. Ἡ.Ε. Ἱ. 5 (65.) 
14, αγαπης] ἁγιῳ ὙΥαὶς. ῬΒγτ.Εεῦ. (νἷά. 

Ῥοπι, αν. 16. 1 6ος. κνῖ. 90. 9 005. κ], 
19. 1 Τμ». Υ. 26.) 

--ειρηνη] -νης δν". 
-- χριστῳ] Ἡ αἀά. Ίήσου σ. 8. 81. ΚΙ.. 

γρ. οί Απιι Ὀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Άτπι, 

Γ  οπ. ΑΒ. 15 αμ υἱά. Εωα, Ι)επιά, 
ΒΗατἰ. Ἀντ. ευ, δι]. 

- ΠΠ. Τ αἀά, αµην 5. δ. δΙ. ΝΙ. 

γα]ς. Οἱ. Εωα. Ῥγστ.Ῥεί.δεΗσ]. Ατπῃ, | 

οπι. ΑΒ. 19. πι. Πατί, Μεπαρα. ἄ9ι1. 

Βαρεοχϊρίίο, Πετρου ἆ ΑΒΝ. | του ἅγιου 
αποστολου Πετρου καθολική επιστολη 

ᾱ στι Ολς Τ,. (4ο Ἱς. 51. Μαιίμαοι). 

8. οἱ ν]ρϊ]αίο Οἵ. | 9. ἵπ Πά9 61. | {τα ξετη (τα ὰ 
οι. |. 10. οοπβγπιαν]ς πι | 1. ρ]οτῖα ει Ἱπι- 
Ῥοτίντα Ἡ. | 12. βάο]οπι Γγαΐχοτη νορίς 6. 
ἵπ ας βἰαθίβ Οἵ, ] 18. οοθ]θοία Οἱ. | 14. Επ. αἄᾶ. 
8ΤΠεΠ ΟἹ, 

099 



ΠἜΠπΠΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛλΗ 

Β’. 

ΑΒκ[σ. Α΄ 1 ν Ἴ ῇ ὶ ἅπσο 3 Ὦ α1Βίποιπ Ῥοίταβ 5οτναβ οἱ 
19. 91. Συμεων Πέτρου δοῦλος καὶ απόστολος Ἰησοῦ ΑΡΟΡΙΟΙΗΡ Τεδιι ΟἨεῖκῖ Ἠ15 αὶ 

οκ χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαι- «οποφπβ]οπι ποθίς φοτειί βιπί 
βάεπι ἵπ Ππδϊήα ἀαῖ ποδίιτί ο 

οσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ: κα ναιοτες Έδρα οπτιηι σστος 
9ϕ δα γουῖθ οἳ ρακ αἀἰπιρ]εαίασ 8ο. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη δμ) ἐπιγνώσει ποθὶ νν ήβόνο αξι αἳ σα. 

8. ὡς τὰ] θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ὡς πάντα ἡμῖν Ίσδα ἀοπιῖπί ποβιτῖ, ὁ ᾳποπιοᾶο 
πάντα οπιπία πορῖς ἀϊνίπαρ γἱγεπΒ 

τῆς θείας δυνάµεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέ- «ιο ᾳπαο πὰ γίταα οἱ Ρῖεία- 
χε ἴοπι ἄοπαϊα θδί ρε οορπΙμοπεπα 

βειαν προς διὰ της ἐπιγνώσεως τοῦ κα ο λμὰ οἵας απὶ νοσανῖβ πος Ῥτοργία 
σ]οτία οἱ γἰτυπίθ, Ρε Ύ11ΑΠά 

που ἡμᾶν ἡἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇν. :δύ ὧν τὰ μέγιστα πιαχίπια εἴ Ῥγδειίοσα ηοΡῖς 

| καὶ τίµια ἡμῖν ́ ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ Ῥτοπιίεκα ἀοπανίέ, αὖ Ῥεγ Ίδεο 
οβϊοϊαπαϊπϊ ἀῑνίπας οοπβοτίο8 

τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες παβισαο, Βιαῖοπιον οἶπν 4ιαο ἵπ 
πο τσι ος ων / ω δ ν΄ ππΙΠάο ορ  οοποπρὶδοοηπαθ 

σήμα) πο «οσο κ. ἐπιθυμίᾳ φθορᾶ». ἂν ος αυΤΟ οοιπαρβοποπι. 5 ΥΟ05 απῖοπι 
. Ν - Β . 

τοῦτο δὲ σπουδην πᾶσαν παρεισενέγκαντες έπιχορη- «ατα οπιπόπα πα λιπ(ρσοπίος 
ρ ΟΕ ες ορ αν πα. κ. πηϊηϊείγαιο ἵπ βᾷο νοβία γΙτ- 

γησατε εν τη πιστει υΌμων την αρετην) εν δὲ τη αρετι ἴπίοπι, η γΙτιπίο αἴΘΠΩ βοἶοῃ- 
ν ο αν 6ἳ5 μες , αν τα , Β να, δἵη βοἰθηίία αιιζοπι αὐ- 

την οσα εν δε η γνωσεί την εγκρᾶτειαν, εν δε οἰποπείαπι, ἵη αὐειϊποπίίη, αἲ- 
ο Ραδίοπιίατη, 1π Ῥαμοεπίία 

τῇ ἐγκρατείᾳ. τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν πππδπη ρίοιαίοπι, πι Ρίοιαίο 

εὐσέβειαν, ΄ ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν Φιλαδελφίαν, ἐ ἐν δὲ πίστη απποτοπα Γγαξουπ(ΒέἶΑ, ἵπ 
ΑΠΙΟΤΘ απ[οπι ᾖα{ογη]αΓῖς σα- 

τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. "ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρ- πναίοπα. 3 Ἠπος απίοπι οπιπία οἳ 
“ ιά : . 

γουίδοαπα αἀδίπί εί 5αρετεπέ, 

Τηβογ1ρίῖο Ῥ41.δ:Ηο]. Μεπιρ]. Αππι. ἆΗ1. | Ῥγαθτη. | 4. κοινωνοι] Ροβῦ φυσεως ἓδ. 
ΤΕΤΡΟΥ Β χριστου 19. Ὑπ]ς. ΟΙ. | οπι. Β60. 81. | --- της] την ὃν. 

Ἱι ΑΡΝ. φ. Ις. (οπι. νογ. ΤΠεῦ.) --τῳ κοσμῳ ΔΑΒΝ. (Ατπη,) | Ἰοπι.τῳς. 
ΠΤΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ἑ 9. του κυριου ἡμων {(οπι. του θεου και Ο. 195. 851. ΚΤ, δἱο. 

Ἰη Ο. 19. Ίησου) Απιι Εία. Ιδεπιίά. Πατ]. -- εν επιθυµιᾳ ΑΒ. 51. Κ5Τ.. ἄ9ῆι, Ρἶαιέ 

ΤΤΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8. παντα] Ῥταοπι. τα ΑΝ. 19. | οπ. τα (οπι.ἵπ εἆ. Ώοπι.) | επιθυµιας και Ο. | 

1π 9]. ΠΜ. Β0. 51. ΚΙ.. επιθυµιας 19. ὙΥαὶρ. Ἀγτ.Βά1. Μεπιρῃ. 

ΈΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ προς ζωην] προς τον θεον και ζωην Τπεῦ. (Ατπι.) | επιθυµιαν ὃ. Βγτ.Ηε]. 
ΤΟΥ ΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ δὲ Ἐ. (σοτ.ϱ) πό γἱά. (ροδίοα και φθορας Ἀγτ.Ηο]μηρ. 

ΠΕΤΡΟΥ ἵπ 1. -- δεδωρηµενης] -μενα Τ. (ἀοπαία 5απῖ 6. | (η εαρίἄἰίαίε ρετά(ίαο γίίαο πι.Ῥἱ5.) 

1, Συµεων ΑΝ. 19. 81. ΚΤ,. 301, |. Σιμων 
Ῥ. ὙΥιὶρ. Μεπιρῃ. που. (Σειμων 
Ώκ Μαϊ εἆ. 2.) | οπι. Ο αἱ υἷα. 

-- και αποστολος] οπη, Ἀγτ.Β41. 
---ισοτιμον] -μοις 18. 

--- εν δικαιοσυνῃ] εις δικαιοσυνην ὃν. 
--- θεου] κυριου ἂ. ΤΠ6ῦ. (ΟΠΠ, θεου και 

Ίησου Απιι) 

-- σωτηρος] αἀά. ἧμων Εἰσ. Θγτ.ΡάΙ. 

ἹΜοπιρῃ. Τμοῦ. Αυπι. οὰἆ. δι. 

9. Ίησου] βὰά. χριστου ΑΝΤ,πι, Βψτγ. 

πας. ΟΙ. ἀοπαία οδί πι.) 

---εδιᾳ δοξφ Και αρετῃ ΑΝΟ. 15. Υπ]ς. 
Μεπιρῃ. ΤΠεὺ. (Ατπι.) «911. |. Τ δια 

δοξης και αρετης σ. Β. 9ἱ. ΚΙ,. Ἀγον. 

Β41.δ.Η ο]. ιέ υἱά. | 8µα Ἱπ]αδιή γ ταις 

πι. (015.) 

4. µεγιστα και τιµια ἡμιν (Α)0Ο. 18. 51. 

γα1ρ. Ἀγττ. Ρ41.δ.Η ο]. (Μεπιρῃ. ΤΙΕΡ.) 
(ΑΙπι) (43911:) (ὑμιν Α. Βγιτ,Β41.8ς 

Ἠε]ιπιᾳ.) | τιµια και µεγιστα ἡμιν 

Ῥ. πι()ἱ8.) |. τιµια ἡμιν και µεγιστα 

ΝΚΙ.. | { µεγιστα ἡμιν και τιµια ς-. 

δ, και αυτοτουτο δε Β03. 81. ΚΤ.. (ΤΠερ.) 
(«ΕΙ1.) | και αυτο δε τουτο ΝΟ”. 15 εἰο. 

Ῥντν.Β41.δ.ΠΕ]. εἷο Απτη. | και αυτοι δε 
ΔΑ. | νο απίεπι Ψπ]ρ. ΓΜεπιρΗ.] 5εά 

εί γοβ πι. 
--πασαν Βυττ.Βά]. δεΗσ].Ἔ | οπι. Ο. ΑπιιἩ 

(αἀἀ.1) Βυτ.Ηο]. ἐπί. |. ΟΙΠΠΘΒ ΠΑ. 

1. Ἡβ αἱ Οἱ. |. ποὈΐδοατα Οἵ. | 32. οορη]θῖοπε 
σἱ. | οπι. ἀθὶ οὐ ΟΕτίβ! ἆοβι -4πι. | 8. ἄοπαῖα 
βαπξ 61. | 4. Ῥετ αποπα (ἵ. | δ. ΟΠΊΘΠΗ Οἱ, ΑπιΣ. 
(αἀᾶ.1) | 8. Ἠαθο οπῖτα ϱἱ Οἱ. 



1.18. 

Τα]ς. 
Ἁνττ. Β41. Ἡ. 
ΠΠεππρμ. Τπεὺ. 

Άστπι. 911. 

9. ἁμαρτιῶν 
ν΄ 

17. ὁ υἱός µου ὁ 
ἀγαπητός µου 
οὗτός ἐστιν 

3 Μαϊ, 3:17. 
17:65. 
ει Ραγ}. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.. 

χοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους 
καθίστησιων εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐπίγνωσιν:  ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλόε ἐ ἐστιν, 
µυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι 

αὐτοῦ ὶ ἁμαρτημάτων. '' διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπου- 
δάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖ- 
σθαι" Ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ, ποτε. 
11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὗ ὑμῖν ἦ εἴσο- 
δος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ 
σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ. 

1ΞΔιὸ ἵ µελλήσω” ἶ ἀεὶ ὑμᾶς' ὑπομιμνήσκειν περὶ 
τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρ- 
ούσῃ ἀληθείᾳ. } δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὖσον εἰμὶ ἐν 
τούτῳ τῷ σκηνώµατι, διεγείρει» ὗ ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει' 
Ἡ εἶδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἦ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός 
µου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς χριστὸς ἐδή- 
λωσέν µοι. ' σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς 
μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 

15Οὐ γὰρ σεσοφισµένοις μύθοις ἐξακολουθήσαν- 
τες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ 
χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ ἐπόπται γενη- 
θέντες της ἐκείνου µεγαλειότητον. Γλαβὼν γὰρ παρὰ 
θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ 
τοιάσδε ὗ ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, ᾿ "Οὗτός ἐστιν 
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. τν καὶ 

ΠΟΠ ΥΒΟΙΙΟΒ που βΊπο Γποίπι ΥΟβ 
οοπβαοπέ ἵπ. ἀοπαϊπῖ ποβεγί 
Ίορα Οδ οορηίοπο: Ὁ οιῖ 
οπῖπι ΠΟΠ Ῥτασδίο δαπί Ὠπος, 
ποσα εβί οἱ πιαπι ἱοππρίαης, 

ουΗνίοποπι αοοϊὶρῖοιδ Ῥραχρα- 
Ποπ] γοίογαπα βποταπα ἁἀσ]ῖο- 
ουατη,  Ωπαρτορίος, {ΤαίΥ6Β, 
πηασῖς αρ]το αἱ Ρος Ώοπα ορεγᾶ 
οργίαπα γοδίγαπι γοσβίῖοµεπα ο 
οἸοσίοποπα Γαοϊαὐῖδ: Ίαοο οπίπα 
Ειοϊοπίο ποῃ Ῥοσσαβ]ς αἱἰ- 
απαμάο.. Φίο οηῖπι αβμπά- 
Ἀπ{οΥ πηη]βιταβίίατ γουῖς Ἱῃ- 
ἐποῖίπς ἵπ. αποἴθτπαπ τοσππη 
ἀοπαϊπῖ ποδια οὐ βα]ναίοσῖς 
Ίοδα Ον]ςί]. 

ΣῬτορίον αιοᾷ Ἱποῖρίαπα ΥΟΡ 
ΒΕΠΊΡΕΓ ΟΟΠΙΠΙΟΠ6ΤΕ ἆο Ηϊ5, οἳ 
απἶάοπι βοἰεπίας οἵ οοπΏγπΙΒΙΟΒ 
Ίπ Ῥγασβοπίϊ γοπίαϊίο. 1 Τας- 
ἴαπα απίοπι ατρΙίτος, απαπάἴα 
βπη Ἰπ Ἰου (αῦογπασπα]ο, 5ξ- 
οἴίατο Υο Ἱπ οοπιποµήοια, 
 οργίας ᾳποά γε]οκ οί ἆο- 
Ῥορῖιίο ὑπρογπασια]{ τηε], δΕΟΙΠ- 
ἆ παπι αποά οἳ ἀοπιίπιας ποδίες 
Ίρις Οµτίδίας εἰρπίβοανἰς πηῖ- 
1. 15 Ώαρο απίθπι ορείαπα εί 
Πιοφιοπίος Ἠαῦθτο γο5 ρου 
ομῖξαπα πἹθαπ αἱ ΠΟΓΙΠΙ 1η0- 
ΠΟΓΙΑΤΩ Γαοἴαιῖς. 

16Νοπ. οηίπι ἀοοίας [αῦπ]ας 
εοσιί ποίαπα Γεοῖπιας γοῬῖς ἆο- 
πηἰηῖ ποδίγί Τορα Ομτῖςῖ υἰτία- 
{οπι οἳ Ῥγαθδοπέίαπι 5δε4 8Ρεοιι- 
Ἰαΐογος {ασ πας πιαρπ {θα ἁἶπ]ς, 
1 Αοοϊρίοης οηῖπῃ α 4εο Ραϊτο 
Ίοποχοπι οἳ ϱ]οτίαπῃ, γοςθ ἆθ- 
Ίαρρα. απ οππα Ππἱαδορπιοςί α 
πιασπ]βσα ρ]οχία, Ηϊο ου Βἰἴα5 
11Ο15 ἀ]οσίαξδ, ἵπ 4πο πῖ 
εοπρ]ασαῖ, | Ἐϊ απο γοσσπι 

δ. επιχορηγησατε] 
(οουγ.!) 

δὲ, 11. ἡμων] Ῥοδῦ και σωτηρος Α. «8911. | 

Γ Ἱπ πἴτοβπο Ίοσο Ῥγτ.βά]. (0ἱς Μεπιρῃ. 
χορηγησατε 15. δε] τε 15. 

--μνημην] µνειαν 19. 

--- ὑμων] ἡμων Ο. 
7. την ευσεβια Ν. 

8. ὑπαρχοντα ΒΝ0Ο. 15. 51. ΚΙ. Βντ.Ηε]. 

Μεπιρῃ, Ατπη, | παροντα Α. Ἀγτ,βά]. | 

πε υἰᾶ. ΤΗ9ῦ. ἆδιῃ. πέυίά. (πἀδῖηι Ὑα]σ. 

πό πι) 

--- ακαρπους] αάά. ουδ 3. (οοΥς.]) 
-- ἧμων Ίησου χριστου] οτι. Ὀγτ.Ης]. 

9. ἁμαρτηματων ΑΝΕ. Υπ]ς. πι, Ασπη, | 
1 ἁμαρτιων 5. ΒΟ. 18. 91. 1. 

10, σπουδασατε] Ἀάά. ἵνα δια των κα- 
λων εργων Α. (οί πιοκ ποιεισθε) ἓΝ. 
γπ]ς. Ὀνττ.Βά1.δ.ΗεΙ. Μεπιρῃ. Τ6οῦ. 

Άγπι, 2981. (ὅμων εργων Δ. Ἀγτ.Β41. 
2511.) |. αὐά. δύ αγαθων εργων ὑμων 
19. | ποπ λαρεπί 60. 91. Π1. 

---κλησιν] παρακλησιν Δ. 

---ποτε] οπη. ΑΔ. 4041. 

11. ἡ εισοδος] οτι. ἡ 8. || αἀᾶ. ἡ τ. 
--- αιωνιον] -νιαν 03. 

ΤΠΕΡ.) 
19. µελλησω ΑΒΝΟ. ας. Μεπρῃ. 

ευ. Αππι, 4981. (19 1.1.) | ουκ 

αµελησω σ. 81. 1, Ἀγττ.Ρ41. δςΗε]. 
---αει απίοε ὑμας Β0. δΙ. ΚΕ. Ατηι 

(1851.Ι.) | Τροδ ς. Α. Υψ. 9γτ. 

Τ41.βἱσδ.Ηοε]. Μεπιρη. «3981. (αει περι 

τουτων ὑπομιμνήησκειν ὑμας δ.) | οπι. 
αει ΤΙ6ῦ. 

-- καιπερ ειδοτας πά Ώπ. γεν.] οι1. 83. 

(πιατρ.) 

---- ειδοτας] ειδοντας 18. 

18. οἵη..... διεγ. ὑμας 83. (ηρ.Ε) 

-τιῳ] οπι. Ο5 μἱ υἱά. 

--- διεγειρειν] διεγεριν 5. 
--- ὑπομνησει] Ρταετῃ. τῃ ΑΣ. | οπι. Β0. 

195. 51. ΚΙ. 

14, καθως και ὁ κυριος ἡμων] οπη. ὃν. 

15. σπουδασω ΔΒΟ. τε]. | -ζω ὃν, 5Ι 

Άππι, βαἰαρῖίο Ὄγτγ.Β]. δΗ σα]. 

4Ν 

16. δυναμιν] αά. τε 189. 51. 
--- γενηθεντες] γεννηθ. ΔΑ. 

17. θεου] Ρτάοπ1. του 8Ο. | οπι. ΑΒ. 15. 

51. Κ1.. 
--- ενεχθεισης] ανεχθ. Οἵ. 

--- αυτῳ] Ρο5ῖ τοιασδε 0”. 18. 

--. οὗτος εστιν ὁ υἷος µου ὁ αγαπητος 

ΔΝΟ. 18. δΙ. ΚΙ, Υαςρ. ΘΥτγ.Β41.δς 
Ἠοε]. Μεπιρῃὰ. μου. Αωπι. (2011) | 
ὁ υἷος µου ὁ αγαπ. µου οὗτος εστιν 

Β. 
---εις ὑν] εν ᾧ 18. 
--- εγω] οἵη. 15. ΒΥΓ.Ης]. 
---ευδοκήησα] ηυδοκ. Α. 189. 51. |. αά. 

Ίρεαπα απά]ίο Ψπὶς. 61. (ποή «ἀπι.) 

10, πιαρῖς βαϊαμίίο ϐϱι. | 12. οοπΏΓΒΙΔ{ΟΒ 08 
σἱ. { 16. οπι. εἳ Ῥιποδου[ἶαπα πι. | 11. Ππ. αἲά. 
ἁρδαπα αμάἶτο Οἱ. 

ό4ι 



ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β. 

ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν 

ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν ἡ τῷ ἁγίῳ ὄρει., 

. 3 .- 

εξ η σμος 

Ἱνοί 

πος αιάἰγίπιαβ ἄο σαο]ο απἱ]α- 
9 νο ἵαπα, ΟµΠΙ ΘΝ5ΕΠΙΙΙ5 οππῃ 150 
"και Ἰππποπίο βαποίο, 5 οἱ ΠαθοπιιιΒ 

Άγπιίοχθίη Ῥτο[ειΙομτη 5ΘΓΠΙΟ- 
ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποπ, αιῖ Ῥεπο Ιασίἒα πλϊσαᾶ- χ 

εη{ες απαςί Ιασεγπαο Ππσσπ[ῖ 1π 
ποιεῖτε προσέχοντεο, (ὡς λύχνφ φαίνοντι ἐν αὐχμηρφ οπ]ἱσίποςο Ίοσο, ἄοπθς Ἱαοσδοαῦ 

τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ. καὶ φωσφόρος ἆνα- 
τείλῃ). ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν' ; 
σκοντεο, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως 

οὗ - θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη 
Τάλλὰ΄" ὑπὸ πνεύματος ἁγίου Φε- 

51 οὐ γίνεται. 
7 προφητεία π 2]. ποτ. ἑ προφη- 

τεία 
οτέ, 

---ἐλάλησαν ἀπὸ Ρόµενοι ἐλάλησαν ἵ ἅγιοι θεοῦ ἄνθρωποι. 
θεοῦ Ῥ 
π Π: 

ν Μαε, ο/:11. 

ο πα. . 

Ἀ 3 ιά 

νην απωλειαν' 

/ 

Φημηθήσεταε" 

4 Τηεῦ. καὶ ἡ ἀπώλεια 
4 Παπά. 6. 

/ 

νους, 

φορ 
Ἰ 'Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαφ, 

ε ΔΝ ” « - ”/ / α 

ὡς καὶ ἐν ὑμῖν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες πα- 
/ ε / / Ν Ν ” / 

ρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, "καὶ τὸν ἀγοράσαντα 
Χ / / / [. - 

αὐτοὺς δεσπὀτην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχι- 
/ . - 

καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν 
ο) “ . ΑΛ ε ε Ν - ε) / 

ταῖς  ἀσελγείαις, δι οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασ- 
5 Ν 3 / ια / 
καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις 

ον / α Ν - 3/ 5 ε - 

ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, ος τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, 
ἁ ΔΝ « Ν 

εἰ γαρ ὁ θεος 

2 

- 3 {κ { 

αυτων ου νυστάζει." 
3 / ς« / . 3 ει 3  Ε ο. 4) 

ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἄλλα Ἰ σειροις 
/ ’ . 

ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν 4 / 

τηρουµέ- 
/ 3 / » Χ/ 

ὃκαὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἰ ἀλλὰ 
/ -ν / / 

ὄγδοον Νώε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυ- 

ἀϊος οἱ Ιποῖίου οτίαταν 1π 6ΟΓ- 
ἀῑνας γεριτῖς, μου ΡΥΙΠΙΙΤΗ 

τοῦτο πρῶτον ων Ἰη{ε]]οσοηίος αποά οπιπῖς Ῥτο- 
Ῥποιία 5ορίπχαο Ῥτορτία ἵπ- 
τεγργασίαίίοπο ποη Π8: Ἅποι 
οπίπω νο]απίαίο Ἠπππαης αἰ]αία 
ορ α]ᾳπαπάο Ῥτορμοίία, δεά 
ρϊπίζα δαποίο Ἱπδριγα ]οσσῖ 
βαπῇ απο ἀοῖ ΠοπιίΠοΡ. 

1 Ἐποταπί γετο οὔ Ῥβοιπάο- 
Ῥτορβοίπε Ἰπ Ῥορα]ο, εἶοιί δὲ 
1π νουῖς εταπί πηαρῖςίγῖ ππθῃ- 
ἄασες, απ Ιπᾷποεπί 5εοίας Ῥει- 
ἀἰποπίς, οὗ οαπα απ οιΏΙς 608 
ἀοπαίπαπι  ποσβηῦ, δαροτάιι- 
οσπ{ςς ἰδί οο1σγείη ΡεγάΠΙοπαπι, 
τοι πιπ] βοηθηίΙσ ΘΟΓΙΠΙ 
Ἰακατ]ης, Ρος 4105 γα γοιιαεῖΒ 
Ῥ]αδρ]οπιαδ]ίας, 5 οἳ 1η αγαντ]ξ]α 
Ποί15 γετυῖς 4ο γοῦῖβ πεσοιία- 
Ῥαπίας, ααἷρας ΠπάΙοίαπι Ίππα 
οἰῖπι ποπ ορ5δαῖ, ο ῬεγάΙμο 
6ογΠλ ποἩ ἀονπηϊίαί, 3 8ἱ οπίπι 
ἀει5δ απςε]ῖ5 Ῥεσσαπ{Ιβιβ ΠΟΠ 

/ Ῥοροτοῖς, 5ο ταριεπῖρας Ἱῃ- 
ΓεγπΙ ἀείτασίον Ἱπ ἴαγίιαταπα 
ἐγααΙά1έ Τη ΠαάΙοἵαπα οτιοἰαπάος 
τοβοτνατ], 5 εἰ οτἰρ]πα]ϊ πιππάο 
ηοπ ρερεχοῖξ, 5εᾷ οοἵπναπη Νου 
Ἰαδυ]θίαο Ῥταθοοποπι οπδἰο1νίς, 

18. ταυτην την Φωνην.... ενεχθεισαν] 

ταυτης της Φωνης .... ενεχθησις (1.ο. 

-θεισηε) 19. | ἡμεις] ὑμεις οδί.ὸ 

(6ΡΗ.) 

--- εξ Β0. 19. 91. 5Τ.. | εκ του ΑΣ, 

--τῳ ἅγιῳ ϱρει Β08. 18. Διπι, | Ἐτῳ 

ορει τῳ ἁγιῳ 5. ΑΝΟύ. 851. ΚΙ, Υι]ς. 
19. βεβαιοτερον ] -ωτερον Δ. 

---αυχμηρῳ] αχμηρῳ Δ. 
--- ημερα] Ῥιπετη. ἡ ὃν. 

ΑΡΟΠΙ.. 

-- διαυγασφ] -σει 18. 

---φωσφοροε] εωσφορος Βγχ.Ηε]απφ. σπ. 
21. προφητεια απίο ποτε 0. 19. 5Ι. κ. 

Ὀψτ.Ης]. Μεπιρῃ. μες. | Υ Ῥορίς-. 
ΑΝΙ, Υι]σ. Ῥγτ.Βά1. Ατπι, ΓΈ{1. οπι. 
ου γαρ...ποτε «3081.] 

-- αλλα Βδ. | ᾖαλλ'ς. ΑΟ. 189, 91. 
Ἐ»1.. 

--- ελαλησαν] ἩἹ αἀά. οἱ ς.. | οπι. ΑΡΒΝΟ. 

19. δΙ. Κ1,. 

--- ἁγιοι θεου (Α)Ν. 15. 81. ΚΤ.. Υα]ρ. 

Ἀγτ.Ρ41. «3ΡΙΝ. (του θεου Α.) | απο 
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19. 81. | οπι. 

θεου Ἑ. Ῥντ.Ηε]. (Μεπιρῃ.) Ατπιι | απο 

θεον ἁγιοι Ο. | Ἰοπίπος βαποξί (οπη, 
θεον) ΤΠεΡ, 

1. εν τῷ λαφ] οπ. ἂν. 

πιππᾶο ΘΥτ.Β41. 

--- ἑαυτοις] αυτοις ῬΧ Τι]. Ζήαἱ, 91. 

-- απωλειαν] ΡΥΕΤΗ. την 15. 

2. εξακολονθησουσι»] -σωσιν 18. 

---ασελγειαις ΑΒΝΟ. 19. 51. ΚΙ.. Υπ]ς. 

Ἀγτγ,Β41.δΗε]. Τπευ. Άνπι, «0, | 

απωλειαις 5. Μεπηρὴ. (ν]ά. γεν. 1.) 

--- όδος 98Ο. τε]. Υπ]ρ. Ἀστν, Ρ41.8ε Πο]. 

ἸΜεπιρῃη. Αγπι. γἨ]. Οἶοπ.δ8. | δεξα 
ΑΝς, Τπεὺυ. δη. 

8. ὑμας] Ῥοδέ εµπορευσονται 5]. | απία 
λογοις Β. 

--ἔμπορευσονται] εκπορευσ. ΧΑ. (οουτ.Ξ) 

---ουκ αργει] καταργει δΙ. 

-- νυσταζει] -ταξει 51. ΚΙ.. 

4, ει] η ὃν. (οουγ,Ἡ) 

---σειροις ΑΒΝΟ. | Τσειραις 5. 188.81. 

Ἠς],. Βγτγ.Βά].διΗο]. Μεπιρῃ. Αππι. 

χαάεπίρας Ὑπὶς. Οἱ. τασίοπθς Απι. 

Τηου, { ἵπ 

(5εἆ ἹπάϊάΙί σος ἴπ Ιποεπάίαπα ]αάϊσα 

1σποίϊ 1.) 

4, ζοφου ἨΝ8.Ο. τε]. | ἕοφοις ΑΝ3Χ. | 

Ἰπ[ενπί γη]ς. 

---τήρουµενους Β Μαιν. 91. ΜΙ.. Ἀντ. 

Ἠο]ιωκί. Ατπι, | κολαζοµενους τηρειν' 
ΑΝ. (18 -ρεισθαι) (Βψτν.Β41.δὲΗς].Ἐ) 
Μοπηρῃ. | ααά. εας. Ο’. (νἷᾶ, νετ. 9.) } 

ογιοίαπάο5. ἴπ Ἰαά[οίατα (ἴπ ]αά, σας. 

Απιιλ τεδετνατΙ Ὑαΐσ. οὐ τπογοαπέ ἵπ 

ετασϊαέα Ἰαά]οΙ 30. | Ἐ τετηρηµενους 
5». (Σ οτη. εις κρισιν Β.Βεἡ.; οίτα, Βἰςι) 

δ. αλλα ΑΒΝΟ1,. | αλλ’ ς.. 199. 8]. 
Ἐς, 

-- κοσμῳ] κοσµον ὃδΗ. (οουχ.ἓ) 

καταστροφφ ΔΝΟ’. 18. 51. ΚΙ.. Τα]ς. 

Ῥγιτ.Ρ41.δςΗο]. «Έμ. |. ο. 90”. 

ΜεπαρΗ. (Ατπι.) 

.. 

19. ἀ1εβ απὶε Ἰαοεβοαί «πι (Ἰ. (θἸποθβοδί 
8 ) 
1. πα θάασεπέ Οἶ. | 9. βεαιαπέασ πι. | 8. οἵα. 

πι Απο, | 4, ταάσπσαβ Οἱ. |. οτιοϊαπᾶοΒ ἵπ. 
ἠαάϊοίατα 6]. 



11. 14. 

ταῖς, 
Βνττ.Βά1. Ἡ. 

Μεπιρῃ. (Τ119ῦ.) 
Άτπι. 41. 

εσιὰ. 7 
6. Γκαταστροφῇ] 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β.. 

σμὸν κόσμφῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, ' καὶ πόλεις Σοδόμων 
καὶ ΤΓοµόῤῥας τεφρώσας Καταστροφῇ κατέκρινεν, 
ὑπόδειγμα µελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, ΄ καὶ δίκαιον 

Λὼτ ο ουμεναὴ ὑπὸ την. τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελ- 
γείᾳ ἀναστροφῆς | ἐρύσατο"' "βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ 
ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέραν 
ψυχὴν  δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν' " οἶδεν 
κύριος εὐσεβεῖν ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς 

ἁΠανίαπα ππππᾶο  ἱπιρίογαπι 
Ἱπάμοσπς, 5 οἱ οἰν]πίος Ὦο- 
ἀοπιογαπαῃ οἱ (οπποΓγασογα πα 
1η ΟΙΠΕΤΟΠΙ ΥοάΙσοη5 ονογβίοπθ 
ἀππηπαν]ε, οκοιηρ] πα 6ογαπα 
αμ ἀπαρίο αοίατὶ απ ΡοπεΠΒ, 

Του Ππβίαπα Το] ΟΡΡΙΕΒΕΙΠΗ 
πο[απάογαπα. Ἱπίπρία, 6ΟΠΥΟΥΡΗ- 
Ποπο ος: ὅπδροσία οηῖπι οἳ 
ααζϊθα Ἰηδίαδ ται. Ἱαδίίαης 
πριά ο05 αἱ ἆο ἀῑο ἵπ ἀῑοπι 
ππίπιαπα Ἱαρίαπα Ιπίᾳπῖς οροτ]- 
Ρας ογποίαδαπε: Ὅπονίς ἀοπηῖ- 

{ σια. 8. ἡμέραν κρίσεων κολαζοµένους τηρεῖν: 10 ημ5 Ρίο5 49 ἱοπιρίαίοπο οτ]- ο δὲ 
µαλιστα ε Ῥεψο,Ἱπῖαιος γογο πι ἀἴσπη 11 αἷ- 

οἳἳ ογαο]απᾶος τοδογναγο, 10 Π]ὰ- 
τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευοµέ- Βἱ8 απΐοπῃ ο08 απ! Ρο8ὲ 6ΥΠΘΠΙ 
ψοὺς καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολµηταί, αὖὐ- ἵπ εοπεαρίκορπῖα Πππιπα [αρ 

Ε αι. 9. 

5. ]αά, 1ο. 

/ - 

θάδεις, δόξας οὐ τρέµουσιν βλασφημοῦντεν" 
ἄγγελοι ἰ ἰσχύϊ καὶ δυνάµει μείζονες ὅ ὄντεο, οὐ φέρουσιν ον πρ ερηράισιος. 
κατ᾿ αὐτῶν | παρὰ κυρήρ βλάσφημον κρίσιν. 

ιό 

Γ«ε οπου οοπίεπιπμη, 

19 Ἡ πηρο]], 

αππὐα]από  ἀοπιΙπαοπαππηιθ 
Αιάασσ», ἱβί 

Ῥ]ασσθηίος, 5οοία5δ ποπ ποίαπαπίς 

1! αδί 
{ονιπάϊπα οἱ γἱτίπζο 

οὗτοι οπῃ δἶπί ΠΙ4ΙΟΓ6Β, ποπ Ῥοτίαπέ 

δέ, ὧς ἄλογα ζῶα | γεγεννηµένα φυσικὰ” εἰς ἅλωσιν Ἀνοικιι 9ο οχοοτα)ῇ]ο Πιδῖ- 
δ Τμεὺ. 

19. ἀδικούμενοι 
μισθ. ἀδικ. 

11.12. 
19. ἐν ταῖς ἀπά- 

ταις παις” 

14, ἀκαταπά- 
στους 

γυµνασµένην 

ὑμῖν, 

ἐπλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα, τον 

οἵσππη: 1 Πῖ γοτο νο]αί Ίπτα- 
καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν Βλασφφημαβυτες ἑ εν τῇ ιἰοπαδί]ία Ῥοοστα παματαΠδος 
φΦθορᾷ αὐτῶν } καὶ φθαρήσονται Ἡ 
μισθὸν ἀδικίας. ἡδονην ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ Τρυ- 
φήν, ἱσπῖλοι καὶ μώμου, ἐντρυφῶντεν ἐν ταῖς Σάγά- σαᾶσπι Ππ]πτίαο, νοἱαρίαίοπι 

αὐτῶν «συνευωχούμενοι 
ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἆμαρ- ἵμιιος γοῦίκομα, 
τίας, ο το ψυχὰς ἀστηρίκτου», καρδίαν. γε- Ὀοιίος Ρ]οπος αἀπ]ιοιίο οἱ ἵη- 

Ἰπ οπριοπαα οὐ ἵπ ρογηϊοίεπα 
"κομιούμενοι 1π Ἠῖ5 4παο Ισποταπί ΡαξρΠςθ- 

πιαηίος ἵπ οοιγαρίῖοηπο δια οὔ 
Ῥονίραπί, 15 ρογοΙρίοηίο5 ΠΙΟΓ- 

οχκἰκήπιαπίος ἀῑαΙ ἀῑΙοῖας, οοἵτ- 
'' ὀφθαλμοὺς ααἰπα[ίοπςος οἱ τηπου]αο ἀ11ο]ῖς 

αβ]αθπίος ἵπ οοπν]ν]]ς Ἱασατί- 
Ἡροοπ]ο5 Τα- 

ἀο]ῑσίο, οοβδαΡῖ] ρεμσεῃ- 
Ἀπίπιας πεδία],  οος 

οκοτοϊζαίαπα ανατια  Ἰα- 
Ῥοπίθβ,  πια]οάΙοιῖοπῖ ΠΠ, 

6. ασεβειν] ασεβεσι Ῥ. 

7. Λωτ] Λωθ ἘΒ3( Πέ. Μαἰι) Αγπι. Εωῤά. 

--- αναστροφης] -ϕη ΑΔ. 

---ἔρυσατο Ὦ3 Πέμ. Μαἰ. 

ΑΒ’ΝΟ. 19. 51. Κ.Τ.. 
Β. ὁ δικ. Θγτ.Ησ]. | οπι. ὁ Β. 
9. πειρασµου Υμἱς. Θγτ.Βά1. Ατπι. 1. 

Γ -μων 83. (σοιτ.Ἑ) δΙ. Τοι. Ἀγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. 

-- ῥυεσθαι] ῥυσασθαι δΙ. 
-- αδικους δε] αάά. περιφυλακισµενους 

δε Ττοερο]]ε5 (5εά πεφυλακισμενους 

Τ1ςοι:) σουτ. 

-- ἡμεραν] ηραν ὃ. 

10. επιθυµιᾳ] -ας 88. | -αις Ο. σττ.Ρ41. 
ΦΠσ]. Μεπιρῃ. 

---πορευοµενους] πορνευομ. 9]. 

| Γερρυσ. 5. 

--- καταφρονουντας] -τες Δ. 

--- δοξας ου τρεµουσιν βλασφημουντες] 

εοοῖαςδ ποπ ππεααΏὺ Ιπίγοάμσςγε ({ασεγο 

Απ.) Ὀ]αδρμεπιπηίος Ψαἱς. 

11. ου φερουσιν] ανον ουχ ὑποφερουσιν 
Έπιῃ. 

11. παρα κυριῳφ ΒΝ0Ο. 81. ΙΙ,. Τοι. Ἀγτ. 

Γ. οπι, ΑΔ. 19. 

Μοπιρῃ, 

Ἠσ].. Ανα. Ώοπηηί πι, 

γιος. Ἀγιγ.Ρ41.δΗο]. οἱ. 

Αγπι. 0. 4διῃ. 

19. οὗτοι δε] αυτοι δε ὃ. 

---- γεγεννημενα 3ΠΙΘ φυσικα ΑΡΝΟ. 15. 

(91.) Άντι Ρ41.δ.Ηο]. Ανπι, | { Ρορί ς. 
ΙΤ. (πι.) πααταµτετ ασ. Γ.1011.] | 

γεγενηµενα δὲ.5. ΔΝ. 19. ΙΤ. | γενη- 

µενα 51. 

--- αγνοουσιν βλασφημουντες Υα]ς. | αγ- 

γοουντες βλασφημουσιν ὃν. 

-- και φθαρησονται ΑΒΝ: 03. πιο 1α[ά. 

Ὀγτ.Ησ]. δν. |. Ἡ καταφθαρήσονται 

ας. ΝΟ, 195. 81. ΚΙ, Ὑγα]ς, Οἶ,πι. 
Ὀντ.Ρά]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Ατπι, 

19. κομιουµενοι. ΑΝ:Ο. 15. 51. ΚΙ. 

γπ]σ, πι. Ἀγτ.ΗοΙ. Μεπιρῃ, Γμου. 

«8ιμ. |. αδικουµενοι ΒΝ3". Ῥγχ.Βά1. 
(Ατῃι,) 

---τρυφην] τροφην Ἱν. 

-- αγαπαις Α(οοιτ!)Ο. Υπς. ΒγΙΥ.Ρ41. 

δΗΑ1.πις. (424011,) ΓΤμεΡ.] νολιρίαῖνας 

Ι Σαπαταις 5. ΑΞΝΟ. 19. δΙ. 

ΚΤ.. Ἀγτ.Ησ].ικζ. Μοπιρῃ. Αιπι. 

18. αυτων ] αἲά. σπιλαδες Ο. | οι, αυτων 

πι. 

14. µοιχαλιδος Β60. 51. ΙΤ. |. µοιχαλιας 
ΑΝ. 189. 

-- ακαταπαυστους ΝΟ. 81... (Μοπιρῃ.) 

μου. Ατπι. | -παστους ΑΒ. | -παυ- 

στου 13. Ψαἱο. (Ἀγττ.Β41.δςΗσ].) | Ἱπ- 

ορρδαυῖ]ῖς ἀο]ιοθί Ψμς. ΟΙ. Ιποσβδαβῖῖ 

ἀθ]ίσίο «πι Ἱπορςδαδί]ος ἀο]ίοί {/ή. 

Ἱπαορίποπιϊ5 ἀἆο]οι Το, Ππουδεαθ]ίος 

ἀο]οσθῖς πι. 

--- ἁμαρτιας] -τιαις ἓΝ. 

--πλεονεξιας ΑΡΒΡΝΟ. 189. 51. ΙΕίΙοΤ,. 

γι]ς. βγττ,Ρά1.δςΗο]. Ἀοπιρῃ. Άτπι, 
. Σπλεονεξιαις στ. ΤΠεὺ. (εος εχοτεῖ- 

{ανανά οαρίά1 οἱ πηπ]σά ο] πε.) 

7. Το ἰ. |. Ἱπ]ατία αο Ἱακατίοβα ΟΟΠΝΟΓΞΙ- 
Εἴοπο ατ]ρι]{ ΟἹ. [ 9. τοδεγνατε οτιοϊαμάο5 6). | 
10. πιεμααπΏ Ιποᾶπσοσγο Ὀ]ας. Οἱ. { 15. 8αα ρενῖ- 
Ῥαέ Οἱ. | 19. νοαπίαίοῦα «μπι, | οὐοϊπα πἱηαΒΙοΠΙΒ 
Αππ. | οοπν]ν ης 5ιιῖ5 Οἱ. |. 14. Αα α]ζοχιΙ οἱ Ίπους- 
ςαὈ]]ς ἀθιῖοιί ροἱ1οἰοιέος Οἱ. 

ο 5] 



ΑΡ 96, 
18. 81. 
ΚΗ. 

15. οπη. ὃς οἳ Ἰο6. 
ἠγάπησαν 

κοπᾶ. 1. 

1 1αᾶ. 16. 

90. κυρίου 

"Πἡμῶν]” 

τι ἨΓοίί, 19:45. 

5 Ῥγου. οθ:11. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β. 

- Ν / » 

15 καταλιπόντες ἵ εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακο- 
λουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Ῥοσόρ, ὺς 
μισθὺν ἀδικίας ἠγάπησεν, “ἐλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας 
παρανοµίας" ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ 
φθεγξάµενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παμαρμο» 
νίαν. ἵ ἕ οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδρου καὶ ἡ ὁμίχλαι” 
ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζοφος τοῦ σκότους 

Γτετήρηται. 1' Ιὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος φθεγγόµε- 
νοι, δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις, 
τοὺς ἆ ὀλίγως' ' ἀποφεύγοντας' τοὺς ἐν πλάνῃ άναστρε- 
φομένους, τμ ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ 
δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς πο .. ᾧ γάρ τις ἧττηται, 

τούτῳ [καὶ | δεδούλωται. ἳ εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ 
µιάσµατα τοῦ κὀσµου ἐν ἐπιγνῶσει τοῦ κυρίου καὶ 
σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέν- 
τες ἠττῶνται, ''γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν 
πρώτων. "' κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι 

ΔΝ εολ - ΄ ο.) - 5 « / / 

τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, η ἐπιγνοῦσιν Ἰ ὑποστρέψαι 
) - / ε] . ει . - 99 

ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. συμ- 
. - . - / 

βέβηκεν | αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιµίας, ' Κύων 

ἐπιστρέψως ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμια: καί, Ύς λουσαμένη 

11. 15. 

16 ογο]ηαποπίθς τοσίαπα γἷαπι 
εγτανοταηί, εοοα δυπῖ νίαπι 
Ῥα]ααπη οκ Βο5ος, απἲ Π]θΓζ6- 
ἀαπα Ἱπ]α(α 5 αππανΊῖ, 19 οΟἵ- 
ταρίίοΠοπΏ νοχο Ἠαβαϊς 886 
γαθβδαπ]αο:. Βποϊαραϊο πΙπδατη 
Ίπ. Ποπηϊπ]ς νοςο Ίοᾳπεπ5 Ῥτο- 
πηραν Ῥτορβείας Ιπβιρ]οπίκτη. 
1Η εαπῦ {οπίθς 8ἶπο Ἁατα εί 
ποβι]αο (ατρίπίρας οκαρ]ίαίας, 
οἶραδ σα]1Ρο ίοΠοΡΤΑΓΙΠΙ τ16- 
βοτναίατ,  Βαροτρία οεπῖπι 
γαπ]τας Ἰοφιιοηίθς ρο]]σοπί ἴπ. 
ἀοδιάσγῖς οαγη]ς Ἱακητίαρ 6908 
απὶ Ῥαἱα]απι οβασταπέ, ααἲ η 
6Υτοτς οοπνεγβαπίς, 9 Προτία- 
θπι 115 Ῥγοπξίοηίας, οιπΙ 
1ρ8ί ϱουνΙ ΒΙπί οογταρι]οηῖς: ἃ 
απο οπῖπι απ 5αρεταῖα5 οδί, 
Ἠαῖας οἱ 5ονιις ο8ῦ. 3 οπῖπι 
τεβισ]επίε  οοἴπαπΙπα Ιοπας 
πηιπαί Ἱπ οορπἰήοπαο ἀοπηί 
ποκυῖ εί καα]ναίοτς Ίεδα 
Οία, Ἠϊδ τάσεις. Ἱπρ]σατ 
εαροταπ{1, Γποία 5δαπέ οἱς ρος- 
{ογίονα. ἀείετίοτα Ῥποτίρας: 
Ἀιτηε]ῖας οπῖπι εταί 15 ποπ 
6οΡΠΟΒΟΘΤΟ νίαπα  Ἱπαδήιῖας, 
απαπῃ ροδί ασπΙΙοπθπη Τ6ίΟΓ- 

/. δυπῃ εοπγοτί αὐ 9ο απο 118 
{γαάΙίαπι οδῖ δαΠοίο πιαπάα[ο, 
3Ουπιϊσῖε εἴς 1]]πᾶ γεν Ῥγο- 
γοτῇ, ΟαπΠ]5 τονουδΙ5 πιά γο- 
ΠΙΑ. ΕΠ ΠΠ, οἳ, Θιδ Ἰοία ἵπ 
νο]αίαῦτο Πα. 

99. κύλισμα 

Ἀν ΠΠ. 

με. . 
εἰς Ἰ κυλισμον 

1 / 3/ . / / «: -ν 

Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν 
βορβόρου. 

1 Ἠαπο οοςο 
τ]δβ]πη, 

νοβῖς, οᾱ- 
5οομπάαπι  δοίΡο γράφω 

15. καταλιποντες] -λειπ. ΑΡΣΜαἰ δὲ. 19. 

---ευθειαν] ΤΤ1αο. την 5. ΛΙπι, | οἱῃ. 
ΔΒΝΟ. 189. 81. ΚΙ. 

---Ὥοσορ ΑΔ:Ο. 19. 91. Χ»Τ,, Βγτ.Ης]. 
ΜεπιρΙ. 2811. | Ῥεωρ ἙῬ. Το. Βγγ.ΡαΙ. | 

Τ]ες. Αππι. | Ῥεωορσορ Χ3. ο0Γ. ὃς, 
(εκ Ῥοροτ Υμ]ς.) 

--όὁς ΑΝΟ. 19. 91. Ιζ51,. |. οπ. ΡΝΧ. 
Ατπῃ. 

--γαπησεν ΑΝΟ. ταὶ. | -σαν Ὦ. 
Λτπῃ, 

16. εν] οπι. 3. (οουγ.ϱ) Ψ]ς.. Ο1. 
---ανθρωπου ΑΝΟ’. το]. | ανθρωποις Ἑ. 

| ανθρωπουν Ο3. | Ἱππιαπα νους ΟΥίᾳ. 
1πι. Π. 8915, 

17. "καί ὑμιχλαι ΑΒΝΟ. 15. (51.) νν. 

αἱ γἷᾷ. (ροδῦ λαιλαπος 18.) και ὁμιχλη 
81. Βγτ.Ησ]μηρ. τασςὸ (οί πιοχ ελαυ- 

Ῥομενη). | 3 νεφελαι 5. 1.. Βγτ.βα]. | 
οπ1. 15419 αἆ τετηρηται Ἱκ. 

--- ελαυνωμενοι 19. 

--- σκοτους]  α4ἀ. εις αιωνα 5. ΔΟ. 18. 
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51. Ἱ. Αππιι 01. Ῥ]αιο. (119). (ια. 

γα. 19.) οτι. Β8. Υαἱςσ. Ἁγτς,Ρά1.δε 

Ἠσ]. Μεπιρ]. Τµεῦ. ἆ9ί1. 

18. µαταιοτητος] µαταιοτητης ΒΕΒιἶψ. 

1Ηαἱ ο4”. (µαταιοτης” Μαἰ εἆ.!) | µα- 

θήταιοτητος ἓ. 

--- ασελγειαις] Ῥτασιη. εν Εἰσ. Ψπὶς. | 
οπ. δἱ.5. ΑΡΝΟ. 19.91. ΚΙ. 

---τους] του 3. 

-- ολιγως ΑΡΝςΣ, 15. ὙΥπ]ς. Βγττ,Β41.δς 

Ἠε]. Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. 911. | ᾗ οντως ς». 

ΚΟ, 81. ΙΤ, δίο. Αιπη. 

---αποφευγοντας ΑΡΒΝΟ. 15. γαρ. 

Ῥγιγ.ΡΒά1.δΠσ]. | Ἱ αποφυγοντας ς-. 
91. ΚΙ, 

19. ελευθεριαν δὶς ΝΧ. (οοσγ.«) 

-- αυτοι] Ὁ Ῥγαθπη. και 3 Πε]. 

Γ τ-- ὑπαρχοντες] ουοντες Δ. 

---και δεδουλ. ΑΝΕΟ. τε]. Υπ]. Όγτ.Βά1. 

δΗΕΙ. Ανπι. Οτίᾳ. Ππί. Π. 1744. |. οπι. 
και ὮΝ3Ν. Μοπιρῃ. Τμ6ῦ. δι]. 

30. κυριου] αἲά. ἡμων ΑΝΟ. 19.1, γαρ. 

Ῥγττ, ΡΒ41.δςἨσε]. Ἀἴεππρῃ. ΤΠεῦ. Αυπι. 
41. | οσα. Β. 91. 1. 

90. και σωτηρος] οπι. 1,. Μεπιρῃ. Έτη. 

91. κρειττον ΡΟ. 81. Ν51,, | κρεισσον ΔΝ. 
15. 

--- ην] Ῥοδί αυτοις ΑΔ. (2οπι.ην Α 3.) 

-- επιγνουσιν] αάά. εις Τα οπισω ΑΝ. 

19. Υμ]ς. 31. | οπι. Β0. 8ἱ. ΙΤ, πι. 
(Βγντ, Β41.δς Ησ]. υἱα. 5οᾳᾳ.) Απ. 

-- ὑποστρεψαι Β0ο. Βγτγ.βά1.δΗε]. 

Αροβίαίατοπι. | Ἱ επιστρεψαι 5. δΙ. 

ΧΤ.. | ανακαμψαι ΑΝ. 19. 

--- εκ Β0. 91. ΙςΤ.. | απο ΑΝ. 15. Υμ]ς. 
95. συµβεβηκεν] Ἰ αάά. δε 5. 80. 18. 

81. ΚΕ. Νας. Οἱ. Ἀγοτ, Β41.8Ηο]. | 
οπι. ΑΒΝ”. πια. ΤΗεῦ. Άππι. [ γαρ 

Μοπιρῃ. οὐ Έιπ. 

---παροιµιας] παρανοµιας σίε 18. 
--- εξεραµα] εζερεμα Ἰκ. 

15. 5εοιᾶ νίαπι Οἱ. [ 16. πααέαπα απίπια] Ἡο- 
τηϊηῖς νους 6Οἷ. { 18. 5αρετῦα Οἶ. | Ρε]Ποϊιπό 6. | 
20. οοἰπαιπα Ποπ πι, | 322. ουπρίξ επῖτη 
ᾱ. /8ααπα νοποΙίαπι Οἱ, 



11. 10. 

ταῖς. 
Βυττ.Βὰ1.Ἡ. 

ΠΠεπιρμ. Τ16ῦ, 
Άσπι. ΛΡἱΗ. 

ο, 17. 

Ρο 14. 18. 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΒΠΙΣΤΟΛΗ Β. 

ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν 
εἰλικρινῆ διάνοιαν, ' "μνησθῆναι τῶν προειρηµένων 
ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητών καὶ τῆς τῶν ἄπο- 
στόλων ὑμῶν" ἐντολῆς, τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος" 
ὃῬτοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ 
| ἐσχάτων" τῶν ἡμερῶν ᾿ ἐν ἐμπαιγμονῇ΄ ἐμπαῖκται, 
κατὰ τὰς ἰδίας ᾿ἐπιθυμίας αὐτῶν΄ πορευόµενοι Σ καὶ 
λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας 
αὐτοῦ; αφ ἣς γὰρ. οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα 

ορ]δίπ]απα, ἵπ. αραβ οχοῖίο 
γοδίταπα ἵπ. οοπηπποπΙοποπα 
βἰποσταπα ππθπίοπη, 3 αἱ πο 
ΠΙΟΥΟ5 51818 6ογαπα. 4146 Ῥγας- 
ἀῑκί νοῦογαπα ΒαΠοίογαπΙ ΡΓο- 
Ῥ]οίατηπα οἱ  αροδίο]οσαπα 
γοδίτοταπα, Ῥταοσερίοταηι ἆ4ο- 
παϊηῖ οἱ εα]νατοσῖβ, 5 μου Ρρτῖ- 
πηαΠΙ δοἴοπίος, απο νοπ]σπῖ πι 
πον]θεϊπηῖς ἀῑσῦις ἵπ ἆεσερ- 
Ώοποπι Ιπ]αβοτον Ἱηχία ΡΓο- 
να σοποιρίεεοη ας απιδιι- 
Ἰαηΐο5, 3. ἀῑσοπίο Ὀνί οδι 
Ῥτοπηϊβδίο από αἀγοπίας οἵιβὸ 
οκ απο οπῖπα Ῥαίτος ἀογπηῖε- 

οὕτως διαµένει ἀπ ἀρχῆς κτίσεως. 
αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας» ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἐκπαλαι, 
καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δὲ ὕδατος συνεστώσα τῷ τοῦ 

δὺ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυ- 

σθεὶς ᾽ἀπώλετο, απ οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γη τῷ 
αὐτοῦ” λόγῳ τεθησαυρισµένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι 
εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώ- 

δὲν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, 

θεοῦ λόγῳ, : 
ασπᾶ, 15. 

7. τῷ αὐτῷ 

πων. 

Σ Έα. ϱο(89).4. 

ἔτη ὡς ἡμέρα µία. 

9. δύ ὑμᾶς 

51 Τ]ι6ςς. 5:9, 

ὁ Λανθάνει γὰρ 

το / ο νμ Δ / ε / 3/ Ν / 
ὅτι µία μέρα παρα κυρίῳ ὧς χίλια έτη, καὶ χίλια 

” / / . » 

5 οὐ βραδύνει ἳ κύριος τῆς ἐπαγγε- 
ο ω ς . ε) Ν - 

λίας, ὣς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται' ἀλλὰ μακροθυμεῖ 
. Ες σαι ήβι Ν / / ο , . Ν 

εἰς Ἰὑμᾶς, μὴ βουλὀμενος τινας ἀπολέσθαι, ἄλλα 
/ . - 

πάντας εἰς µετάνοιαν χωρῆσαι. 
/ ε / { αἳ ε ᾽ Ν ς δὺὸ 

ρα κυρίου ὡς Κλέπτης', εν Ἡ οἱ οὐρανοι ῥοιζηδὸν 

ἥξει δὲ | 

ταπέ, οηπία δίο ρογδονθναπί πα 
ΙΠΙΜο ογθαίγαο. ὅ Τμαιοί οπίπα 
08 Ίος νο]επίο αποά οπε]ὶ 
οταηί ρτίας οἱ ἵοννα 4θ παπα οἳ 
Ῥεγ παπι οοηβ]δίοης ἀοὶ νει- 
Ῥο, ὅρογ ᾳππο 1]ο ἔαπο τππΠ- 
ἀπδ ασπα Ἱπαπάαίας5 Ῥοσῆς, 
Τοπο]ῖ απιίοπι απὶ παπο 5απί 6 
ἵοττα. εοάσοπι γετῦο τεροςῖϊ 
εαπῖ, ἰσπῖ τοβεγυα[ί ἵπ ἀῑθπι 
Ππα1οῖ] ο ρογάθ]οπί5 Ἱπρίογατα 
Ποππίπαπα, ὃ Όπαπα γετο Ίου 
ΠΟΠ Ἰατοαί νο», σατὶςκἰπαῖ, απῖα 
πηπ5 ἀῑεδ αριιά ἀοππίπαπι βἶσαῦ 
πη]]]α απ εἰ ππ]]]ο απ εἰσιῦ 
ἀϊες "πας. Ὁ Νοπ ἰατάαῖ ἆο- 
πη]πα5 ργοπηϊθεῖς φἷοιί α]άαπι 
οχἰςιπιαπῦ βοά Ῥαδεηίος αρ 
Ῥτορίος νο, ποίοη5 αἰἴαοπα 
Ῥοπΐγα, 5ο ΟΠΙΠΟΡ αἆ ραεπῖ- 
τοπίίαπα τεγογή. | Αἀνοπίος 
απίσπι ἀῑες ἀοπι]πί ἶοιί ΓΣ, 1Π. 
απο οαε] Ἱπαρπο Ἱπρεία ἡμέ- 

33. κυλισμον ΒΟ03. ἵπ γνο]αίαίοπα 5πᾶ πε, 

{ Ἱ-μα ς. ΑΝΟ”. 185. 51. ΙΤ, (1η Υο- 
Ἰπίαῦτο Ψα]ς.) 

1. ηδη] Ῥοδι αγαπητοι Ἱ.. | οπι. ΑΤΠΙ, 
23ι1. 

2. ὑμων ΛΡΝΟ. 15 πέυῖα. 51. Χ1,. Υα]σ. 

Αππι, | 1 ἡμων σ. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. «01. 

{. ππαπᾶσΙ ἀοπα]πῖ ποδια] εἰ 5εγγα{οσῖς 

(ποβιτῖ οἵπ. Ἠς].) αποά ({11τ) Ῥος πια- 

ηἩπῃ προδίο]οσαπη Ἀντγ. Ρ4]. ὃς Η ε]. 

8. γινωσκοντες] προγινωσκ. 03 αἱ υἱᾳ. 

--- ἔλευσονται] ελευσοµαι 513. 

-- έσχατων ΔΒΝΟ”, Υι]σ. Μεπιρῃ. Τ]ιου. 

Άτπ. «Αι. | ἆ εσχατνυ ς. 18. 

81, ΚΙ, Ἀγτε,βά].δεΗσ]. | εσχατω 

σ”. 

--- ἡμερων αθά. εν εμπαιγµονῃ ΑΡΒΝ(60.) 

15. πρ. Ἀγττ.Βά].δεΗεΙ. Μεπιρὴ. 

(Τπερ.) ΔΡίΠ. (οτι. εν Ο.) | Ἀοπι. ς. 

91. ΚΙ, Αππι. αἲ γίά, 

--- Επιθυµιας απῖο αυτων 0. 

ΚΙ, | {Ῥοδις. ΑΝ. Υα]ς. 
15. οἱ. 

δ. γη] οπι. Κ. | ἡ γη Ο. 

--- και δι ὑδατος] 3Υτ.Ης].Ξ (δια 3.) 

-- συνεστωσα ΑΝΕΟ. 19.81. Τι. Υπ]ς. | 

-στωσης Ἑ. | -στωσαι Ἱ. | -στωτα ἂ'. 

6. δύ ὧν] δὺ ὁν 81. 

--- ὁ τοτε] ὅ τε 15. 
7. τῳ αυτου ΒΒΕΙΝΟ. 15. 51. ΚΤ.. τι. | 

τῳ αυτῳ Εἰσ. ΑΒ Μαϊ. Υμὶς. ΆΤεπιρῃ. 
μου. Απ. | αυτου 5ἱ.5. ΒΥΤΤ.Β41.δε 
Ἠςε]. 

--πυρι] Ῥτασπι. εν Ο3. 

--απωλειας] ασεβειας Δ. 

Β. ὑμας] ἡμας Ο. 
---παρα κυριᾳ] παρα κυριου Ν. 

---και χιλια ετη] οιπ. ὃν. | ἡ γὰρ ἡμέρα 
παρ᾽ αὐτῷ χίλια ἔτη ἢΒαγπαύας ἵν. 

αποπ]αα οπῖπα ἀῑσθ Ὀοπηῖπί βίο πί]]ο 

απηϊ Ίγοπ. 851. ἡμέρα γὰρ κυρίου ὡς 

χίλια ἔτη ΠΗὶρρ. ἵπ Ώαηῃ. 4. ἡμέρα δὲ 
κυρίου χίλια ἔτη Πἱρρ. ἵπ Ώαῃ. 6. 

9. κυριος] Ἱ ΡΓπεπι. ὁ 5. 81. ΙΤ. | οπι. 

ΑΡΝΟ, 19. Ανπι, 

| 

9. εις Β0. 51. ΙΤ, (Μεπιρὴ.) Αιπι. | 
δὺ ΑΝ, 19. Υμ]σ.πι. Ῥγττ.Βά,δς Πε]. 
Τ]μευ. δι. 

-- ὑμας ΔΡΝΟ. 19. 51. Ὑπαἶσ.πι. Ἀντς. 

Β41.δΗο]. Ἐπευ. Ατπι, 91. { {ἡμ. 
σ. ΧΙ, Μεπιρῃ. 

---τινας] τινα 159. Απιι Το, πι. Μεπαρῃ. 

Ατπη, 

--παντας] -τες Ν. 

10. ἡμερα] Τρταεπῃ. ἡ σ. ΔΝ (1) 135. 

91. ΚΙ. Αππις [ οι. Βδ( Τ7εύ.)Ο. 

--κλεπτης] Τ αάά. εν νυκτι 5. Ο. 5Ι. 
ΚΙ, Ἀγτ.Ηο]. (νἷᾶ. 1 Τή655.ν.9.) | 

οἱ. ΑΒΝ. 185. γα]σ.πι ΘΥΣ.Β4Ι. 

Μεπιρῃ. ΤΠεῬ. Αππι. τὴ. 

-- οἳ ουρανοι ΑΡΒΟ. 18. | οπι. οἱ ἓ. 81. 
ΚΙ, Αιπι || αὐά. µεν Ν. 19. Μεπαρῃ. 

1. πεβίταπα εκοῖτο 6Ί. | οοτηπιοπίδῖοπε 6ἵ. | 
9. α΄ ΒΙΠΟΙ5 Ῥτορλείίς ΟΙ. | 8. ἀεοερίίοπο Οἱ. } 
9. Ῥτοπαἱβδίοπθπα 5ααπι Οἱ. { οπι. εἶοας αιἰάαα 
εχἰθτησηί πι, { αλ ααος Οἱ. | 10. ας ξας οἱ. 
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ΑΒΝ 6. 
19. 81. 
ΚΙ. 

11. τούτων οὕτως 

{Εδ. 65:17. 
66190. 

Ἂρος, 21:1. 
18. καὶ τὰ ἔπαγ- 

γέλματα 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΕΒ. 

παρελεύσονται, στοιχεία δὲ Ἀησοιμοξ ἃ λυθήσεται;' 
καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα | εὑρεθήσεται-' 

1 ΤῬούτων οὖν πάντων λυοµένων, ποταποὺς δεῖ 
ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαιο, 
κ. προσδοκώντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς 
τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσον- 
ται, καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται; ν ᾿ καινοὺς δὲ 
οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσ δοκώµεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ |. διὀ, 
ἀγαπητού, ταῦτα προσ δοκώντες σπουδάσατε ἄσπιλοι 
καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ» 12 καὶ τὴν τοῦ 
κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς 
καὶ ὁ ἀγαπητὸς, ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος «κατὰ τὴν 
| δοθεῖσαν αὐτῷ, σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν δ ὡς καὶ ἐν 
πάσαις Ἱ ἐπιστολαῖῳ λαλών ἐν αὐταῖς περὶ τούτων" 

ἐν ταἷς' ἐστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεὶς καὶ ἀστή- 
ρικτοι στρεβλοῦσιν, ὧς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς 
τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. : Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, 
προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέ- 
σµων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στη- 

μα. Ὁμ. 

ἐναπσίοηί, οἸοπιοηπία Υοτο οπ]ογς 
εο]νοπίττ, ἵογγα απίοπα οἱ 4πας 
1π Ίρεα 5απί ορεια οχπτεπί{αΓ. 

Ἱθαπι Ἠαεο Ισίτατ οπιηῖα 
ἀἰρεο]νοπάα, εἰπί, αιιαίος οροί- 
{6ἱ 9586 ΥΟ5 ἵηπ 5απΠο[ῖς ΟΏνΟΓ- 
βαπἱοπίρις εί Ῥϊοίαίίδιις, ΊΣος- 
Ῥοοίαπίε οὐ Ῥτορεγαπίος. ἵπ 
αάνοπιυι ἀῑαί ἀοπα]πί, Ρεγ (πα 
σπθ]1 αταθπἰος εο]γοπέιτ εἰ ε]ε- 
πηεηία 1σηῖς ατάογα ἐαῦαδεσηῦ, 
19 Νονος νοτο σαθ]ο5 οὐ ΠογαΠΙ 
ἔθτταιη οὐ Ῥτοπηίδεα 1ρεῖας οκ- 
Ῥεοίαππας, ἴπ αίρις Ἰμφθα 
παλθ]ταί, 1 Ἐτορίογ αποᾶ, 6π- 
τὶδειταῖ, Ἠαθο οκροσίαπίος ατῖς 
ασίτο Ιππασα]αῦὶ οὐ Ἱηνγῖο]α οἱ 
ηγοπῖτί 1π ράσο, 15 6 ἀοπαῖπί 
ποβίτί Ιοπσαπ]πα](αίοπα 5 ίοπα 
ατυϊγατηϊηῖ, δἱοπῖ οἳ οαΓΙΒΕΙΠΠ6 
{αίος ποδίος Ῥαα]ας 5εοαπά τη. 
ἀαίαπι βἰδῖ θαρίοηιίαπη. φογῖρ»]ε 
νοῦίς, |ὃ εἶοιίέ οἳ ἵπ οπιπίριιΒ 
ορίκι]ίς, Ίο ος 1π εἶς 4ο Π5, 
η ααἶριας δαπῦ απαεάαπι ἀ1β]- 
οἶ]ία Ιπίο]]οσία, ᾳπαο Ιπάοσιί ϱἳ 
ἱηδίαυί]ο5 ἀαρταναπέ εἰοιέ οὐ 
οοίογας 5οπρίγας α βπαπ] {ρ- 
βογπα Ῥετάίμοπεπι, ᾖΙ Ύο 
Ισῖνας, Ἠαϊτοδ, Ῥταρεοϊοπίος 
οπρίοᾶ{ίο πο Ιηδιριθηξίαπι ϱχ- 
τος ἰταπδάιοί οχοϊά ας α 

10. λυθησεται ΒΝΟ. |  -σονται 5. Λ. 18. 

οι. ΚΙ. 
--και γη πἆ Επ. νου] οπι. πι Εω]ά. 

Πατι. 
---και 10.] οπι. ὃν. 
- γη] ἡ γη 0. 51. 

--- ευρεθησεται ΒΝΙ. Ἀγνν.Ρ41.δ.Π ς].πις. 
Τ]ιου. Ασπι. (ταση. πο” 41. ΤΗεῦ.) 

{ αφανισθησονται Ο. | Ἱκατακαησεται 

ς. Α. 15. 1,. Υυ]ς. ΟΙ. Ὄγτ.Ης].ικο. 

Μεπιρῃ. «31. |. καταησεται δΙ. (ει 

ἵσττα εἳ 6ᾳ απαθ 1π Ίρσα οροτα οπιπία 

οσα οπιπίππι Ῥοτομηίηπι, απσία 

ἀεθεπί οὖετο οκσεοταρί] τοις οεεῖς εί 

Ππηρ]ιοίαυα5, ποπ οκροείαπίες Ῥγαςθ- 

βοπΐαπι ἀῑσῖ )οπιϊπῖ (5ἱ6) 11. 

11. ουν ΑΝ. 135. (51.) ΚΙ,. Υπ]ς. Όντγ. 

Ῥὰ4] διΠς].πισ, Μειπρα. ΤΠεΡ. Ατπι, 

(ουν παντων οὕτως 91.) | οὕτως Β0. 

Θγτ.Ηο].ίαῖ. (οπι.πι. 491.) |. Ῥταεπι. 

δεο. 

-- δει] δη 15. Ἰ. 

--- ὑμας ΑΝ:Ο. το]. γ α15. Ὀγντ.Βά1. δε Ης]. 
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ΤμεῦῬ. | Γ. οπι, 

Β. 
19. προσδοκωντας] Ρταθπῃ. τους 5]. 

-- και σπευδοντας] οπι. 8. (π4ά.5) 

-θεου Βγττ.Β41.δὲΗε]. Τιιοῦ. Αππη. | 

κυριου Ο. Ὑπ]σ.πι. Μεπιρῃ. 

--- τηκεται] τακησεται Ο. Υαἱς. Αππιι | 

ΡΑΦΤΗ. λυοµενα 19. 

18. γην] Ῥο5ί καινην ΑΝ. 15. Υαὶς. | 

απίο Β6. 51. ΚΕ. 

--- κατα ΝΟ. 155. 81. ΚΙ. Υπ]ρ. 61. 

Ῥγτν.Β4].δΗο]. Μεπιρῃ. Απ. (8Ρε- 

ταπο «40111.) | και ΔΑ. πι. Γιά. Ηατί. 
Ιεπιίά. Τ{6ῦ. 

-το επαγγελµα 80. 15. 81. ΙΤ, (οπι. 
το Οἱ.) | τα επαγγελµατα ΑΝ. Υις. 

Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Ατπη. 

-- προσδοκοµεν 19. 
-- εν] οπι. 03. 

--- κατοικει] ενοικει Α. 18. | παρελθόντος 

ἡμας ΝΧ. Μεπιρῃ. 

δὲ τοῦ σχήματος τούτου, καὶ ἀνανεω- 

θέντος τοῦ ἀνθρώπου....ἔσται ὁ οὐρα- 

νὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή. ἐν τοῖς 

καινοῖς ἀγαμενεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀεὶ 

καινὸς καὶ προσομιλῶν τῳ θεῷ Ίγεπ. 

956,7. 

14. σπουδασατε] Ροδί ασπιλοι 19. 

--- αμωμητοι] ανωμµοι Δ. 18. 
15. ηγεισθε] αγεισθαι ἃ Ἠ. (οουγ.5) 

--ἡμων] Ῥοδί αδελφος Ν. Υπ]σ. 

-- ὃοθεισαν ππὶῖο αυτῳφ ΑΒΝΟ. 19. οἱ. 
Χ. γαρ. ΘγτΒά1.δΗοΙ. Μορ. 

Έμευ. (Αππι.) | 1 Ῥοδί σ. 1. | οὔτε 

ἄλλος ὁμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολου- 

θῆσαι τη σοφίᾳ τοῦ µακαρίου καὶ 

ἔνδοξου Παύλου .... 

ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς. Ζοΐψο. απ 

Ῥμῃ]. τῇ, 

16. πασαις] Τ αλά. ταις 5. Ἀ. δΙ. ΚΙ. 

Αππη. | οπι. ΔΑ6Ο. 18. 

ὃς καὶ ἀπὼν 

10. απδθιπξ ἀπι. [ ἴουτα απιζουι αἲ. π. νε. 
οπι. πι. | 11. Ιρίζατ Ὠαεο 6. | ποβ ο88ο 6ἵ. | 
19. αἀνοπίατι Οἱ. | γου α1επα Οὔ. | 19. βεοιάπα 
Ῥτοπαίσδα Οἱ. { 14. βαταρῖτο Οἱ. | 15. ατβἰυχοπα η 
σι. ῃ 11. ἑαἀουί 6ἱ. 



ΠΠ. 18. 

να]ς. 
ΒΥτγ.ΒάΙ. ἩΠ. 

Μοαπηρ], Τ1ος. 
Άσπῃ, ΑΕΙ, 

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΕ.. 

- 18 ” ή δὲ ε / Ν ’ α . β Ἱ ι 

ριγμου, αυζανετε ε εΨ χαριτι και γνωσει του Ῥτορτια Ἠγπιιίαίο, 

ΠΕΤΡΟΥ ἉΒ. 

15 ογοροῖτο 
γετο ἵπ σται]α οἱ Ἱπ οορπ]ἶοπο ε .ν - . - Αν -- ΄ 

κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ]ησοῦ χριστοῦ. αὐτῷ Ἠ ἀοπιηί πονιῖ οἱ οα]γαίονίς Τοθα 
ο. -α Ν . ε ». . 

δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. | ἁμήν |. Ομτίκ,  Τρεῖ σ]οτῖα οἱ πππο 
οἱ ἵπ ἀῑς αοἰογπ]τβ[ῖΒ. ΑΠΙΘΗ. 

16. αυταις] αυτοις Δ. 

--- αἷς ΑΡΝ. 15. 51. Ἀνττ,Βά].δ.Ηε]. | 

γ}οἷς5.ΟΚΙ.. 

--- εστιν] εισιν Α. 19. 

--- στρεβλουσιν] στρεβλωσουσιν 03. | 
στρεβλωσιν Ο’. 

17. προγινωσκοντες | γινωσκοντες δΙ. | 

προγιγνωσκ. Δ. | απίο αγαπητοι Ο. 

--- συναπαχθεντες] συναναχθεντες Τι. 

18. αυξανετε] αυξανεσθε. 

---γνωσει] πιστει δΙ. 

--- χριστου] αάά. εὐ ΤὨοί ραϊτῖ ντ. 

Τ41.δεΗσ]. 
-- και νυν] ΟΠΙ. και 1. 

--Ππ. αµην ΑΝΟ. 18. 51. ΚΙ, Ὑπ]ς. 

Ῥγτγ,βά1.δΗε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ, Αιπι. 
«Ένα. (Απιοπ οἱ Απιοπ ἆδλ.) | οσα, 

Ἠ. Ἠατ]Ἠ 

Βα]φοπίρί]ο Ίετρου β. ΑΒΝ. | Τετρου 
καθολικη Ὁ. | του ἁγιου αποστολου 
Πετρου επιστολη ὄευτερα στιϊτ ρνὸ 1.. 

| επιστολαι Πετρου ἅ και β. 19. (Ώο Κ. 
εἳ]. ΝΤαιι,) 

, 18. ἀῑσπι 6. 
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ΑΗΝΦ60. Α΄ 
19. 91. 
ΚΙ. 

3.10ῇ. 111. 
ν1οῦ. 114. 

1τ11- 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ἀ. 

1190 ἦν ἀπ ἀρχῆ».. ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν 

τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χείρες 

ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς" "(καὶ 

ἡ ζωη ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ μαρτυροῦμεν 

καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν. αἰώνιον, ἥτις ἦν 

πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν" 9 ἑωράκα- 

μεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν. "καὶ ὑμῖν, ἵνα 

καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ ἡμῶν' καὶ ς κοινωνία 

δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ 

1 Ωποᾶ βΗ5 αἳ Ἰπίήο, απσοά 
απθϊνΊπαας αποᾷ γ]άϊπιας οσι]18 
ποβιτῖ5δ, αποά Ῥεγδροχίπιας εί 
πΙαπΠ5 ποδίταο Γεπιίανοταπί, ἆθ 

ΥοιΡο γίίπο: ὂεί γῖία τινπῖ- 
{ερίαία εδῖ, οἱ γ]άἴπιιις οἱ ἱορία- 
πας εί αἀπαπῖαπιαςδ γοῬίβ 
γἰίαπι αείογπαπι, Ύπαθ οταῦ 
δρ Ραΐτοπα εὐ αρραγαῖί πορῖδε 
δᾳιιοά γ]άίπιας οἳ απαἰνίηας, 
ει αἀάπαπήαπιας γοῬῖς, αἱ οὐ 
ΥΟ5. βοοἰείαϊεπ Παβοβ[ῖ5 1ο- 
Ῥΐδοαπα, εἰ βοοϊείας ποδίτα 5ἰθ 
οππι ραΐτο εὖ οπι Πο εἶιιδ 
Ίορα Ομε]είο, 3 Ἑν Ἰαοο βοτῖρ- 
εἴππας νορίς παπί σαιάἶππι Πος- 

αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
"ἵνα ἦ χαρὰ ἡμῶν ῃ πεπληρωμένη. 

ἡ ' ἀγγελία” ἣν ἀκηκόαμεν. ἀπ αὐτοῦ, καὶ ἀναγγέλλο- Ὃ ος ρωσ ον 

ὥς ἐστὶν καὶ σκοτία { οὐκ ἐστιν "8 ἀῑκοιπαις ποπίαπι βος[ο- 

55 0ο]. 19. 
4. χαρὰὴ ὑμῶν 

5. ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἔστιν 

μεν ὑμῖν ὅτι ὁ θεὺς φώῶ 
ἐν αὐτῷ' ̓ οὐδεμία. 

“καὶ ταῦτα Ὃ εν, ἡμεῖς, 

αἳ ' ἔστιν αὕτη” 

5 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν 

παπα ϱἰς Ῥ]επαπι. 5Ει Ίαες 
ε5ι αἁπαπίαῖο απαπι αααἰγ]- 
πιὰς αἲ 6ο εν αἀπππβαπιις 
νοῬ!Β, αποπίαπι ἆθεας Ίαςκ ο» 6 

ἰπίοπι Ἠαβοπιας5 ο 6ο οἳ Τη 
ιοπευτίβ απιοαἰαπιας, πηθη(]- 

μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατώµεν, ψευδό- 

ΤηςοϊρΏο 

ΙΟΑΝΟΥ Α ἵπ Β. 
ΙΩΑΝΝΟΥ Απ Α. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α ἵπ Ν. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 891. Κ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ᾿ΑΓΙΟΥ’ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 1. 

Έπιστολη ἆ Ίωαγνου, ευαγγελική θεολο- 
για περι χριστου 15. 

1. ὁ ην] ὃς ην Β3 ΤΠ]. 

--- ἑωρ.] ἑορ. ΒΑ Πω]. αἰ. 

9. ἑωρ.] Ρίαοπη. ὁ Β. | ἑορ. Β3 Σι]. αἱ. 
--- απαγγελωµεν 15. 

-την ζωην] οτι. Ε (αᾶ Απ. ραρ.) 

3. ἑωρακαμεν και ακηκοαμεν] ακηκ. Και 

ἑωρακ. και δν. [| (ἑορ. Β3 Μι. αἰ.) 

-- απαγγελλομεν] -λωμεν 18. 

ὤ--και ὑμιν ΔΡΒΝΟ. 15. Απι.) Ηατί. Βγτν. 
Ῥαι.δεΗο1.Σ Τμαυ. Ατπι, Ἐν, | ᾶοπι, 
και 5. 51. ΒΙ,. Υα]ς. ΟΙ. Ῥντ.Πε].(αί. 

ΜεπιρΏ. 
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8. δε ΑΒΝΟΕ. 81. ἘΙ,. Θντ.Ρεῦ. Μεπιρῃ. 

(Ε:) | οτι. 0.319. Ψα]ρ.πι. ΒΥσ.ΗεΙ. 

Τ1οῦ. Αππι. Ογίᾳ. Ιπι. Π. 9005. 
-- ἡμετερα] πάά. ὑμων 893. (6ου.5) 

--- µετα 50.] οπι. 81. Απο. 

4. γραφομεν ἡμεις Α3ΡΝ. 15. ΗατὶἉ 

Τμου. | ἆ γραφ. ὑμιν 5. Δ(οον.!)Ο. 
81. ΚΤ,. Υπ]. Βγτγ.Ρευ.δεἨσ]. Μεπιρῃ. 

Αππη. 11. 
-- ἡμων δἱ.8. 8. 81. Ἱ. Απι Εωα. 

Πατί. Το. (Βντ.Ῥει.) ΤΠεΡ. | ὑμων 
Εὶε. ΑΟ. 18. Ἰς. γι]ς. Οἱ. Ι)οπιίᾶ, 

Ῥγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. Ανπι. 4011. (σα πα ἴαπι 

ποδίχαπῃ αοᾷ ασε ἴπ γορίς Ὀντ.βεί, 

(νά. 9 1οἱ. 19.) 
--πεπληρωμενη] αἁἀ. εν ἡμιν 03. 
δ. εστιν ἈπΠίο αὑτη ΒΝΟ. 51. ΠΙ,. Θυτ. 

Ἠε].ἰκι. |  Ροδί «5. Α. 18. Υα]ς. 

Βσιγ.Ῥ5{.δΗσ].πιρ. (ν1ά. Π. 95.) 

--- αγγελια ΑΒΛΒΙο.Μαίδ (ο «ουγ,5) ΠΤ.. 

πρ. Ἀγτ.Ῥεί. Αππι. 491. { Τ επαγγε- 

λια 5. 0. 18. 51. Ἀγτ,Ης]. Μεπιρη. 

Τ1ευ. (νῖᾶ. Π. 95.) | απαγγελιας 3. 

(σουγ. πὲ 5αρσᾶ; 5ος τηαΏΙ5 5α1ἶ5 απἰϊήαα, 

166Ί{ αγαπη της επαγγελιας). 

6. ουκ εστιν αΠίο εν αυτῳ Ἑ. 18. δΙ. 
ΒΥγ.Ρεί,. Μεπιρῃ, ΤΠοεῦ. «ει. Οτίᾳ. Ἱ. 

4415, Ίν. 785, 9914. Οτίᾳ. Ιπι. 1. 493. | 
Ἰ. Ῥοδυ 5. ΑΝΟΠΙ,. αρ. Ἀντ.Ηε]. 

Άνππι. Ογίσ. 1. ὅ8δου, Πϊ. 9850, 1γ. 788, 
793, 9905, ἐν αὐτῷ ἐστιν Ονίᾳ. Π. ὅτος. 

6. εαν] αάά. γαρ ΔΑ. {οπι. ΟΡίᾳ. ἵν. 785. 

---περιπατουµεν Ἑ. | Οοπίτα, Οἶεπι. 596 

Οτίᾳ. ἵν. 
-ψευδοµεθα .... περιπατωµεν νετ. 7.] 

οπῃ. 5]. τπαάς. ΠΊΒΠ. 16ο. 

--ποιουµεν Οἶεπι. | ποιωµεν ΔΛ. 
7. τῳ φωτι (1επι. 626. | οι. τῳ 18. 

-- ὡς Οἶεπι. 656. | ὁ δΙ. 

--- εστιν] οπη. 1,. 6ἶεπι. 

1. ααάϊνίππας οἱ νἰάΐπιας πι. | οοπίτοσίανο- 
παπί Οἱ. | 9. οπι. ϱἳ 20. Οἱ. | οσα 00. οπου. ἄπιιν | 
4. βοτίρίπαας Οἱ. |. τα ρααἀεαίς εὐ ραιάίαπι 
ποβίταπα Οἱ. | δ. απάπαα8 4πι. 



ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α.. 

µεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν. ἀλήθειαν" Τἐὰν δὲ ἐν τῷ 
φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινω- 
νίαν ἔχομεν μετ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ ' τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίαν. 
ὃ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλα- 
νῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια ' ἐν ἡμῖν οὐκ ἐστιν. ᾽ ἐὰν ὅμο- 
λογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, 
ἵνα ἀφῆ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ 

Ὁ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, 
γεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἐστιν 

ολ. Τεκνία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρ- 
τητε" καὶ ἐάν τις ἁμάρτη, παράκλητον ἔχομεν πρὸς 

ταῖς. 
8υττ. Ρ. Ἡ. 

Μεπαρ]. Τ1οῦ. 
Απ . 

πάσης ἀδικίας. 

ἐν ἡμῖν. 

11. 

4 1 σοἩ. 4:1ο. 

ε1 ζοᾖ. 4:15. 

τὸν πατέρα, Ἰησοῦν. χριστὸν δίκαιον, «καὶ αὐτὸς 
ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν. ἡμῶν" οὐ περὶ τῶν 

ἡμετέρων δὲ µόνον; ἀλλὰ καὶ περὶ ὕλου τοῦ κόσμου. 

"καὶ ἐ ἐν τούτῳ γωώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. ὁ λέγων ᾿ ὅτι ἔγνωκα 

αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης 
ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν' ὃς δ ἂν 

τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθών" ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη 
τοῦ θεοῦ Τετελείωται, ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν 

πΙΠΓ οἱ ποη Γαοἴπηβ νοτ]τπίθτη: 
7 αὶ απἴοπ ἵῃ Ίασο απρα]απιαβ 
ἷοαί οἱ 1ρ8ο οδί ἵπ Ἰηος, θ06016- 
{βίεπι Ἠαβοπαας α Ἱπνίσσπα, εξ 
βαηριῖς Ίορα Ομ] ΕΠΙ εἶαβ 
παπά αξ Πποβ οπηπί Ῥθσσβίο. 5 Βἱ 
ἀῑκοπίππας αποπίαπα Ῥεσσβίαπη. 
ΏΟΠ ἨβΡΟπΙ8, 1ρ8ῖ πος βοὐπο- 
ΠΡ οἱ γοτίαβ ἵπ ΠοΡῖΒ ποπ 
οι. Ὁ9ἱ οοπβίθαπιασ Ῥοσσσία 
ποβίτα, Πάο]ϊς οἱ Ἱαδίας ορ, αέ 
τοπία ποῬῖθ Ῥοσσθία ποδίτα 
οἱ οπιαπᾶοί ποβ αὐ οπιηῖ Ἱπῖ- 
απἰταίθ, |9 Βἱ ἀῑκοτίτπιβ 4πο- 
ΠΙβΠΙ ΠΟΠ ῬοσσανίηΣΒ, ΤΠΘΠ- 
ἀποσπι [αοίπιας οµπη οὗ γογραπα 
οἶα5 1η ποΡίβ πο ϱΡί. 

1 ἘΠΙο]ϊ πιοῖ, Ἠπθο βογῖῬο νο- 
8 πί ποπ Ῥεοσθιῖς: ϱοᾷ οἱ εἵ 
αιῖδ Ῥεοσανοτῖ, αἀνοσαίαπα 
Ἰαβοπιας αραιά ραίτοιη, Τεδαπι 
Ομτῖδμαπα Ππδίαπη, "οὐ 1ρ5ο εδί 
ῬτορίειαΜῖο Ῥγο ρεσσα!ῖθ ποβίγῖθ, 
ἨΟΠ ΡΙΟ ποδίτῖδ απίθίη (απέατη 
5ο4 οὐίαπι Ῥτο ἴοιῖας ππππά]. 
3Έ: ἵπ Ἰου 5οἵππιθ αποπῖαπα 
οορπονίππας οπῃ, ϱἵ πιαπάαία 
οἶαςδ οΏδογνθπιαδ. { Οἱ ἀῑοῖε 
56 Π0Ρ56 6ππα οἱ ππαπάκία εἶιβ 
ΤΟΠ. ομδίοᾶ1ς, πποπάαςκ ορί εἳ ἵπ 
εο γοτῖία8 ποή ο5ι: 51 ααέθτη 
βογναῦ νοτῦαπα οἶαβ, νοτθ Ιπ 6ο 
σαπῖνας ἀθῖ Ῥεσ[εεία ονί: ἵπ Ἠος 
5οἴπιας αποηίαπι ἵη 1ρ5ο 5Ηπ11». 
δΩαἳ ἀῑοῖν 5ο ἵῃ 1ρ8ο Ππαπετα, 

αὐτῷ ἐσμεν. 
6. αὐτὸς Γοὔτως] 

νὁ λέγων ἐν αὐτῷ ενα ὀφείλει, καθὼς 
ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς ! περιπατεῖν. 

7. εχωµεν 139. (εὲ Π. 1). 
-- αλληλων] αυτου ΑἈ μέ υἱᾶ. Τοῖ. Οἶεπι. 

Τετί. ἂε Ῥπά]ς, 19. 
--- Τησου] Τ αθά. χριστου ς. Δ. 15. 91. 

ΧΙ, Υα]μ. Βγτ.Ης]. ΜεπιρἩ. Τετί. ἄο 

Ῥπάϊο, 19. | οι. ΒδΟ. Για. Ἁγτν. 
Ἐει.δΗο].ἰκι. ΤΠεῦ. Ανπι, 1. Οἶεπι. 

Β. ἑαυτους] ἑαυτοις 038. 

-- ἐν ἡμιν απίε ουκ εστιν ΑΟ. 18. 91. Κ. 

γαρ. πι. Θγτ.Ηο]. Αππι. Ο9ρΥ. 911. 

958, {ιοίΓ. 157. (ρταθπη. οί Ὀγτ.Ης].) | 
Σροδές.. ΒΝΙ,.Ὀγτ.Ρεί. Μεπιρῃ. ΤΠΕ. 

25ι1. Τετι. ἂε Ῥαάϊς, 19. (νἷά. νετ. 10.) 
9. εστιν (ηργ.511. | οτι. 8 Χ. (α.ά..5) 

-- και δικαιος (3. | οπῃ. και 513. (α.ᾶ, 
Ώ]8Η. 16.) 

-- ἁμαρτιας 93.] αἀά, ἡμων ΝΟ. Υπ]. 

ΒΥ2γ.Ε5έ,δ.Ηο]. Μεπαρῃ. ΤΗεΡ. {(οπι. 

ἡμιν) Ατπι. 311. | οπι. ΑΒ. τε]. πι. 
---- καθαρισφ] -σει ΔΟ”. 19. 
-- ἡμας] οτι. Ο. 

10. ουκ ἡμαρτηκαμεν ἓ. 

1. πατερα ΟΥίἰᾳ. ἵν. 940. 899, 1543. 1095. 
(ρ;.7Ι. Ρείγ. Αἶεα. Ἠοτίμ.ῖν. 59. | 

θεον Αππη. Εκ. ἵη Ῥβα]. 9953, { Ὥουτα 

Ῥαΐτοπι Τετί. 4ο Ῥιιάϊς. 19. 

-- δικαιον] Ῥτασπι. οἳ Ἱπιπηπου]αίαπι ΑΣΠΙ, 

9. εστιν] απἲε ἱλασμος Δ. Ὑμἱς. Βγτ.Β56. 

Ονίσ. πι. Ἱ. 989, Ἡ. 9919. 98995. 

Ἔς. ἵπ ἘἙκα]. 2954. Ο9ργ. 71. Ηι. 
1640, | Ῥο5ι Ὦ (εἰς Αμοτᾶ.)ΝΟ. 18. 81. 

ΚΙ. Οἶοπ, 909. ΟΥίᾳ. Ἱ. 4805, (5215:) 

(7514) Ἡ. 8290, 11. 9048. 1. 24). 995, 
1554. 15695, Εις. Τ.Ε. 9855, ἵη Ῥεα]. 

8155, Ρειγ. εν. Ἐοαί]. 1ν. 89. Τετί. ἂθ 

Ῥμά]ο, 19. 

---μονον] µονων ὮἙ. Μεπιρῃ. Τ]εῦυ. 

Ογίφᾳ. 1. 6915. | Οοπία, ΑΔΟ. το], Οτίᾳ. 
Τη ]οοῖς τε]. 

--- όλου] Ῥοδί του κοσµου δΙ. | Οοπίτα, 
Οἶσπι, 910. Ογίφ.Ἱ. δἱ9. Π1. Τν. 1953, 1093, 
Έως. Τ.Ε. ἵπ Ἐεα]. 9198. 

8. γινωσκοµεν Οἶεπ. 810. ] -κωμεν Α. 

-- τήρωµεν Ο1επι.| φυλαξωμεν ὃν”. (οΟΣ15.) 
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ἀοροί εἶοιό 1] απιυα]ανῖν ος 
1ρ86 απιρα]ατο. 

4. λεγων ὅτι ΑΒΝ. Βντγ,Ῥ5ί.δςΗς]. εἰς 
Τπευ. 6ἰοπ. 810. 617. 84. Πιοίγ. 197. 
|. Χοπι. ὅτι ς;. Ο. 18. 81. ΚΙ,. ΜεπιρΙι, 

Άτπι. 291. Οἶοπ, 681. [Υ αἱρ.] 

--- και 90. ΟΊεπι. (19ρΥ. Παιοίῇ. | οπι. Α. 19. 

---εν τουτῳ (επι. δἱς. (ργ. Πού. | οπη. 
δ. 

-- αληθεια] αἀά. του θεου δ. 2811. | οπι. 
τε]. Οεπι. Ρἱ8. (1/7. Γοίγ. 

δ. τηρῃ ἶο, 910. | τηρει 18. Ι. 

--- εν τουτῳφ] ῬΡοδι ἡ αγαπη του θεου δΙ. 

«Έυι. | Οοπίτα, Οἶεπι. 

6. και αυτος :Γοὗτως] περιπατειν ϐἶεπι. 
910. 697. 90. 175. 950. | οτι. Τ.. 

--- αυτος] Ἰ πάά. οὕτως ς. ΝΟ. 18. 81. 

Ἐ. Ῥγτ.Πς]. (Μεπιρῃ.) Ατπιν | οπι. 

ΔΒ. Υα]ς. Ἀντ,βει. Τπ6ῦ. δι. Οἶεπι. 
Ογίσ. Ιπι. 1. 1923. (17. ἴογ. 

6. τετ!αίεπα ποπ Γαοίπιις , | 7. οπιαπᾶαέ 
ΠΟ5 αὐ ϱΠ. | 9. εδὺ οἱ Πιδίιβ 6. | 10. Ελοίεπαας 
Απο. | ποπ εδ ἵπ ποβς Οἱ 

4. 1η Ἠου τοτῖίας Οἱ. | 5. ἵπ Ίου 6ἵ. | οἱ ἵπ Ἠοο 
βοΐπιις (7. 049 



ΑΦ σσ. ΕΒ' 
19.91, 
ΕΙ. 

Ε1οµ. 19:94. 

10, οὐκ ἔστιν ἐν 
αὐτῷ 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α.. 

ο ημὸ Αγαπητού, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, 
ἀλλ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ ἀρχῆς'. ἦ ἐντολὴ 

ἦ παλαιά, ἐστιν ὁ λόγος ὂν ἠκούσατε ᾿. {, ὁπάλιν  ἐντο- 

λὴν καινὴν γράφω ἡμῖν, ὔ ἐστιν ἀληθὲε ἐ εν αὐτῷ καὶ 

ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται, ͵ καὶ τὸ φῶς τὸ ἄλη- 
θινὸν ἤδη φαίνει. ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ  μισών, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν έως ἄρτι, 
δὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ Φφωτὶ, μένει, 
καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν. "; ὁ δὲ μισῶν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστίν, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ 
περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία 
ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. '"γράφω ὑμῖν, 
τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα 

Π. Ἔς 

1 Οατ]βεϊπαϊ, ποπ πιαπάσαίαπα 
ποναπα 5ογ1θο νοβῖς, 5οά τηαη- 
ἀαίαπα γείας ααοᾷ Παδαϊςας α 
ΊπΙΠο:. ππαπζαίαπη γεια οι 
νοχθαπα αποᾶ απα1κεῖς. ὃ Τ6- 
χατῃ ππαπάαίαπα πονιπη 50Υ1Ρ0 
γοβίδ, αποά δε γενιπι οὐ ἵπ 
1ρ5ο οἳ 1π νοβῖ5, αποπ]απα {6Πε- 
Ῥχας ἰγαπεῖεγαπῖ οἱ Ίππιεῃ Υθ- 
ταπῃ Ίαπα Ἰπσοος. Ὁ Ωπ] ἀῑοῖι 5ο 
Ίῃ Ίποο 55ο οἳ {Γαΐίτοπι 5αππα 
οι, Ἱπ. ταπευτῖς οδί ἹἼδαπθ 
Ἀάμας, ΩΙ ἀπΠρις Γαίτεπα 
ΒΗἨΠΙ, Ίπ Ἰπιπο πιπαπεῖῦ, εὔ 
εοαπάα]απα ἵη 6ο ποπ οδί: 1 απ 
απίοπι οὐῖς βαση ΑΞΠΙΤΗ, ΤΠ 
{οπεῦτίς οςὲ οἳ ἵπ ἰοπουτίς απῃ- 
Ῥπα]αι εἰ ποδοῖῖ 41ο οαί, 4πο- 
π]απι (οπεῦταςϱ οῬεαεσανεταπέ 
οοπ]ο5 αἶπδ. | Βογδο γοῬίς, 
ΒΜΟΙ, αποπίαη τοπέαπέας 
γοῦίβ Ῥοεσσαία Ῥτορί6ς ΠΟΠΙΕΠ 

αὐτοῦ. 

ἀρχῆς., 
πονηρόν. 

/ 

πονηρον. 

τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ": 

7. αγαπητοι ΑΒΝΟ. 19. αρ. ΘΥτ, 

Ῥει,δεἨο]. Μοπιρῃμ. ΤπεῬ. Αππι, | 

} αδελφοι 5. 51. ΙΤ, 301. 

--- εντολην] οπι. 195. (Παῦεί ου). 

--- ὑμιν] αάά. ὁ εστιν αληθες εν αυτῳ 913. 

---ηκουσατε] Ἱ αάά. απ᾿ αρχης 5. 5]. 

ΚΤ, | οπι. ΑΒΝΟ. 19. Υα]σ. Ἀγττ.Ῥεί. 

δΗσ]. Μεπιρῃ. Τπευ. Απ. 01. 

8. αληθες] Ῥοδί εν αυτῳ Δ. | αληθ. και 

εν αυτῳ Ν. 

-- ὑμιν 50. ὙΥιὶσ. Βγιτ.Ρεί,δΗςο].χί. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Άτπι, 01, | ἡμιν Α. 

91. Το. Βγτ.ΗΠε]ιπις. 

-- σκοτια] σκια Α. 

--το αληθινον] τον αληθ. ΧἨ. (οοτγ.Ἑ) 

Ὁ. µισων] αάά. Ψευστης εστιν και Ν. 

Άππι. Βιµ. (17.805. ιοί 197. | 
οπι. τε], ΟΥἱᾳ. ἵν. 788. (4ργ. 258. (ν]ὰ. 
ΥεΓ. 4.) 

10, εν αυτῳ απίο ουκ εστιν Ῥ. 18. 31. 

ΣΤ, Ὑυ]ς. Βγτ.Ης]. Αυπι. | ροδι ΑΝΟ. 

πι. 9Υτ.Εεῦ. Μεππρῃ. Τ160, {ιοίγ. 
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| 

"γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ] 
γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν 

“4 ἔγραψα΄ ὑμῖν, παιδία, ὃ ὅτι ἐγνώκατε τὸν 
πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὺν 
ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε 
καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν µένει, καὶ νενικήκατε τὸν 

5 μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ 
κόσμφ. ἐάν τις ἀγαπάᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἐστιν ἦ ἀγάπη 

ὅὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµφ, ἡ 
ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, 
καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ πατρός, 

οἵας. ἵ Βοτίρο γοῬῖβ, Ῥαΐτες, 
αποπίαπι οοσπογ]δῖ5 6απι απῖ 
80. Ἱπ]ῖο εδ.  Ῥοτίρο νουῖς, 
αζπ]οςσεηῖοξ, αποπῖαπη ν]ο]ςίῖς 
πιβσπαπι, | Βοτίρο νοῦῖθ, ἵπ- 
ῥπηιος, απ]ᾳ οορπογ!βιῖς Ραΐγεπῃ. 
[βοεἱδο νορῖθ, Ραΐ165, απῖΒ 
οοσπον]ξεῖς οαπ απ αμ Ἱπ]μο 
οδί. ] Βοτἱρεί νοῦ!ς, Ιανοπθς, αιία 
{οτίος ορ εῖ5 οἱ γετθιπη ἀ4εῖ Τη νο- 
Ρἱ5 ππαποῖ οἱ γἱαἰςεῖς πια]Ιση πι. 
15 Νο]ίο ἀϊσενα ππππά στη πε- 
4ο 6 ᾳππο ΤΠ τηππ(ο δαπί. 9 
απῖς ἀῑΙσῖι ππππά μπα, πο. εδε 
οαγ]ία5 ραπ» ἵη 6ο: Ιδ αποπίαπα 
οππΏο απο ἵπ ππππάο οδί, ο0Ἡ- 
εαρ]δοθπίία οατηῖς εδ οἳ «οΠ- 
οαρίςοεπί]α οοπ]ογαπῃ εὐ 51ρου- 
Ρία. ν]ίαθ, Ύπαο ποηπ εδί εκ 

19. αφεωνται] αφεονται ΝΕ. (οοττ.5) (19.) 

χοπ {οπές πι. Μεπιρη. 

--- ὑμιν] ὑμων 51. 1, οἷο. 

19. το πονηρον Ν. 

14. εγραψα ὑμ. παιδ. ΑΒΝΟ. 18. Τ. 

Ῥγττ.Ε5ί,δεΗε]. Μοπιρῃ. ΤΠΕΡ. Αππι, 

«Ἐν. Οτίᾳ. ἴπι. 1. 975, | γραφω ὑμ. 

παιδ. στ. 51. Κ. Αππιι π εὐᾱ. απῖδις- 

ἁαπι.) ΟΥγίᾳ. ἴπί. Ἡ. 8005. Υπα]σ, νετ 

εὐ γράφω ον. 19. εἰ ἔγραψα νο. 14. 
Ρος“ 5οι1ρο.”” 

--- εγραψα ὑμιν πατ....... αρχης ΟΥἱᾳ. 

1π1. 11. 275. { οπι, Υπ]. Οἱ. Απιι (ΏοὮ 
Σω[ά. Ι)επιῖά. Πατ.) 

---τον απ᾿] το απ᾿ Ἑ. 

--του θεου ΑΝΟ. τε]. νν. Οτίᾳ. Τηἱ. Π]. 
 οπ. Β. ΤΕΝ. 

16. τῳ κοσμῳ Οτίφᾳ.Ι. 9005. | οπι.τῳ 81. 
--ουκ εστιν] Ροδῖ εν αυτῳ 9]. | Οοηια, 

Οτίᾳ. 1. (37. 115. 208. 9986. 

Γ -πατρος Βὰ. 51. ΚΙ.. Υα]σ, Ῥντι,Ρεί. 

ΔΗς]. Μοπιρ]ι. εἷο. μου. Αππι. ΟΥίᾳ. Ἱ. 

637. εν. | θεου ΑΘ, 19. Πατ, μ. 
Ονίᾳ. Ππί. Π, 9415. 

16. αλλα Β0. | 1 αλλ’ ς. ΑΝ. τε]. ΟΥίᾳ. 
17. αυτου «(3ργ. 175. 3908. 256. 808. 

/αιοί[. 944. | οπ. Α. 19. Αται Ζοή. 

Ογίᾳ. 1. 9005, 

--ππ.] αἀᾶ. απεπιαάπιοάστα 1]ε αἱ οδ 

ἵπ αείεγπαπι ἜΤΜεῦ, αποπιοάο. Βειις5 

πιαποί 1π αοίετπαπι Το. Ο1ἨρΤ. 908. 

{.μοϊῇ. αποπι. ος Ὥσις οἵο. (Ἠργ. 308. 
αποπποᾷο οἱ 1ρ5ο πιαπεί 1π αείοτΏ πι. 

60.811. 
18. εσχατη ὡρα Ίγεπ.206. Ογἱᾳ. Π1, 4163. 

6998, | εσχατη τη ὧρα 0. 

--και 19, Ίτεπ. 206. ΟΥίφ. ΠΠ. 6994, | οπι. 
κ. 

-- ὁτι Υαἱρ. Ἀγττ.Ε5{.δεΗσ]. Ίγεπ. Ογίῃ. Ἱ. 

604. Π. 6993, Οτίᾳ. πι. 1. 8513. 

Β. εί νετατα 0, | απῖα Οἷ. { τετασι Ίππεῃ. 
οι 11. ααῖα Οἱ. [ 12. τεπαθεπέαχ πι. | 14. 
Βυπΐρο γοῦίς αν. απομίαια. Οἱ. (οπι. Ῥογ. νουῖς 
Ῥαΐτεβ....«πῖδ. οδύ. πι. 0.) ταβηεῖ ἵπ νοῬί Οἱ. | 
16. οδὲ ἵη τηηάο Οἷ, 



ποτ. 

ταις. 
Θντν. Ρ.Η. 

Μοπιρῃ. Τμοῦ. 
Ατπι, 

90. οἴδατε πάν- 
τες. 

πάντα. 

τῆς ἀληθείας οὐκ ἐστιν. 

καὶ τὸν υἱόν. 
. 

33501. ϱ. πατέρα ἔχει: Νό 

61. 196. 159. Πιοίί. 195. | οπι. ΑΙ. 

Έπ. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α.. 

{ἀλλὰ” ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἱ καὶ ὁ κόσμος παρά- 
γεται, καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ: ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα 
τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰώῶνα. 

43 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκού- 
σατεξ ὅτι ! ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι 
πολλοὶ ορια ὅθεν γωώσκοµεν ὔτι ἐσχάτη ὥρα 
ἐστίν. ἐξ ἡ ἡμῶν. ̓ ἐξῆλθανγ' ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡ ἡμῶν" 

εἰ γὰρ Σἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ ἡμῶν" 
ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθώσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡ ημών. 
"καὶ ὃ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε 

ε οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλή- 
θειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ 

τίς ἐστιν ὁ ψεύστης, εἰ 
μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἐστιν ὁ Χριστός; 
οὗτός, ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα 

Ἀ πᾶς ὁ ἀρνούμενος. τὸν υἷὸν οὐδὲ τὸν 
ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα 

ἔχει." 
ων. Υμεῖς ! ὂ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω. 

ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ απ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν 
τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. "' καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 
ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμίν, τὴν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον. ὃ ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανών- 
των ὑμᾶς. Ὁ καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ 

Ραΐτο, 5οᾷ οκ πιμπάο ο50. 7 Τε 
πιαπό ας ἰταπδρ]ς ος οοπο- 
Ῥίδοσπι]α οἵας: απ απἴοπα [αοε 
γο]απιαίοπι ἀαὶ, ππαπει Ἰῃ 
ΒΘΙΟΤΠΗΠΗ. 

18 ἘΠίοίΙ, πονῖςρῖπια Ίχογα ο5ε, 
οἳ οἶοπί αιπάἶδῖς οασία. απί]- 
ομηϊδίας γνοπῖ, πππο απἴοτα 
απι]ομγῖςϊ πα] [πο εαπί, 
ππάο βοΐππυς απία πονϊδοῖπια 
Άογα οδς. ἵν Ἐκ ποβῖς Ῥτοβίο- 
ταπῖ, 5οά ποπ οταπί εχ ποβῖθ: 
ΠΕΠ ϱἱ Ει]βδοπί οχ ποβῖς, Ῥος- 
παηβίκβοπξ παπα πουΐδοππας 
5οὰ αἱ ππαπ][οςῇ δη αμοπίαπι 
ποι ΒΙΠΙ ΟΠΙΠΟ5 εκ πορίβ, 
20 56] νο αποξίοπεια Παῦοιῖς 
Α. 5ΑΠΟίΟ, οἵἳ Πποβῖ οπηπῖα, 
11 Νο 5οτίρςί γουί5 απαςί 1σ]ο- 
ταπ ῦς γοπιαίεπι δεά απαδὶ 
εοϊοπέῖθας οαπι, ο αποπίασα 
οπιπα πιοπάαοϊαπα εκ νοτ]ίαίθ 
ποἩ ο5ε. 3 Ως οξύ πιεπάακ 
πϊςί απ πεσαῖς αποπίαπι Το6515 
ποπ ο5τ Ομηῖσας Ἠίο ορῖ 
Ἀπιϊομτϊδία5, απά περαί Ῥαΐγεπι 
οἱ ΒΠαπα, 3 ΟπιπΙς απ περαξ 
Β]απι, που Ρραΐτεπι Ἠαβοι: απὶ 
οοπβτείαχ ΕΠατα, εἴ Ῥαΐτεπα 
Ἰαροῖ, 

3: ΎΓος ᾳποᾶ αιά1διῖς αΌ Ππ]ο, 
1π νοὺυῖς Ρογπ]απεαί{. οἱ 1Π Υο- 
υἱ5 Ῥοτπιαηφεν]έ ᾳποᾷ αὖ ΠπΙΠο 
πια ἶδιῖς, οξ νο 1η Β]ο οἳ ραΐτα 
πιαπαυ]εῖς. Ὁὁ Εί Ἠαες εξῦ Ρτο- 
πηςρίο 41.11 156 Ῥο]Ηοἴξας δε 
νοβῖ», υίαπα αείθγπαπη. 3 Ἠασο 
Βοπίραϊ γουίς ο 5 αι 5εάιι- 
οπΠέ νος. 3 Εὲ νο πΠοβοΠΘΙη 
απαπι αεοερῖφεῖς αὐ 6ο, πιαπεαῦ 

Ῥει.δεΗε]. Μεπιρῃ. Αππ. Αη. | 

παντες ΒΝ. ΤΜεῦΡ. | οπιπεπι Ποπιίπεπα 

24, ηκουσατε] ακηκοατε ὃ. 

-- εν ὑμιν 20.] οπι. εν 83. (14 4.5) 

18. αντιχριστος] Τ Ῥταεπι. ὁ 5. ΑΝΣ, 15. 

81. Κ51,.. | οπ. ΒΝ3Ο. Ατπι, Οτίᾳ. Ἱ. 

6924, Πα. 6994, 

--- αντιχρηστοι 91. (δ5δεᾶ αντιχριστος) 

{ Οοπιτα, 6Πεπι. 582. Οτίᾳ. ΠΠ. 6993. 

--- γινωσκομεν ΟΥίᾳ. Π. 6993. (ργ. 126. 

' -κωμεν ΔΑ. (εγνωκαµεν Οἶεπι.) 

19. εἔηλθαν ΑΒΟ. |  -θον 5. Χ. 155. 

81. ΚΙ... 6ἶεπι. 552. Ογίᾳ. ἵν. 4493. 

--- εξ ἡμων 32". θΠίε ησαν 0. ΑΥΤΓ.Ε5{.δ: 

Ἠε!. Μεπιρῃ. ΤΠευ. ΊΤετι. ο Ῥταςξοτ. 

Ἠαεγ. 8. | Ἠ Ῥοδὲ 5. ΑΝ. 19. 8Ι. 

ΧΙ... αρ. Ατπ. Ίτεπ. 906. Οἶοπι. 

Ονίᾳ. 1.916. (1/7. 85. 196. 102. 197. 

Παιοίί. (1α.) [Γ11.]. Ογίᾳ. ἴπι. 1. 

7ου. 2190. 

-- µεµενηκεισαν «ἶεπ. | 
15. 

90. και 50. οπι. Β. ΤµεΡ. 

--παντα ΔΟ. 19. 81. ΚΙ, αἱς. Βντ, 

μµεμενικασαν 

(παντα) Βγτ.Ε5ί. 

ΦΙ. παν] οτι. Ο. 

99. ὁ ψευστης] οτι. ὁ 18. Ἀγτ.Ηςε].ἰσί, 

(οίτα, πιανς.) 

--- αρνουµενος] α.ά. και 3. (οουτ.!) 
--- αντιχρηστος 5. 

25. ΒΠ. ὁ ὁμολογων τον υἱἷον και τον πα- 
τερα εχει ΑΒΝΟ. 19. Υα]ρ. (πι.) Πατί. 

Ῥγνγ,Ρευ.δΗς]. Μεπιρῃ. Ασπι, (2101.) 

Ο,ίᾳ. 1. 8015. Ἱν. 9813. 9853. Ες. ἵπ 
Τεαι. 955. (αἱ β]Ίαπι οἳ ραίτοπη Παρεί πι. 

«/;. 3965. 3996. ΠΠ. 9075.) (37. 
(135). (65δ.) (96) (ΠΠ. 907ε) 
(μπεί. 171.) {| Ἀοπ ς. δΙ. ΚΙ. 

Τ]ιοῦ. τί υἱα. (Ίαοαπα 1π οοᾶῖσε, δεὰ 

6 Ῥαϊτεπ”’ Παβοί αἆ ΠΠ.) 

94. ὑμεις] Ἰ αἀά. ουν 5. δΙ. ΠΙ.. 

(6 εὔίαπι”. Μεπιρῃ. 11. δε Τπευ.) | 
οπι. ΑΒΝΟ. 15. Υπα]ς. Ἀγττ.Ε5ι.δΗς]. 

Ατπι. 

--- µεινη] μένῃ 1 εἶσαρ. Μαιιμασίαπη, 

--- απ᾿ αρχης Ἠκουσατε ΑΒΟ. τε]. Απι. 

Όγτ.Ησ]. Απ. | ακήκοατε απ᾿ αρχης 

δὲ, α]ς. ΟΙ. Ἀγν.Ῥ»ι. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 
--- εν τῷῳ πατρι ΔΝΟ. τε]. | οπι. εν Ἑ. 

να]σ. | (εν τῳ πνευµατι 51.) | εν τῳ 

πατρι πΠῖο εν τῳ υἱῳ Ν. Ἀγτ. 56. 

95. ἡμιν ΑΝΟ. τε]. νν. | ὑμιν Β. «πι 

Για. 
--- αιωνιον] αιωνιαν ο. 

96. ταυτα] πάά. δε Ν 

2001.) 
--- πλανωντων] -νουντων Α. 

19. 

97. χρισµα 10. ΑΝΟ.τε]. Υμ]ς. | χαρισµα 

Ῥ. 
- βι -βατε Β3 Πεμ. Μαι. 

. ΒγτῬ5ί. (ευ ος 

|. -νοντων 

17. ἐταηθῖε ΟΙ. | 18. οὗ πηπο απ[οΗ. 6ἱ. | 
95. ἵ ααὶ 6ἱ. | οἵπ. πΟς 6. | 94. ααἀϊδεῖς αὓ 
Ἰμήμίο ϱἵ. | 38. τορτοιη]βεῖω Οἵ. | ποῦίς 6]. 
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98. ἔχωμεν 

29, ὅτι [καὶ] 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

ἡ μένει ἐν ὑμῖν,' καὶ οῦ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ 

ὑμᾶν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ ἶ αὐτοῦ. χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ 

πάντων, καὶ ἀληθές αη καὶ οὐκ έστιν ο. καὶ 
καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς ἵ µένετε΄ ἐν αὐτῷ. "' καὶ νῦν, 
τεκνία, µένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἶ ἐὰν φανερωθῇ, ! σχώμεν 

παῤῥησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ πα- 

ρουσίᾳ αὐτοῦ. ο ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώ- 
σκετε ὅτι "καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ 

1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν 
ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί ἐσμεν.' 
ἐδιὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω 

6” "Αγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὕπω 

ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα: οἴδαμεν ᾿ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, 
ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς 

Ὅ καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνου ἁγνός ἐστιν. ' πᾶς ὁ 
ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ καὶ ἡ 

ἐστὶν ἡ ἀνομία. ο. οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος 
ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ' ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν 

πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ µένων οὐχ ἅμαρ- 

1. 28. 

ἵπ νοῬῖβ: θξ ποη ποσθββΒο Ἠββε- 
ας τί αΠφῖς ἆοσοπῦ Υο08, 5δοά 
εἰοπί πποιῖο εἶις ἀοοεί ος 4θ 
οπιπίθαβ, δὲ γεταπα οδί αἵ ποἩ 
θδί πιεπάαοίππη, οἱ εἶοαί ἀἆοσοιῖῖ 
νοβ πιαποία ἵπ εο. 3 Ἐή πππς, 
ΏΠο]ῖ, ππαπείε ἴτ 6ο, παπί εππα 
αρρατποτίς Παθεκπωας Πάποἶαπην 
αἳ ποπ οοπ[απάαπηαΓ αἲ 6ο ἵπ 
αἀνοπία οἶαθ. 3 Βὶ φοῖῖς ᾳπο- 
πίαπι 1ηδίις ο5ί, δοϊοῦο 4πο- 
πῖαπα οπιπῖς απὶ Εαοῖί παδερίατη 
οκ ἵρδο παῖας ενί. ' Ψ14εῦθ ᾳιδ- 
Ίοπι οπγίίαϊοπι ἀαθῇῖ ποίς Ραΐοχ 
τξ ί ἀθὶ ποπΙπεπηα εί πια. 

/. Ἐτορίας ος πιππάμ5 ποπ πον]ξ 
Ώ05, ΙΔ ποπ πογΙ{ 6ΗΠῃ. 

3 Οατ]ςεϊπηϊ, ππο ΒΗΙ ἀοῖ 
αἱ», εἴ ποπάιπι  αρρᾶ- 
ταῖς απίᾶ οΠπιαθ. Ἀοΐπιαβ 
αποπίαπι ομπι αΡρασιετῖέ βἷ- 
πηῖ]ος οἱ οτίπαΆ5, αποπίαπα τί- 
ἀθδίπιας επι εἰοιθί 680. ὃ Βό 
οπιπῖς απ Ἠαθεῦ 8ρεπ Ἠαπο ἵπ 
6ο 5αποιίβσοαί 6, δἷοπῦ οἳ Ί]]α 
βαποίας 656. ’ Οπιπῖς απ Γαοῖῦ 
Ῥεοσαίαπα οἱ ΠπίαπΙζαιεπι Γαοἱξ, 
εἵ Ῥοσσβύαπι οδὺ π]ηπἱ(αβ. 5Εέ 
βο]τίς αποπατη 1ο αρραταῖς πό 
Ῥεσσκία το]]σγεῖ, ος ρουσαίιπα ἵπ 
ϱ0 ΠΟΠ θδί. 5 Οπιπὶς απῖ 1Π 6ο 
πΊαΠ6Ι ποπ Ῥθεσαῖ, εἵ οπιπί5 απῖ 
Ῥθεσαί που τἰάϊξ εππι πες (ος- 

111. αὐτοῦ γεγέννηται» 

12οἨ. 17:95. 

αὐτόν. 

ἐστιν. 

« / 

αµαρτια 

αὐτῷ οὐκ ἐστιν. 

κδ .ΤοΠ. 11. τάνει" Ἐπᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν 
3/ 

εγνώκεν αὐτόν. 

ΦΑΝ Σολ 
αὐτον οὐδὲ πον]έ ειπα. 7 ΕΙΙοΙΙ, πεππο Υ08 

Ἰτεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς. ὁ 

97. µεν. απίο εν ὑμιν (Α)ΒΝΟ. 18. 8Ι. 

γπ]ς. (Βντ.Ῥεί.) Μοπιρῃ. ΤΗΕΡ. Ατπι. 

201. (ἡμιν Αχ πι νιᾶ.) | Ἡ Ρο 5. 

ΧΙ, Ῥγτ.Ηςε]. 

--- μένει] µενετω 15. 81. Ψι]ς. Θτ.Ης]. 

-- διδασκφ] -κει Ο. 15. ΚΙ.. 
--- αλλ’ ὡς ΑΝΟ. τε]. | αλλα Β. «Ἠί1. 

---το αυτου Β4Ι/ ΝΟ Υι1ς.Βγτ.Ης].Τμοῦ. 
Άτπι, (Πίο ερϊέις Μεπιρη. αρίπίας 
εἷας 4041.) | Ττο αυτο 5. Α. 19. 81. 

ΧΤ,. (αποο ᾳπαθ οδἰ α Ώσεο ΒΥγ.Ρ5{) 

--- Χρισμα 950. ΔΛΒΝ.Ο. 51. Κ5Ι.. Υπ]ς. 

Πες. |. χαρισμα 19. | πνευμα 3. 
Μεπιρῃ. «3Η. 

---αληθες] -θης Ν. 

--ψευδος] -δες 0 αἱ υἰᾶ. 

--- και καθως] οπῃ. και ΑΔ. ΤΠεῦ. 

-.28. µεν. εν αυτῳ και νυν τεκγια | 

οπι, δὲ. (ἴπ α]ίογαίτο Ίο00 µενετε). 

--.µενετε ΑΒ Ο(νιά. ὃ εαρτα)Υα]ς. Θγτγ. 

Ἔει.δ.Ης]. Μεπιρῃ. Τμευ. Ατπῃ 11. | 
Έ µενειτε 5... 159. 51. ΜΙ.. 

28. και νυν τεκνια µενετε εν αυτῳ] ΟΠ. 

9]. 
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98. τεκνια] αάά. µου Ἰ. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ, 

3811. 
--- ἵνα εαν ΑΒΝΟ. 18. ΤΠεῦ. Αππι. {ί1. 

(αξ οσπι Υμ]σ. Μεπιρῃ.) | ἵνα ὅταν 

5. 851. ΚΙ, Βντγ.βει. δΗςσ]. 

--σχωµεν ΑΒΝΕΟ. | 3 εχωμεν σ. ΝΧ. 

155. 51. ΚΙ. 

--- αισχυνθωμεν] ενσχυνθωµεν δΙ. 
--- απ’ αυτου] Ῥοβί εν τῇ παρ. αυτου ὃν. 

{-απιε ΑΒΟ. τε]. (αΏ 6ο, 5εᾷ 8ἰν πορῖς 

Βάποῖα ἵπ αἀγοπία εἶις Ῥντ.Ε56.) 

99. ειδητε ΒΝΟ. | ιδητε ΔΑ. 81. ΚΙ. 

(18 1) 
-- ὅτι και ΑΝΟ. 19. Υα]ρ. Οἱ. Εωα. 

Πεπιῖα. Ῥγτ. μι. Τμεῦ. | Ἀοπι. και ς. 

Ῥ. 851. ΕΙ... Απι. Πατ, Το. Ῥγτ.Ης]. 
Μεπιρ]. Αππη 4811. 

--γέγεννηται Εἰσ.] γεγενηται δΙ. δἱ. 8. 

Βντ.Ησ]. επί. ο {α1ς. 
1. δεδωκεν ΒΝΟ. 81. Ἐ. | εδωκεν Α. 

19. 1, εἷο. 

-- ἡμιν ΑΝΟ. 18. 81. Ν1.. Υπα]ρ. Άντε, 

Ῥεί,δ.Ηε]. Μοπιρα. Τμευ. Ατπη «01. 
{ ὑμιν ΒΚ. 

1. κληθωµεν αἀά. και εσµεν ΑΒΝΟ. 15. 

γαρ. (46ι επι”. μία. Ηατὶ. Τοι:) 

Ῥγττ.Ῥει,δΗε]. Μεπιρῃ. ΤΜεΡ. Αππι. 

(9 ΜΒΡ. Ῥεπος ξο. εἰ 1 Ῥεπες Ζοῇ.) 
8. |. Ἀοπι. 5. δΙ. ΚΙ. Αππι. Ζοῇ. 

(εί απ» γα]ς. ΟΙ. Απι. Ιεπιίά. εἰ [οοῖν 

ΠΟΣ ΒΥΓ.Ε5{.) 

--ἧἡμας ΑΡΝ:Ο. 19. Υα]ς. Ὀνττ.Ρ5ί.δε 
Ἠε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Αππη. ο. ΑΡι1. | 
ὑμας ΝΧ. 51. ΚΤ,, Αππιι1 ΜΒ, 

9. τεκνα] Ροδίθεου 51. | απίο Οτίρ. Πλ. 

7974. 

--- οιδαμεν] Ἰ αἀά. δες. 51. ΚΤ,. 81.51. 

Μοεπιρῃ. 2811. Οτίᾳ. Πῖ,. 9820, | οπι, 
ΔΒΝΟ.19. Υυ]ς. Θγτ.Ηο]. ΤΠΕΡ. Ασπι. 

Οτίᾳ. 1. 6555, 11. 7974, - 
--- οψωµεθα 51. 

8. επ᾽ αυτῳ] εν αυτῳ 8]. | επι τῳ κυριῳ 

6ῑεπι. 580. 

--- ἕαυτον (επι. | αυτον 813. 

29. ααοπί8τα εὕ οτωπ]ς ϱἸ. 
8. Ἠαπο 8Ρθπι ϐΟἳ. | δ. απῖα Ο. | Ρεοσαία 

ποβίτα Οἵ. 



111. 16. 

Τα]ρ. 
Βσττ. Ῥ. Ἡ. 

Μεπιρῃ. ΤΠ8Ρ. 
Ατπι. Αι. 

17908, 15:18. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΔΗ Α’. 

ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος 
δίκαιόν ἐ ἐστιν. ὃ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου 

ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο 

ἐφανερώθη, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ 
διαβόλου. ἡ πᾶς ὁ γεγεννηµένου ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν 
οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει" καὶ οὐ 
δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 19 ἐν 
τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα 
τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἐστιν 
ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ;ἀδελφὸν αὐτοῦ: 
ὰ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ὢν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆο» 
ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους" ᾿ ” οὐ καθὼς Κάῑν ἐκ τοῦ 

πονηροῦ ἦν, καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: καὶ 

χάριν ́ τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πο- 
ρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 
τ  Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί ! » εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ 

κόσμος. "ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι µεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ 

θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὃ Ότι -ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς' 
ὁ μὴ ἀγαπῶν Ἱ μένει ἐν τῷ θανάτῳ. | Ὅπᾶς ὁ μισῶν 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀνθρωποκτόνος ἐστίν' καὶ οἴδατε 

ὅτι πάς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν 
αὐτῷ μένουσαν. ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, 
ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν' καὶ 

εοάπσαί. ΟΩιῖ [αοῖς Ἰηβηίίατη, 
πσίς οδί, εἶοπί εἰ ἴ]αο 1πδιαΒ 
ερ: 5 απ Γαοι Ῥοοσαίαπι, εκ 
ἀἱαῦο]ο θ9ί, αποπίαπα αὖ Ἱπ]ο 
ἀϊαθα]αθ Ῥεοσαι. Ἱπ Ἰου αΡρ- 
Ρατυῖε Εας5 ἀοῖ ται ἀῑβεο]ναί 
ορθτα ἀῑπροι, Ὁ Οπιπῖς αἱ 
ηδίας ορῖ επ ἆεο Ῥοεσαίαπι ΠΟΠ 
{αοἰ{, ᾳποπίατη 5ΕΙΠΟΠ 1ρῖα5. ἵπι 
60 πηβΏεῖ, 6ί ποι ῬοϊεΒί ρεοσατε, 
αποπίαπα οκ ἆεο παίας ορι. | Ιπ 
Ίου. παπῖ[οβῖ Βαπῖι ΠΙ ἀθὶ εἴ 
ΒΙΠ ἀἴαραλ,  Οπιπίς απῖ ποπ 
οδύ Ἱπδίιαδ ποη δι εκ ἆἀθο, εἴ 
απ ποπ ἁΙριι ΓΓαϊτοπι δα απας 
 ᾳπομίαπη Ἴαθς οδί πάπαπ Πα {ο 
ααπαπι ααάἰςῖς αὖ Ἰπίο, πῖ 
ἀἰΙσαππας ατογαίναπα, |" ποπ 
αἰοπί Οαἵπ οκ πια]ῖσπο εται οί 
οσοι Γπαοπι δα.  ΕΒὲ 

ς. Ῥτορίοῦ ααἷᾷ οσσ]ά1τ εαπιΖ 41ο” 
πίαπι ορεγα εἶας ππα]ίσηα εγαπῖ, 
{αϊτῖς ααἴοπι εἶας Πηδία, 

1Νο]ιο πιϊτα, Παίτος, οδἳ 
οὔῖξ νο παπάς. 13 Νο8 δεῖ- 
τηας αποπίαπα {γαης]α 5αππΙΒ 
4ο ππονίο ἵη γίίαπι, αποη]απι 
ἀἡΙρίπιας (41τες: απ πο 41]]- 
ετ, πηαποί ἵπ πποτιθ. | Οπιπῖς 
ααὶ οὔῖς Επαίτοα βαππα Ποπηῖ- 
οἷάα οδ:, εἴ 5ος αποπίαπα Οπῃ- 
πῖς Ἰοπηϊοίάα πο. Ιαβοξ γἱίαπη 
ποίογπαπῃ Ίῃ 56 πιαποπίεπι. 15 Τπ 
που οορπονΊπηιις οαγϊϊαίεπι ἀεῖ, 
αποπ]απα ]]ο Ῥτο ποῦίς αππιαπη 
ΒΙ8ΠΠ Ροβαίΐ: εὐ πος ἀεθεπιας 

4. την ἁμαρτ.] οτι. την δΙ. 

--- εστιν] αά. και 83. 

δ. οιδατε ΑΡΟ. τε]. Μεπιρῃ. τε]. Τετί. 

4ος Ῥμάϊς, 19. | οιδαµεν ὃν. Τ1οῦ. Αππῃ. 
---τας ἁμαρτιας] Ἱ αξά. ἧμων σ. 

κο. δι. ΕΙ. Τις. ΟΙ. Βντ.Ῥεί. 
ΤΠερ. {  οπι ΑΒ. 15. Απι. Γιά. 

Ματ]. Τοῖ. Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ, Αππῃ. 
Εν. Τετί. 

--- αρει 15. 

-- εν αυτῳ] Ῥοδί ουκ εστιν ὃ. Μεπιρῃ. 

Τ]εῦ. Αι. 
6. ἑωρ.] ἑορ. Β3 Γι.” Τετο.) 
7. τεκνια ΒΝ. 81. ΚΙ. Υπ]σ.πι. Ἀψτς. 

Ῥει.δΗε].ικί. ΤΠεῦ. Απ 81. | 
παιδια ΑΟ. 19. Ῥγτ.Ηε].ιπι. Μεπιρῃ. 

(2ιείΓ. 197.) 
--- µηδεις] µη τις Δ. [01.1] 
--την δικαιοσ.] οτι. την ὃν. (αά 4.5) 

--- δικαιος 25. Τετί. ἂε Ῥιάϊς, 19. | οπι. 
18. (ρΓαοπι. ΟἨτῖείας Θυτ.Ε5ἱ.) 

8. ὁ αὖ Ἱπῖ, Ογίᾳ. Ἱ. 2554. ἵν. 920). 
8298(4)ε, 9945. | ὁ δε Α. Το. Μεπιρῃ. 

Ατπι. 311, Γιο. 197. “εἰ” Ὀντ.Εει. 

8. του θεου Οτίᾳ. 1. 2555. ἵν. 9988, Τετι. 
4ο Ῥαά]ς, 19. | οτι. 18. 

--λυσφ Ογίᾳ Ἱ. ἵν. 9958. | λυσει 19. 
9. γεγεννηµενος Οτίᾳ. 1. 25533. Ἱν. 9988. 

8945, 99535, | γεγενηµενος Ἰ. | γεννω- 

µενος ΟΥγῖᾳ. ἵν. 98955. 
10. πας] Ῥ/αοπι. και Ο3 μυίά. 341. | 

Οοπινα, Ογίᾳ. ἵν. 9354. (3Ἠργ. 808. 
Γιοίρ 198. 199. 

--- ὁ µη ποι. δικαιοσ.] απὶ ποπ εδί ]ηδίις 
γα]ρ.πι. Ὀγτ.Ηο]ιπιο. ΤΗεῦ. ὁ μὴ ὢν 

δίκαιος Οτἰᾳ. ἵν. 9354. (0397. 505. 1.μοίγ. 
Μἱ9. 

--- δικαιοσυνην] Ῥταθτη. την ΔΟ. 81. 1. 

(νά. νετ. 7.) { οπι. ΒΝ. 19. Ἡ. 
11. αγγελια ΑΒ. 19. 51. ΚΙ.. Υα]ρ. | 

επαγγελια 8Ο. 8γτ.Ηα]. ΜεπιρΙ. ΤΠεΡ. 
}ιο[. Ρἱ8. | επαγγελεια Ὀγτ.Ηο] παρ. αγ. 
Γππαπάαίαπι Πατί. Ῥντ.Ῥςι. Ατπι. 811. 

19. µη] Ῥτασπι. και ΝΟ. Ἀγτ.Ῥει. Απ. 

341. { οπ. ΑΒΟΗ. 15. 51. ΚΙ.. Υα]ρ. 
Ῥνγ.Ησα]. Μεπιρῃ. Τμοβ. {ιοί 198. 

199. 

--- θαυμαζετε] -ζητε δΙ. 

19. αδελφοι]  αάά. µου 5. ΤΙ. Βγτ. 

Ῥεί,διΗεΙ. Μεπιρα. ΤΠεΡ. (29011.) | 

οπ. ΑΒΝΟ. 19. 51. γαρ. Απ. 

ιού. 0ἱ9. 

14. ἡμεις] ὑμεις 15. 
--- µεταβεβηκαμεν] -βηκεν ἂ. 

--- αδελφους] αάά. ἡμων δΝ. ΒΥτ.Ε5έ. 

-- αγαπων] Ἰ αάᾷ. τον αδελφον 5. 0. 

81. ΚΙ,. Ἀνττ.Ρεἱ.δΗεΙ. Μαρ. ΤΗεΝ. 

Ἠγοίάε Αι. | οπι. ΑΒΝ. 19. Υαἱρ. 

ΤΠΕΝ. βΖαπί. Ατπι. Γιιοί[. 198. 199. 
15. αυτου] ἑαυτου Ἑ. Ὑα]ς. (1ρτ.213. 

958. | οπι. Ο1επι. 550. 
--- οιδατε] Ῥταοπι. ουκ 5]. 
-εν αυτῳ Ἑ. 19. 51. . | εν αυτ 

ΑΝΟ]µίο. Ψπὶς. ηργ. 905. {ιο 

198. 199. 

16. αγαπην] «αᾱᾶ. του 

Απτπι. ο. (ἀρεῖας πι.) 

-- εθηκεν] τεθεικεν (Πίο την ψυχην 

ωρα, 813”. 

θεου υπα]ς. 

11. ἀῑιραςϊς Οἱ. ! 19. οαἵη ααἲ Ο. | 18.πος 
πι. | 14. πά νὶί Άτα Οἵ. { 15. ἵπ βεπιεῦῖρ5ο 6{. | 
16. Ῥτο ποδίθ αμήπιστω βα.πα Οἱ. 
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ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

ε . ας Αγκ(ο) ἡμεῖς ὀφείλομεν 
ΕΙ. 1θεῖναι.. 

5 Ν .. 3 - Ν Ν 

ὑπὲρ τών ἀδελφών τας ψυχας 
17 ὃ ρ Ν / φ ταν / ψυχας ζομ. Ὁπθ. 

Ὁς ὃ ἂν εχη τον βίον του κοσµου, και παπά! ας νάσηι βαἰτοπι 5απ1η 

μ. 
πι πῃ: 

Ῥτο {ταιήρας Απίπιαδ Ῥοποτο, 
Ἠαριοτίς  καὐδίαπαπα 

Ἠθζθβεο Ἰαβετο ο οἰαιεενς Ὅλ Δ ο Ν » - / 5/ Ν / 

θεωρῇ τον ἄδελφον αυτοῦ χρεἰαν εχοντα καὶ Κλείσῃ γίκοσγα 9πα αὖ 6ο, αποιποᾶο 
σατίίας ἀεἱ τπαποξ Ίη 605 18 Εἷ- ον / ” - 9 . ε - - « ε] / 

τα σπλάγχνα αυτου απ αυτου, πως Ὦ αγαττ τοῦ Πἱοἳή, πο ἀΠϊραπηις Υοτδο πθο 
το κας. 

θεοῦ μένει ἐν  Α 
τῇ ο ο μηδὲ Ἰ 

ὃ τεκνία ἴν μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ Ἡπηφια, 5εᾷ οροίο εἴ γοπαίο. 
δή. / 

ἀλλὰ ἐνή ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 
19 Τη Ἠου οοσποβοῖπια5 αποπίαπα 
εκ νοπηίαίο Βαπηάς: οὗ ἵπ 6οη- 
Άροσία. αἷας5 βµαάθπηας ουτάα, 19 

[καὶ] ἐν τούτῳ ὑγνωσόμεθα” ὅτι ἐκ της ἀληθείας ποδίχα, 3 ᾳποπίαπι αἱ ΤορΓαΟ- 
19. τὴν καρδιάν 

ἡμών" 

µείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πος, 
91. ἡ καρδιά πάντα. 

Ἠεπάστίς πο οσο: ποδίταπι, ἐσμέν, .- ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσοµεν τὰς καρδίας νι ο 
Ὁὅτι ἐὰν καταγωώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι πονῖι ομιμία. Δι Οατ]βε]πηῖ, 5 

6ΟΥ Ποδίταπι ηοπ τεργεμεπά επῦ 
Βἀποῖαπι Ἠαθοπας αἆ 

ἀεατη, 35εῦ αποάσιπαιο Ῥρε- 1 ο» / »λ ε ψ Ν ΄ 

αγαπητος εαν Ἡ καρδία μη κ άμα ο ΠειΙπιτι5 αοσΊρΙεπιΠ5 8) 60, 410- 
[ἡμῶν] μὴ κ δν / / ον λ / φ9 νο Ὠων : Β . 
καταγιν. 1μων» παρβῥησίαν έχομεν προς τον θεον͵, καὶ ο εαν ΠΙΑΠΑ πιαπάαία αἵας αιβίού πις 

Γἡμῶν] σα , {ο 2/ πα με εἴ ες απαε βαπί Ρ]αοῖτα ΟΟΓΕΙΗ 
αἰτῶμεν λαμβάνομεν απ συτου Ἕσηὴ τὰς ἐντολὰς ο [αοιπις. 3" Εξ Ίχου ο8ὲ ΠΙΔΙ- 

ἀαἵαπι. εἶας, ας οποια πι 
αὐτοῦ .... καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦ- ποππο βΙῆ οἷως Ίσρα Ομείκε οἳ 

μεν. 
/ 

μιλά τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ χριστοῦ καὶ 

1 -- Ὅ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ. ἵνα πιστεύω ο πο πο. 
ἀἱΗραπιας αἰζογαίταπη βἰοιέ 4θ- 

να] Ῥιε 

απἲ 5εχναί πππηάσία οἵας, 1π 
Ἠ]ο ππαπεῖ οὐ 1ρ5ο ἵπ 6ο: εἴ 1π 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. Ἰου οΐτηας αποπίαπι πωβηοῦ 
ποβίς, 4ο δρίείύα απεπι ἀθάῖς 94 

καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ πορίς 

αὐτὸς ἐν αὐτῷ. 
ξ - - ΄ δε ο 3α/. 

ημῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 
καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὔτι μένει ἐν 

16. θειναι ΑΒΝΟ. | Ττιθεναι 5. 15 μευίς, 
81. ΚΙ. 

17. εχγ] εχει 18. Τ.. 

---θεωρφμ] -ρει 51. ΚΙ..ΓΗ.19.] 
--κλεισμ] κλησει 19. 1,. 
-- μενεῖ Β'Κ1.. 

18. τεκνια] Ἱ α4ᾷ. µου 5. 851. Π1,. Υι]ρ. 

61. Ἀγτ.Ῥει. Μοπαρα. Τμευ. δι. | 
ο. ΑΡΝΟ. Απιιπι. Ὦγτ.Ηο]. Αιπι. 

6ἶοπι. 608. (15 1.1.) 

--μηδε Οἱ. | 

401. 

--τῷ γλωσσῃ ΑΒΟ. 81. ΚΙ. |. Σοπι. τρ 

ς.. Ν. 198. Αγπι, (επι. 

-- αλλα ΑΝ. | {αλλ᾽ς.. ΒΟ. τα]. Οἶεπι. 

--εν εργῳ ΔΒ Ριῖψ. Α//ογά ΝΟ. 81. 1, 

Άτπι, Οἶε. |. Ἀοπ. εν 5. Ῥλ[αί. 

155. Κ. Υιἱς. 

19. και 10. 80. 19.91. ΧΤ,, ντ. Ῥει. Το». 
Ἂνπη, «Ιλ. { οπι. ΑΒ. Ὑμ]ς. ΒγτΗς]. 
Μορ], 61επι. 608. 

--Ύνωσομεθα ΑΒΝΟ. Μεπιρῃ. ΤΙοΡ. 

Ανγπι. Οἶεπι. (18 π.].) | Έγινωσκοµεν 5. 
91. ΚΙιδίο, Υαἱς. Θγνγ. Ῥευ.δεΗσ]. 3. 

--- έμπροσθεν] εκπροσθεν Ν. 

--- τας καρδιας Α:ΝΟ. 18. 8], ΚΙ, γα]ς, 

Ῥγχ.Ηε]. ΜεπιρΗ. Αππι. | την καρδιαν 

ΑΡ. γτ.Ενι, ΤΙΝ. «91. 
20. εαν] αν Α. 
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και Χ. ΒΥτ.Ρ50, 

90. καταγινωσκῃ] -κει 19. 1. |. (κατα- 
γιγνωσκη ἂ.) 

-- ὅτι 90.880. 91. ΚΤ.. Ἀσττ.(Ε5ἱ,)δ.Ηε]. 
|. οπ. Α. 19. Ὑπ]κ. Μειπρῃη. ΤΕΝ. 
Άππι, µ1. 

--- µειζον Τ. 

---θεος] κυριος Ο. 

21. αγαπητοι ΑΒΟ. τε]. νν. | αδελφοι Χ. 
--εαν ΟΥγίᾳ. Η1. 9804. 9971, | αν Α. 

--- καρδια] } αἀά. ἧἡμων ασ. 80. 51. ΚΙ. 

γα]ς. 8γτη.Ρ5ι,δεΗο]. Μεπιρῃ. Τ]εὺ. 

Αππι, 4311. (9ρ7. 995. |. οπι. ΑΒ. 18. 

(ἡ συνειδῆσις ἧμων ΟΥίφ. ΠΠ. 9808. εἰ 

οπι. μων 32971. οοπβοϊεη Πα ποβία 
Ονίᾳ. 1η. ἵν. 4865.) 

----καταγινωσκῃ ΒΝεΟ. τε]. Ογίᾳ. ΠΠ]. δἱ8. 
| -σκει Δ. 15. Τ,. | -σκω 3 δἷο. 

-- ημων ΑΝ. 195. 91. ΚΙ. Υπὶς. Ἀγττ. 

Τε(.δΗοΙ. Μεπιρῃ. Του. Αν. 9, 

Ο,ἱᾳ. 11. 9911. ΟΥγίφ. Ιπι. ἵν. |. οπ. Β0. 
ονίᾳ. Π], 9508, 

-- εχομεν ΑΟ. 8. 

Οτίᾳ. ΠΠ. Ρἱ5. ϐ1ρ7. 9356. 

εχωµεν 15. {ιοί[. 140. 
92. εαν] αν Ἑ. 51. Οτίᾳ. 11. 9805, 

--- αιτωμεν] αιτωµεθα Χ. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

--λαμβανομεν Ογίᾳ. Π. |. -νωμεν Α. 

8. | αεοἰρίεπας γμ]ς. Θγν.Ηε]. Του, 
63ργ. 325. Παιοίγ. 140. 

ΚΟ, γι. 
| εχει Β. | 

99. απ’ ΑΒΝΟ. 15. | Ἔπαρ᾽ ς. δΙ. ΚΙ. 
Ογίᾳ. Η1. 

-- τηρουµμεν Β0. 15. 9Ι. 
ρωμεν ΑΝΙ. 

38. πιστευωµεν ΔΝΟ. 18. | Ἱ πιστευσω- 

μεν 5. Β. 51. ΚΙ. 

--τῳ ονοµατι του υἶου αυτου Ίησου 
χριστου ΒΝΟ. τε]. πρ. τε]. 1ο. 

140. | τῳ ονοµατι αυτου 1ὴσ. χριστῳ 

Δ. | τῳ υἱῳ αυτου Ἰηῆσ. χριστῳ 18. 

«Έιῃ. 

-- ἡμιν ΑΒΝΟ. 18. 81. Ὑπ]ᾳ. τε]. ] οπι. 
ΚΙ. 

94. και εν τουτῳ ΑΒΝΕΟ. τε]. Ὑπ]ς. 

ΒΥΓ.Ἐοῦ,δεΗς]. Μοπαρα. Ατπι. «01, | 
οἵη, και δὲ. Τμ60. 

-- ἡμιν απίο εδωκεν ΔΒΟ. 19. 8Ι. 1. | 

Ῥορί δΙ.. Υαἱρ. Ἀντν, Εευ.δ.Η ο], ΜειηρΗ. 
Τμεῦ. Αυτη. 

1. τα πνευµατα] ΡΙΒΕΙΠ. παντα Τ. | 
οπι, ΟΥγίᾳ. ΠΠ. ἵν. 6705, 

---πιστευετε] -ητε 51. 

--- ψευδοπροφηται] γευδοπροφηται 3. 
(οουγ.ξ) 

1.. Γιο. | 

1Τ. Ἀπ]ας πααπάί Οἱ. 1. πεοεββέαίεπη 00. | 
18. ΒΠοΙΙ πιαί ΟΙ. | πεααθ Ἠησιια Οὐ. { 19. δααἀθ- 
πίτας 6ἷ. { 22. οὐ απϊάα αἷὰ 6ἷ. 



Ιν. 8. 

να. ΙΤ. 
ΒΥττ. Ρ.Η. 

Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. 
Αση. ΗΝ. 

. 4 Εοῦ, ο:]. 
3 1 οἡ. 7. 

2, ἐν σαρ. ἐληλυ- 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

8 Αγαπητοί μὴ, παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ 
δοκιμάζετε τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, "' ὔτι 
πολλοὶ γευδοπροφῆται͵ ἐξεληλύθασιων εἰς τὸν κόσμον. 
5 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ: πᾶν πνεῦ- 
μα ὂ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν ἐν ̓ σαρκὶ ἐληλυθότα, 

! Οατὶρεϊπαϊ, ποµίο οπιπί 
ϱρἰηἑα] οπεᾷογο, δ5οᾷ Ρτοῦαίθ 
δρ]νίτας ϱἱ οκ ἆςο δἶπί, αποπίαία 
πι] Ρεοπάορτορμείαο εχΧῖθ- 
ταπς ἵπ ππππάαπι, 3 Τα Ίος 
οορποξοηχ βρίγ]ας ἀαῖ,. ὍΌπι- 
πὶς αρα ααί  οοπΠιείας 
Ίδριπι Οµγ]δίαπα 1π. ΟΝΤΠΟ Υθ- 

θέγαι { πβρο, οκ ἀ4ρο ορ: 361 οπιΠῖΒ 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. Ὄ καὶ πᾶν πνεῦμα ὂ -μῆ ὁμολογεῖ ρητά απ  εο]νίξ  Ίδδαπι 

σ 1 θ Ομ ϊδίαπα, εκ ἆεο ποπ ορί; ο 
τὸν ησοῦν ἐκ τοῦ εοῦ οὐκ ἔστιν' καὶ τοῦτό ἐστιν Ἱήο ο5ι απιϊομχϊσέα5, ᾳποᾶ αι- 

ο ἀῑδιας αποπίαπα γαυί, εὖ πας 5 ϱ8Ρ. 2:23. Τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὂ ἀκηκόατε. ὅτι έρχεται," καὶ νῦν ποοα πΙΙΠΔΟ 6Ρί, 4Ύο8 εκ 

ἐν τῷ κόσμφ ἐστὶν ἤδη. Ἱ ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, 4εο ορ, Πο], αἱ γ]αῖρῖς 
οαπα, αποπίαπα 1ος οδὲ αὶ 

τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ἵῃπ γορί ορ απαπ απ ἴπ 
δ ο πΙππᾶο. ὅ Τρ5ί 4ς πιο 5αΠί: 

ὑμῖν πα ὁ ἐν τῷ κόσμφ. αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν Ίου 49 ππππᾶο Ἰοοππίαχ, οἱ 
Ἡ 6 

διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν, καὶ ὁ κόσμος πηιπᾶπα 05 αμάί, “Ἠος εκ 
ἀσο εΙπιΙς: 41 πονῖς ἀειπη, 

αὐτών ἀκούει. δ ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν' ὁ γινώσκων ααθις Π05: 411 ΠΟΠ οξί οκ ἆεο, 

ν α΄ Ὁ / ε. δε Δ . ” ϱ ο δν  πΟἩ ΒΠΔΙΙ ποδ ἴπ Ἰου οβ- 
τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν' ὃς οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ θεου ΟὐΚ πονῖπνις ερίηταπι γοηιαεῖν οἳ 
5 Φα 5 ἔ ’ ν ον ος Αρίταπι ογγους. 7 0αγϊρεπηῖ, 
ακουει κακα ον τουτου ο οσκα ασ ταυπψευθιώης ἀΠίραππις Ἰπνίσεπι, αποπ]απι 
ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. ομτῖία5 οκ ἆθο οδί, εἴ οπιΠΙ8 

ἔ ααἲ ἁῑιριι εκ ἆθεο ΠΒΙΠΙ5 
Β 9 7 ᾿Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὔτι ἡ ἀγά- οδί οἱ «ορποξοῖέ ἄοαπι. ΣΩ 

ποπ  ἀΠὶσῖε, ποηπ πον]ς 

πηῃ 

μὴ ἀγαπῶν 

ἐκ τοῦ θεοῦ 
ον ον , ν Π ν / 9 

τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεον' "ο 
3” 

ἐστίν. καὶ 

Ελ Δ / ο 

έγνω τον θεον, τι 

πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ ἀθαπα, ααοπίαπη ἀ4εα5δ οαι]ία8 
ε 

θεὺς 

9. γινωσκετε ΑΒΝΕ0 τε]. Ἀντ.Η6]. Μεπιρῃ. 

Περ. τμ. οοσποδοϊε Ίγεπ. 207. | 
κεται δΙ. Κ. εοσπορδοϊίτ Υμἱς. Αγτ.Ρδῦ. 

.. -κομεν Ν3. Ατπι. 
---Ίησουν] Ῥοδῦ ἆχριστον Ο. | Οοπίπα, 

1γεπ. Ουργ. 988. Πιο. 917. (οτι. 

χριστον Οτίφᾳ. Ιπί. Ἡ. Τ05.) 

---εληλυθοτα ΑδΟ. τε]. | εληλυθεναι 

Ῥ. Υμ]ς. Ίτεπ. (1ργ. Οτἰᾳ. Ππι. Π. ἵν. 

5625, νὰ, Ῥο]ψο. ἵπ νογ. 5. (Ώππο γετβιπα 
πέυῖα. εἴῖαπα 5ροοίαπίοτη.) 

8. ὁ µη ὑμολογει ΜΡΡ. νυν. (Γοΐψα, πὰ 
ῬΠΙ. νΗ.). |. απϊ εο]νῖε Ψπ]ς, Ίγεπ. 907. 
ϱ Βεπτεπιῖα οπῖπι οοταπα Ποπιῖο]ἁ]α]ῖς, 

Ὢεος» απἰάσπι Ῥ]ατες οοπῄησεης οὐ 
Ῥαϊτος πιμ]{ος ΒΊΠΙΠΙΑἨΕ: ΟΟΠΙΠΙΙΠΠΕΏΒ 

Απίετι εί Ῥεχ πιπ]ία αἰυίάεπς Ἑλίαπι 

Τεϊ: α1ο8....οαππες ἴπ Ῥγαθδϊοία 

ορἰσίο]α Γαρετο εος Ργαεσορ]έ 4ἴσοη»,.... 

Έτ οπιπῖς ερϊπία5 αι εο]νΙς ο εβαπῃ, 

πο εδῖ εκ Ώεο εεά ἆα απ ομτίδίο ος 

1γεπ. “Νοπ βο]γίπιας «πςοθρί οογροτ!ς 

Ἰοπιίηθπι, οπα 5 βοπρίαπ αριά 

ᾖοαπποεπι, Οπιπῖς ρῖτίίις απ βο]ν]ό 
«εδαπ1 ποΠ εεί εκ Ώεο,” ΟΥίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

8850, αὐτίκα γοῦν ἠγνόησεν [Νεστό- 
ριος] ὅτι ἐν τῇ καθολικῇ Ἰωάννου 
γέγραπτο ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγρα- 

φοῖς, ὅτι πᾶν πνεῦμα ὃ λύει τὸν Ἰησοῦν 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι. ταύτην γὰρ 

τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν παλαιῶν ἀἄντι- 

γράφων περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ τοῦ 

τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπου βουλόμενοι 
τὴν θεότητα’ διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ἑρμηνεῖς 

αὐτὸ τοῦτο ἐπεσημήναντο, ὥς τινες 

εἶεν ῥαδιουργήσαντες τὴν ἐπιστολήν, 

λύειν ἀπὸ τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον θε- 

Ῥοογ. Ηῖςδί.. Έεο]αε». νΠ. 895. 
(Ἑοχείίαηπ ϱ νεγδίοπο Τμαῖπα Ἠπες ἆ4θ- 

βΒπηρείέ Ῥοογαίες). απὶ περαί Τετί. 4ο 

σαν, ΟΗς.24. απϊ απῖοπι περαῖ (197. 
288. περαπίες ΟἨσΙδίαπα 1Π «ΑΥΠΘ Υ6- 

πῖφθο οἱ οἱνοηίες «οδαπ Τετ. αν. 
Μαχο, Υ. 16. που αποᾶ /εδαπα Ομτϊδέατα 

εο]ναπί Τετ. ἀο ο ε]απ. 1. αι ἀεξιχι]ῖ 

1.μοίᾗ. 917. 

λόντες. 

«τον Ίησουν] οπι. ΑΠ. Τετ. (347. 
988. |. οπι. τον ΝΙΚ. [οΐψο. | Ἠανεπί 

ΑΒ, 19. 81. Τι. |. Ταἀἀ. χριστον 5. δΙ. 

ΧΤ,. Απι Ὠοιπίά. ΤΠοΡ. Αππι. ο. Βοίψο. 

Τεν. 4ο σαν. ΟΠ. |. αά. κυριον Ν. | 

ο, ΑΒ. 19. Υπις. Ἀγτγ.Ῥει.δεΗς]. 
Μεπιρῃμ. Αππῃ, οᾱ, πππ]ή. 411. Ίγεπ. 

7μεί (617. | Τ αἲά. Ῥοδίεα εν σαρκι 
εληλυθοτα 5. Ν. (18.) 81. ΚΙ. γι. 

Ῥει.δΗε]. Αγπι. (εν σαρκι εληλυθεναι 

Ῥο]ψο. Τετί. (617. 3958.) ἐληλυθῆναι 

αἷς 19). εὶο Παῦεί Ῥο]γο. πᾶς γὰρ ὃς ἂν 

μὴ ὁμολογῇ ᾿Ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ 

ἐληλυθέναι ἀντίχριστός ἐστι. νά. Υεχ. 5. 

(δἱς οΐαπι Τενί. ο σαχ. ΟΝ5.) |. οπη. 
ΑΒ, Ὑμ]α, Μοπιρῃ. Του. δεν. ἴγεν. 
{ποίγ. 

5. εκ] οπι. ΚΙ. 

--ὁ ακήκοατε ὅτι ΑΒ. τε]. 

κοαµεν ὅτι Ν. 
4. τεκνια] τεκνα 5]. 

Ε. ότι ακη- 

6. ὁς ουκ.... ακουει ἡμων ΒΝ. τε]. νν. | 

οπι, ΑΙ. 

--εκ τουτου Βδ. τε]. | εν τουτῳ Α. 
γυι]ς. Μεπιρη. ΊΈμεὺ. 

7. αγαπων] Ἀάά. τον θεον ΑΔ. | αά. 
{ταΐγοπα Πλοπιίά. Τ οι. 

-- και πας ὁ αγαπων.... Υετ. δ. ΠΠ] 

οπι, Ῥγγ. Ησ]. 

--- γινωσκει] γιγνωσκει ὃν. 

Β. ὁμη αγαπω» ουκ εγνω τον θεον (Α)Β. 

(198). (51.) ΚΙ. νν. Ογίσ. ἴπι. Π1. 998, | 

οπι. 88. (Ῥγτ.Ηο]. 5αρια) Αππι, οἷᾱ. 

39. (ὁ µη αγαπων ουκ εγνωκεν 

ἑαπίαπι 5. ἵπ πας.) [ αἆ Βπ. νο, 

Ἀγτ.ΡΕί. 

--- ουκ εγνω ΒΙΤ, | ου γεινωσκει Δ. 

18. Αππι, | ουκ εγνωκεν ὃν, 8]. (εκε- 

γνωκε 813.) 

8. οπι. Ογίβίαπα Οἳ, [ ᾶθ απο αιιᾶ. 6ἴ. | Τ. ποβ 
ἀπνίσετα αῖα 6. 

065 



ΑΒΝ. ἀγάπη ἐστίν. 19.81. ον 
ΚΙ. θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι 

« Ν . 

ἀπέσταλκεν ὁ θεος εἰς 
δὲ αὐτοῦ. 
ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν 

ο 9 

9 ρϱ8Ρ.9:3. η σεα. ἡμᾶον και 
τς 

Ρ 7ο. 1:18. ἀλλήλους ἀγαπᾶν" 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ 
τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν 
ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι 
θεόν, ἀλλ ὅτι αὐτὸς ἠγά- 

ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. ᾿ ἀγαπητοί, εἰ 

οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν 
13} θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται; 

ἐὰν. ἀγαπώῶμεν ἀλλήλουο, ὁ θεὺς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἡ 

ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωµένη | ἐν ἡμῖν ἐστίν. 19 ἐν τούτῳ 

γινώσκομεν ὗτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, 

ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡ ημίν. 13 καὶ ἡμεῖς 

τεθεάµεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ  πατὴρ ἀπέσταλκεν 

τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. ᾿ δῦς ἂν ὁμολογήσῃ 

ὗτι Ἰησοῦ ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὺς ἐν αὐτῷ 

μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεφ. ο. καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ 

πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὺς ἐν ἡμῖν. 

ὁ θεὺς ἀγάπη. ἐστίν, καὶ ὁ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃη, ἐν τῷ 

θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ. 

Ἱτ Ἐν τούτῳ τετελείωται ᾗ ἀγάπη μεθ ἡμῶν, ἵνα 

παῤῥησίαν. ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι 

καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κὀσμῳ 

ο» / 
εν πουσηη 

νε 

εδ. ὃ Τη Ίου αρραταῖς οβτῖίας 
ἀαὶ ἴπ ποβῖδ, αποπῖαπα Β]απι 
5ααπι απ]σεπζατη πα]ς]ς ἄοις Ίπ 
πιαπάπτη, πα ν]νατηαΒ Ῥογ επι, 
10Τή Ἠος εδ οβτίία5, ποπ αιιαδί 
Π08 ἀῑεκοτίπιας ἀθιπι, 60 ᾷ11ο- 
πῖατη 1ρ56 ἀῑοχῖς πος 6ὲ πη]εῖξ 
ΒΠαπα 8ααπῃ. Ῥτορ]ήαΙοπεπι 
Ῥτο Ῥοσσαῖς ποριτῖς. 1 Οατῖς- 
αἰπαῖ, 5ἳ βίο ἆθις ἀῑῑοχῖέ πος, 6 
πΟ5 ἀεθεπιας αογιίγαπι 1]- 
δαυθ. | Ώθ6απι ἨθπΙο γ]ά[6 
πππαπατη: δἳ ἀἱΠραπηις Ἰηγί- 
οσπι, ἀεις Ίπ ποῦῖς πιαπεῖ, θὲ 
οαγ]ίας εἶας ΊΠ πουῖς Ῥογ[οσία 
εδ. 1 Τη Ἰοο Ιπιε]Ιερίπιαβ 
αποπῖαπι 1πΠ 60 ΤΙΑΠΕΠΙΙΘ οξ 
Ἰρ5ο 1η ποῦῖδ, αποπίαπι ἆθ 
αρϊτίζα 5πο ἀθάῖς πορῖε. Γι 
πο υἰάίππας εί Γεδήβοαπιας 
αποπίαπι Ρραίος πηϊείς ΒΠαπι 
εα]ναϊοτεπ πηαπά!, 15 ΩαἹοαπι- 
απο οοπ{οςεας Βιθγίς αποπίαπα 
Ίορις οί Πας ἀοῖ, ἆεις ἵπ ϱο 
πηαπεί οἳ ἴρεο ἵπ ἄεο,. |Ιδ Βέ 
ηο8 οοσπογίππαβ οἱ οτγοάίπιιβ 
οαπτα! ἀαῑ, Ύπατη Ἠαθροί ἆθιβ 
1π ποῦῖς, Ώεις ομγ]ίας θ8ί, οἱ 
αι πιαπεί ἴπ οατ]αίθ, ἵπ 4εο 
πηαπεί οὐ ἆθις 1π εο. 

17 Τη Ίου Ῥοτίοοία θβί ποβῖκοιπι 
οπτῖίας, πί Πάποίῖατι Ἠαῦθαπιας 
Ἱπ ἀῑε Ππά]ο, απἷα εἰοιέ 1]]ε ες 
6ὐ ποΒ 5ΙΠΙ8 1π Ἠος πιαπάο, 

9. εν τοῦτο 15. ΕΚ. 14. τεθεαµεθα] εθεασαµεθα Α. (πιοχ 17. εχωμεν] εχοµεν Τ. 

--- απεσταλκεν ΟΥίσ. Π. 8955. | απεστειλεν 

σ. 
-- ὁ θεος Ἰ οι. πι. Απτη. ἔἶσο, Απ. 

--ζησωμεν Ροἱψο. νὰ ΡΗΙ. ΥΠ. Οτίρ. Π. | 

ζωμεν ΑΕ. (οοΥ.Σ) 
10. αγαπη] αάά. του θεου ἓ. Μεπιρῃ. 

Τπευ. 
-- ηγαπησαμεν ΑΝ. | -πηκαμεν Β. | 

«πησεν ἃ. 

---- αυτος] εκεινος Α. 

--- απεστειλεν] απεσταλκεν ἓ. 

11. οφειλωμεν 19. 
19. τέτελειωμενη] ἨῬΙΕΕΙΙ. τετελειωται 

και 19. 

-εν ημιν 30. απίθ εστιν Βδ. | 

Ῥο5ί αγαπη αυτου ΑΔ. 195. δΙ. 
ας. | Ἡ Ροδ τετελ. εστιν 5. ΕΙ.. 

Βνττ.Ρεἱ{.8Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. Αππῃ. 

311. 
18. µενομεν] µενωμεν 18. Τ.. | αάά. και 

ἥμεις 159. 

--- δεδωκεν] εδωκεν ΑΔ. 18. 

056 

μαρτοῦμεν δὲ. 8.) 
1δ. αν ΑΝ. τε]. | εαν Ὦ. 
--- ὁμολογησφ] -γη ΑΔ. { -γησει 15. 
--- Ἰησους] αάά. χριστος Ῥ. πι. Αππη. | 

“ Ομ ἐαπα”. (οπη. Ίησους) Τετί. αἀν. 

Έτακ. 8]. 
16. πεπιστευκαµεν Β8. 91. Κ1.. Υ]ρ. 61. 

Εμια, Ὠειπιίά. | πιστευοµεν ΑΔ. 18. Απι. 
ΤΙ. Τοῖ. Μεπιρα. |. τεδίβεαά εαπηιθ 

ογοάιάίπηας ΤΗ6Ρ. 
--- αγαπην] αἀά. Ὠεὶ Απι Ατπι. 
--ὁ θεος 20. ΑΒ. τε]. Οἶεπι. θ08. 652. 

Οτίᾳ. Π. 7515. | οπι. ὁ 8. 

-εν αυτφ] αάᾶ. µενει Βδ. δι. ΚΙ.. 

Όγν.ΗεΙ. Μεπιρα. (Τπευ.) Αιπι. 

ργ. 199. |. οπι. ΔΑ. 18. Υα]ς. «1. 

(ργ. 905. (οπη. και ὁ θεος εν αυτῳ 

Βγτ.Ρει.) 
17. αγαπη] αάὰά. του θεου Ὑαἱρ. 6. 

Τ1εΡ, |. αυτου Ατπη. 
--- μεθ ἡμων] αἄᾶ. εν ἡμιν ὃν. | Οοπίτα, 

το]. 

---Ίμερᾳ] αγαπη εὶο ἓ. 

--- εκεινος] κακεινος 18. 

--εσμεν] εσοµεθα ὃν. | 
(οπι. Μεπιρῃ.) 

18. αλλα Β. | {αλλ σ ΑΝ γε]. ΟΊεπι. 

608, 

--ἡᾖ τέλεια αγαπη πι. Οἶεπι. 608. 956. 

Ονίᾳ. ΠΠ. (8119.). ΠΠ, 6065, Οτίᾳ. Ιπί. Π. 
795, 161, 1ν. 509. 609:. 6095. Εις. ἵπ 

Ῥα. (Μαϊ. ἵν. 74.) Τετ. Ῥοουρ. 19. ἄε 

{ασα 9. 14. | ἡ αγαπη ἡ τελεια 

51. 

19. ἡμεισ] αά. ουν Α. 15. 51. Υαἱρ. 
Ῥγτ.ρε. | οπ. ΒΝΚΙ. Ἀντ.Ηε]. 

Μοπιρα. ΤΠεῦ. Ατπι. (εί πο ᾳποβιθ 

511.) 

εἴπιις Τ]οῦ. 

10. 1ρ8ο Ρτίος ἁ1]. 6ἵ. | 18. 1Π Ἠου σορποδοΐπιας 
οι. { 14. ΒΠαπα απο ο. 1 16. ααἰβᾳαῖς Ο. | 
16. οτοδἰάίπια5 Οἱ. | οπι. Ὠεϊ 41π.Σ Οἱ. | οἳ οὐ. 
Απιιχ | ΙΤ. οπατίία8 ὨὈεῖ ποἰβοιπι. Οἱ. 



το 

τα]ς. 
Βυττ. Ρ. Ἡ. 

Πἄεπιρῃ, Τ]1οῦ. 
Άτπη 

20, πῶς δύναται 
ἀγαπᾶν; 

γ. 

απ οἨ, 14:15. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΔΗ Α’. 

ε 

τούτῳ. "φόβος οὐκ ἐστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, Σαλλὰ” ἡ 

τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅ ὅτι ὁ φόβος 
κόλασιν Σχεν ὁ δὲ φοβρύμενην οὐ τετελείωται ἐν τῇ 
ἀγάπῃ. "ἡμεῖς ἀγαπῶμεν | - ὅτι αὐτὸς πρώτος ἠγά- 
πησεν ἡμᾶς. " ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Αγαπώ τὸν θεόν, καὶ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῃ, ψεύστην ἐστίν' ὁ γὰρ. μὴ 
ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, ̓ τὸν θεὺν ὂν 
οὐχ ἑώρακεν οὐ” δύναται ἀγαπᾶν' καὶ ταύτην τὴν 
ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν 
ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

10 1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς 
ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ̓ ἀγαπῶν τὸν γεννή- 
σαντα ἀγαπά [καὶ]. τὸν γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ. "ἐν 
τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἀγαπώμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, 
ὕταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
Σποιῶμεν. "Παὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρώμεν' καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ 
βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ 
θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον; καὶ αὕτη. ἐστὶν ἡ πίκη ᾗ νική- 
σασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. στίς "Τδέ ἐστιν 
ὁ νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ]ησοῦς 

5 Τΐπιος ποπ οδὲ ἵπ ομη(αΐο, 
εοὰ Ῥοτ[εσία οαγῖ(ας {ογα8 πλ 
Ώπποχοπα: αποπίαπα Ππιος Ῥος- 
παπα Ἠαθαι, οτί απίοπι πιος 
ποπ οί Ῥοτίεσίας ἵπ οασ]αίο, 
19 Νο8 ουσο ἀΙραπιας Ἰπνίσθπη, 
αποπίαπῃ ἆθας Ῥτίος ἀῑοχῖι 
Ἠ08. 3 Βῖ φπἵ ἀῑκοτῖί 4πο- 
πίαπι ἀῑ]]σο ἆθαπα, οἱ [Αίτοπι 
βπαπ1 οἀσπέ, πιοπάακ οδί: αἱ 
οπῖπι ποπ ἀῑΙσίε (γαΐτεπι βαΠ1 
αποπι ν]άαί, ἀθαπαῃ 4ποίη ΠΟΠ 
γ]αεί Πποπιοᾶο Ῥοίοεί ἀίροτο 
5 Ἐί Ίου πιαπάκίιπη Ἰάῦοπιας 
α 4ςο, αι απ ἁῑίσίι ἆαιπι 
ἀῑῑσαί εἰ Γταίτοπα 4Η, 

1 Οπιπῖς αἱ ογεᾶ1έ αποπῖαπι 
Ίθρας ει ΟἨμτίβίΗ8β, εκ ἀεο 
ησίας οδί; οἱ οπιπί5 αἱ ἁλίσιε 
επι απ ρεπαῖί, ἁΙσις 6η 
απ παίας οδυ οκ οο. 3 ΤΠ Ίου 
οορποβοῖππας αποπίατα ἁΙρι- 
1ΠΙ5 ηαῖο5 ἆθο, σπα ἀθιπα 
ἀἠ!ραπιας οἱ πιαπζπία οἶι Γα- 
οἴαππις. ὃ Ἠπες οδί οπἶπι ϱ- 
τῖιας ἀεῖ, αῦ πιαπάσία οἶπβ 
οπδιοάίαπι8: 6ἳ πιαπάαία εἴαδ 
βταγῖα ποι επί,  αποπίαπι 
οπιπο αποά ππίππα οδί εκ ἆθο 
νϊποῖξ ππαπάσπη: εἳ Ἠαθςο εδι 
ν]οϊοσία ᾳπαθ νἰποῖς πππάπι, 
Άά68 πορτα. ὅ Ως εδε αιἲ 
γϊποῖε πιππά πα, π]ςί αϊ οτετς 
αποπί8αι Ίεδας οδί Εας ἀαῖῦ 

3 . - - 

ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεού; 
ΔΝ σα ” - 1 / 3 σα 3/ 

τος καὶ αἵματος, ]ησοῦς ! χριστός' οὐκ ἐν τῷ ὕδατι 

-. / Ν το 

6 ρὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι ὕδα- 
5 Ἠϊο εξι απὶ νοηπῖς Ῥογ αηπαπι 
εί 5αηραίπεπι, Ίεεας ΟΗτίδίς: 
ποῦ ἵπ 34πς βο]απη, 5εά {πι 

19. αγαπωμεν] Τ αἀά. αυτον 5. 51. ΚΤ.. 
{ αἀά.τον θεον 8. 15. Ὑαἱς. ΟΙ. Ι)επιτᾶ. 

Ῥσττ.Ῥε/.δ:Ηε]. Μοππρη. Ασπι.| Ἰηγίοεπι 

Γ οπι. ΑΒ. ΤπεῬ. Γιά. (πο 
φοΐπιας Τμοῦ.) | αάά. ποβ Ἰπγίοεπι εἰ 

Άπιοπητς ἀοπιίπαπι 11. 

--- αυτος Βδ. 51. ἘΙ.. Πατ. Ὀγττ.Ε5ἱ.δς 

Ἠε]. Μεπιρῃ. μου. Ατπι «11. | ὁ 
θεος Δ. 13. Υα1ρ. 

--- ηγαπησεν] ηγαπηκεν 15. 

20. ειπφ] οπι. 3. εεὰ ααά. πιαπ. απῦ. 

--- ὅτι] οπι. ἓ. 

--μισῃ] -σει Ν. αἱ υἱζ. 19. 81. Ἱ. 

--- αυτου 90.1 οπι. 81. 

--- ἕωρακεν 1’.] ἕωρα Ἱκ. 
--- ου δυναται Βδ. Ὀστ.Ηε]. Τ]ερ. Πού. 

140. | ἔπως δυναται 5. Δ. 18. δΙ. 
ΤΙ. Τα]ς. Βντ.ρεῦ, Μεπιρη. Ασπι. «45411, 

--- αγαπαν] -πησαι 15. 
21. εχομεν] -ωμεν 19. 
--- απ᾿ αυτου Γιά. νν. Πιο. 140. | 

απο τουθεου Α. Υμἱσ.Οἰ. 

--θεον αγαπᾳ και τον] οι. ΑΒ” Γι. 

| 

(απ ππατς. α. 14 πι.” Α][οτᾶ.) | οπη. 

και 15. 

1. αγαπᾳ και ΑΝ. 51. ΚΙ. Ὑπαἱς. 61. πι. 
Όγττ.Ῥε{.8.ΗεΙ. Δτπι. 401. ΗΗ. 11185. 

{οπι. και Ἑ. 19. Απι. Γεπιίά Το. ΤΠεὺ. 

ΜΗΠ], 9075, (οπ1. αγαπᾳ και τον γεγεννη- 

µενον Μεπιρα. Π]ς.) 

- τον γεγενν.] το γεγενν. ΝΤ. 51. 
9. ὅταν τον θεον αγαπωμεν] εν τῳ αγα- 

παν τον θεον 18. 

«τα τεκνα] τον υἷον Αππι. -' Ώοπὶ- 

παπα ἑαηίαπα «4011. 
--ποιωµεν Β. ὙΥιὶϊρ. Ἀνττ.ΕδεδΗς]. 

Ἄ[οπιρα. ΤΠΕΡ. Ασπι, δί1. Γιοίγ. 140. | 

Έτηρωμεν 5. Α(νῖᾶ. Ιπα). 15. (51.) 

ΚΤ,. Το. 6αυ. (τηρουµεν 81.) νίὰ, 

γε, 9. 

8. αὑτη γαρ.... τῆρωµεν ΒΝ. τε]. επι. 
(ξοἆ δε οἳ τηρήσωμεν) 608. (οπη. γαρ) 

}Σοῖβ. 140. (ἵνα τας εντ. αυτ. τηρωµεν 
οσα, Ασπι, σά4.) |. οπι. ΑΔ. 5. οπι. 8 εν- 

τυλας αυτου νε. 9. αἆ επεπι γοτῦα 

ος. 9.) 

4 Ρ 

4. αὑτη] -της ΝΕ. (ους. 5) 
-- ἡμων] ὕμων Τ,ίο. 3911. 
δ. τις δε εστιν ἓΝ. 18. Κ.. Πεπιίᾶ. Το. (αυ. 

Βγγ.Ης]. ΜεπιρΗ. Αυπι. (411.) [ τις 

εστιν δε Β. | Ἐοπι. δε ϱ. Α. 51. 1. 

να]ς. ΕΙ. Απι. Του. εἷο. | απῖΒ επῖπι 

ΒΥΓ.Ε5ῦ. 

-- ὁ υἱος] Ῥταεπι. ὁ χριστος 18. (Άτπι, 

ΜΒΒ.) 
1.6. δύ ΑΒ τε]. | δια ἓ. 

--- και αἱματος] 34. και πνευµατος ΑΝ. 
19. Το. «αυ. Ἐγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. Τμ60. 
(Ανπι, πι, Ῥταεπι.) | οπ1. Β. 51. ΝΤ, 

γι]ς. εἰ Απιι Γωᾶ. Βγτ.Ε5έ. Τετ. ἂςο 
Ῥαμι. 16. 

--- χριστος] Τ ΡΙποτη. ὁ 5. 155. Ἀγτ.Ης], 
| οπι. ΑΒΝ. 81. (Κ)ΙΠ.. Ατπι. (χριστος 

Ίησους ἴ.. ΤΠΕΡ.) 

19. ἀΙραπιαβ Ώεαπα Οἱ. 
αι. ἀλισις ο οαπα 6ἳ. 

60τ 



Α ΒΝ. 
18. 81. 
ΚΙ. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α.. 

µόνον, ἡ ἀλλὰ” ἐν τῷ ὕδατι καὶ ᾿ ἐν" τῷ αἵματι" καὶ τὸ 
πνευμα ἐστιν τὸ μαρτυρούν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ 
ἀλήθεια". Ἰ ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες! ὃ Ἱ τὸ 
πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ 
ἕν εἰσιν. ᾿ εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνο- 
μεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ ο. ἐστίν, ὅτι αὕτη 
ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ, | ὅτι, μεμαρτύρηκεν περὶ 

ο αι 

αᾳπα εί απσιῖπε: οὐ βρϊτίας 
οδε απἱ (οεββοαίας αποπ]απι 
Οµτ]κίας οι γετῖα. Ἰ Οπία 
ἴτος εαπί απῖ ἑεδιπποπῖαπι ἀππΐ, 
Βαρίτίι8 οἱ ααπα οἱ εαηραίβ, 
οἱ ἴτες ππἍπι θαπί. Ὁ δἱ {οδί]- 
πποπῖαπι ἨΠοπΙπππα ασοοΙρητΒ, 
{οβιπποπίαπι ἀεῖ πιῖας ορ: 
αποπίαπι Ἠος ϱδί (αεπιοπῖπα 
ἀοαῖ, αποᾷ πηαίας αεί, απῖα {εςίῖ- 
βσαίτις οί 4ο Π]ίο 5μο. | Οἱ 
ογεά1ς ἵπ Β]ο ἀαῖ, Ἠαβεί {ερίῖ- 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
ἔχει τὴν µαρτυρίαν ἐν 
θεώ, ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν 
εἰς τὴν µαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸὺς περὶ τοῦ 

΄ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν 
11. ὁ θες ἡμῖν  αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὀς' καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ 

1λὸ ἔχων τὸν υἷὸν ἔχει τὴν ζωήν: 

υἱοῦ αὐτοῦ. 

υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. 

ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 

ὁ μὴ πιστεύων τῷ 
π / 
αὐτῷ" 

πιοπῖππα ἀᾳὶ ἵπ 5ο: απὶ ποπ 
ογθα1ξ, πιεπάασοπι {Γαοῖξ 6η, 
αποπίαπα ποἩ ογος1α]τ ἴπ {αβιῖ- 
ΠΙΟΠΙΟ αιοᾷ ἰοδιβοαίας εδ 
ἄοις ἆο ΒΠο βιο. 3Έ9 Ἰου 
εξί ἰεκπιοπίππι, αποπῖαπι ν]- 
{απι αείοτηαπα ἀεάῖτ ποῦῖς ἀει!ς, 
οἱ Ίπεο γἱία ἵπ Πο οἶπδ, 
15Ο παῦει ΗΠπαπι, Ἠαδεί γ]- 
ἴαπι: απ ποη Ἠαρεί ΒΠαπι, 
γ]ί8πα ποἩ Ἠαδοῖ. 

ὁ μὴ έχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 

6. μονον] µονῳ Β. 
-- αλλα Α. | {αλλ΄ ς. ΒΝ. τε]. 

και εν τῳ ΑΡΒ. 19. Τ.. | Ἐοηπι. εν ς. 

δὲ, 51. Ίς, Ὑπὴς. (εν τῳ αἱμ. και τῳ ὑδ. 
81. Ατπι.) 

--- αἵματι Βδ. 15. 81. ΚΤ,. νν. | πνευµατι 

Α. | αάά. Ἰάεπι Το. ΑΡ. 

---πνευμαπι. | Ομεϊείις Ὑπϊσ. (ΧΡΡΒ 
Ρτο ΔΡ). Αντπῃ. Ὄςο, 

-- εστιν] τι Β3 Γι. 

7. τρεις] Ῥσασπῃ. οἱ ὃ. (Αππι) 

πο Β. µαρτυρουντες] Τ α.ά. εν τῳ ουρανῳ 

Τὁ πατηρ ὁ λογος καιτο ἅγιον πνευμα, 

Ίκαι οὗτοι οἱ τρεις ἓν εισι. "και τρεις 

Τεισιν οἱ µαρτυρουντες εν τῃ γῃ σ. 

γαρ. Οἱ. Ατπι. Όνο. οἱ Ἱπ οοᾷ]σο πο 

ἱαηίαπη (εχ 18 οο]]αιῖς), εἰ Ίος Α.Ὀ. 

1656 βοτῖρίο. | αποπίαπα τες βππέ αιὶ 

ἰεβϊπιοπίαπα ἀἴσιπίι ἵηπ ἕθττα βρἰσίει5 

Άμα εἳ 5απριής: οἱ ἨΠ ἐγος ΠΠΗΠΙ 5απέ 

π Ομτίβιο αἄερα. Ἐί πες εππί απὶ 

ἐαβιϊπιοπίαπα ἀῑοιπί ἵπ οπε]ο, Ῥαϊεχ, 

γετραπι, εἳ Βρϊτῖέας, αἱ ΠΗἱ ἴγος ΠΤΙ 

βυπέ. τι. | Ῥαΐνος απ ὁ δαοτῖς Βοπίρεατίς 

οπηπῖα εχοϊαπί αιαο γε] Τοϊίαίεπι 
Ἠοπιϊπϊ ποβίτῖ «θεα Ο]ιτ]κῖ γα] ΠΙΠηθ- 

τα Γεγηβτίππι (46 Ττιπῖαϊο ἁἱερι- 

{απίςς) ἆ4ᾳ 5 νοοῖθας πΙμ Ἠαδοπί, 

απαππ(παπα ἆς πιγείετίο Ττϊπ]αιϊς νογ. 

δ. εκρ]ίοαπί. | οοᾷ. 94. (5ααο. πν],) Ἠαροῦ 

ὅτι" τρεῖς εἰσίν ὁι µαρτυ’ | ροῦν' ἐν τῶ 

055 

ὀυνῷ, πηρὶ, λόγος, καὶ πνα ἅγιον, | καὶ 

οὗτοι οἱ τρεῖς, ἕν ἐισὶ. Καὶ τρεῖς ἐισὶν 

ὁι µαρτυ’ | ροῦντ΄' ἐν τῇ γῇ, πνα, ὕδωρ, 
καὶ ἄιμα, ἐι τὴν | μαρτὺρίαν τῶν 

ἀνῶν.] εοᾷ. 165. (ἄταεσο-]μαί.) 54ος. αν. 

πί νὰ. Ἰαδροι, ὅτϊ τρεῖς ἐισὶν | οἱ µαρ- 

τυροῦνζ ἀπὸ τοῦ ὀυνοῦ" πηρ' λόγος 

κ. πνα ἁγις | κι οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν ἐισὶ 

καὶ | τρεῖο ἐισὶν ὁι μαρτυροῦντ | ἐπὶ 

τῆς γῆς' τὸ πνα τὸ ὕδωρ κι | τὸ αἷμα" 

ἐιτὴν µαρτυρίαν. | Ιπ ππο οοᾱ. Νεαρο- 
Ἰέαπο 88(2175 Βεμοίσ) αἀάππιαν 

Ίαεο 1π ΤΙαΤ6. α πια. τες. (1π ραιος- 

αἰπιῖς οπΙ εκ Ἰπηργοβεῖ5 οχδοτῖριϊ 5πηέ 

Ῥαος τορετιαπίασ Ῥτοαϊ 1π ο, Βιθρῃ. 

Ἱεραπίασ: 5εᾷ Πὶ ποπ διιπί {ορίο5). | οπι. 

ΑΒΝ. 19. 91. ΚΙ,. Απι Ἀγιτ.Εεέ.δ.Ης]. 

Μεπιρῃ, Που. Αππι.Ζοµ. εἰ ΜΒΡΡ. 

«Έ{Η. οπα. οὐ οοᾶϊσες παϊπαδοι]1 ααῖθας 

Ίος οαρϊύα]απῃ Ἱαρ]έαγ (εκεοριῖς ἑαπέαπι 

επρτα ἸαπάαιΙθ) οπιπε: 1.ο. οοᾷῖσρς 

ἰαχίις ερἰείοῖαε Ἠπ]ας 188, εἰ Τμες- 
Βοπατία Γεγο 60. οπι. 6{ εἀ]ίοπες 13. εί 

23. Ἐταφτηϊ, απῖ 1ρεο ϱ οοἆ.. 34. (α{ Ῥτο- 

πῖφδα Ῥγαοδίατες) ἵπ ο. 53, Ιπιτοᾶιχίε. 

ποπ Παβοπί εοᾷϊσος Τμαβ]πῖ απϊηπίοχος: 

ἵπ Ταήπῖς Ῥτίπππι Ὠαθυ γετρα Ίπ 

πιατρῖπο Ἰπγοσία 5αΠί: Ῥοδίοα ἵῃ {οχίπ, 

Βεᾷ {εείες επε]εσίες (ειτεδιτῖθις Ροβίρο- 

2 

παπίατ: οἱ (απάεπα Ίάεπι οδί ογάο απεπι 

ἴεποί {εχίτς Ο]επιοπήίπτς, Τη οοάΙοῖρις 

ΜΡΒΕ. οἱ Ἱπιρτεβεῖς Ὀυτὶκοῖς ππ]ῆς Ἠαες 
ταρετίππέασ πῖςί ἵπ ᾳπἶραςδ ο ἄταθοῖ5 

Ἠοά]εγπίς Ἰπγεοία 5πΏ. 

(6 Ῥιοῖι Ὠοπιίπας, Εφο εἰ ραίεγ απιίπι 

δαηια5. Εῃ Ἱτεταπῃ ἆε ραΐτο εἰ β]Ιο εί 

ρίγα 5αποίο οπρίαπι οδί, Σ1 λὲ ἴτεν 

πππη δμπί.. (1ΡΥ. 195, 6. Ἠαες ϱ γογ. 

δ. ἀεδαππρία εαηπί εἰ ππαρηα Ίπ Ῥατίε 8 

γοτυῖς Τοτει]Παπῖ Ῥεπᾶεηῦ,  Οδίετπα 

4ε πιεο διππεί, ἹπααΙέ, βἶοπο 1ρ5ο ἄα 

ραΐτῖς. Ττα εοππεχας Ῥαΐτῖς ἵπ ἘΠίο 

εἰ ΕΠΗ ἵπ Ῥατασ]είο ἴτος εβ]οΙέ οοἩαθ- 

ταηίοθς, αΙέεγαπι εκ α]ίογο: απῖ ἔτεν µππι 

5ηΠῖ, ΠΟ" πΠΙ8: αποπιοίο ἀἴστατα εδ 

Ἔφο εἰ Ραΐε ππιπι διππµς, πα 5αῦ- 

ἵαπίϊας απίίαῖεπι ποῃπ αἆ πιπετῖ 
εἰησα]αγίαίειηι.”. Αάνγ. Ῥταχκεαπῃ 956.) 

δ. ἐν τῇ ἐπιστολῇ ὁ µαθητὴς Ἰωάννης 

τὸ πνεῦμα καὶ τὺ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα 

ἀνέγραψε τὰ τρία εἰς ἓν γινόμενα ΟΥίᾳ. 
Ἰν. 1405, δοῦλοι κυρίων πατρὸς καὶ υἵδυ 

πνεῦμα καὶ σῶμα (γιὰ. Ἐς. 125. 1.) 

παιδίσκη δὲ κυρίας τοῦ ἁγίου πνεύµα- 

Τ. αποπῖατη ὔ. | ἀαπέ ἵπ σαε]ο, Ῥαΐετ Υετρατα 
οὗ δριπία5 βαποία5, εὔ Ἠἱ {πθρ παπα 8αΠΕ, 
5 εἰ ίτες βυπί αι {οδπποπίαπα ἁαπί 1π ἔετγα, 
σι. [8. εἴ  Όχες 6. | 9. αποπῖαπη Οἱ. | 10. ΒΗαπα 
(. 1 ενεά1ὲ 20 αάα. 81ο Οἱ. π τηρ. πα. | αποπίαπα. 
ΠΟΠ ογεαΙς ἵτι Γεβπποπίατα Οἵ, | 11. εἶαβ εδ 
ὤ. | 12. 8Ηαπι 20 αάᾶ. Ὠεὶ πι 

ΕΝ ψ ΜΜ μμ ἰμµμἱιιἰµμμµμµμμμ μμ Ἐ|Εω.-λμ.. 



ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’. 

εν 11 τ' Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν Ἡ ἵνα εἰδῆτε ὅ ὅτι ζωὴν '' Ἠποο φοηῇρεί νοὺΐς τὲ βοϊθεῖ 
ντ. Ῥ. αποπῖαπηα γατα Ἠαβειίβ ποἴοΓ- 

Μειαρᾗμ. ΤΠεῦ. ἔχετε αἰώνιον, : τοῖς πιστεύουσιν΄ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ΏαΠα, αἱ ογος1ῖς ἵπ ποπαῖπο ΒΙ 

εσολκομι ο υἱο τοῦ θεοῦ. "καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παῤῥησία ἣν ἔχο- ἀῑὶ'' Ἐν λαο οἱ Λἀπεία παπι Οἱ. 90:91. Α ρα η . ἡ ῥῥη: ή ἢ ἳ ΧΟ7 Ἱαβοπιιβ αἆ ου, φῖα ιιο- 
. 

µεν προς αὐτον, ὃτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατᾶ το θέλημα «Ἕππαιο Ῥομογίπιις βεομπά σπα κ ν ὁ θά ας τος ν 5 : . γο]απιαίοι οἶα», ας Ποβ. 
αυτοῦς ἄκουει ημών" και εαν οἴδαμεν ὅτι ακουει "5 Τι φεἴππις αποπῖαπη αιιΚ1ξ πο 

θ ἴδ απ]οφαῖά Ῥοιοτίπιαβ, βοϊππαβ 
ἡμῶν. ὂ ἂν αἰτώμε κ οι κ ν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα αποπίαπα Παβοπι1β8 Ῥθβμίοπθς 

ε 1» 6 απας Ῥοδίπ]απιας αὖ οο, 15 Οἱ . ἂ ἠτήκαμεν -ἀπὶ ” αὐτοῦ. ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν εοῖς (Γαίχοπα «αιπὰ ΡοσσΆτο ροο- 

αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ̓ ἁμαρτίαν μὴ πρὸς, θάνατον, αἰτή- οπζαπῃ ποπ πά πηοίοπι, Ῥοῦξ, 

σει, καὶ δωσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς ποι αἲ πποπίοπι. 
ᾳ ”/ ε / Ν ΄ ” Ν ” ’ 

θάνατον. ἐστιν ἁμαρτία τα θάνατον" οὐ περὶ ἐκεί- ἀῑσο πι τορεί απἲθ, 
- » / ε / / 

πασα αδικία αµαρτια εστιν, 
/ ς . / 

νης λέγω ἵνα ἐρωτηση. 
8 οἴδαμεν ὅτι πις φποπίαπι οπιηῖθ ααϊ παίιβ 

Ν 3/ ς Φ . Ἀ ’ 

καὶ ἐστιν ἁμαρτία οὐ προς θάνατον. 
- « / - - . ΄ 

πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ, οὐχ ἁμαρτάνει" 
4 Ἀιή 5 Ν ” - .ν - 

αλλα ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ 
Ν ” α ” - 

πονηρος ουχ ἅπτεται αὐτοῦ. 

4 . / [ο Ν « 

αυτον, καὶ ὁ 
ϱ 3 ο » - 
οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ 

εἰ ἀαὈῖί οἱ γΙίαπα, Ῥοσσαπ ἴδια 
Ἐκι Ῥοεσα- 

ἴαπα αᾱ τωοχίοπα: πο Ῥτο Ί]]ο 
1 Οπιπ]ς 

Ἱπ]απϊίας Ῥοσσαίαπι ο5έ, οἱ οί 
Ῥεεσθίαπι αἆ ποτίσπη. 89 9εῖ- 

εδί εκ 4εο ποη Ῥεοσα!, 5ο ϱθ- 
ποθτα{Ιο ἀεὶ οοπβδοτναί ειπα, ο 
πιπ]σηις ποπ ᾖ{ἰαπρῖς επ. 
' Ροΐτπι5 αποπί8πη οκ ἆθο 

τος ἡ ψυχή: τὰ δὲ τρία κύριος ὁ θεὸς 

ἡμῶν ἐστίν' οἱ γὰρ τρεῖς τὸ ἕν εἰσιν. 
Π. 8911. Ἐν µόνον γέγονε Μωσῆς ὁ 
γόμος καὶ Ἡλίας ἡ προφητεία ᾿Τησοῦ 

τῷ εὐαγγελίῳ, καὶ οὐχ ὥσπερ ἦσαν 

πρότερον τρεῖς οὕτω µεμενήκασιν, ἀλλὰ 

γεγόνασιν οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἓν. 1. 5655, 
9. την] οπι. Β. Ομγε. 

--- των ανθρωπων] του θεου δὲ3. (οουγ.ε) 

---λαμβανομεν] -νωμεν 18. 

--- ὅτι 19.] οπι. 1. Ατπι. 

-- ὁτι 90. ΔΕΝ. 19. Ψα]5. Μοεπιρῃ. ΤΠεὺ. 

Γ 1 ἡν σ. 81. ΚΙ,. Ατπι. (Βγτγ.αηος.) 

(Ρ41:) Τετ. α”ν. Ῥτας. 51. | Ῥτασπι. 

αποά τπα]ας οἱ Τα]ς. 

:0. µαρτυριαν] αάά. του θεου Α. 19 1 

νία, Ὑπα]ς. Μεπαρα. Έπ]ι. εἶαςπι. | οπι. 

ἨΝ. 51. ΚΙ, Ῥγνν.Ροι,δΗοΙ. ΤΠεΡ. 

Ἆτπι, 

--- αυτῳ ΑΒ ΜαΙΚΤΙ,. Ἀγτ.Ηςε]. | Ι ἑαυτῳ 

5. Ν. 105, 51. αἱσ.πι. Βγτ.Ε5ύ. 
--τῳ θεῳ ΒΝ. 81. Τ,. Ἀγτγ.Ῥευ.δςΗσ]. εκ! 

Μεπιρῃ, | τῳ υἱῳ Δ. (15 1.ί.) Υα]ρ. 

Βγτ.Ηε].πις. (ΤΠερ. Ατπι. εᾱ. αἀᾶ, 

θεου) 39. | οτι. «πι αἀά. τις. | 

Ίθδα ΟἨτὶείο τη. 
--- αυτον] Ώειπῃ πι. 

--- οὗ Ίεπιστευκεν ἙῬ. 8]. ΚΙ, | ουκ 
επιστευσεν Δ. | ουκ επιστευκεν εἰς ὃν. | 
ουκ επιστευ.... 15. 

---μεμαρτυρηκεν] εµαρτυρηκεν 

11. ἡμιν απίο ὁθεος ΑΝ. 15. ΚΤ,. Ἀγτ. εί. 
Μεπιρῃ. Ατπι, | Ῥοδί Β. 51. γαρ. 
Ἀγτ.Ηε]. ΤΠεὺ. (2111:) 

--- εστιν] απίο ἡ ζωη Α. | οπι. πι. 

19. την ζωην] τον υἱον 91 εδἰο. 

--- του θεου] οτι. Ὑπα]ς. Οἱ. Τετί. αἄν. 

Ένας. 81. 

-- ουχ Α. 

18. ταυτα εγραψα ὑμιν] Ἱ αάᾶ. τοις 

πιστευουσιν εις το ονοµα του υἵου του 
θεου 5. (851.) ΙΤ, (του θεου του υἷου 

913). |. οπ. ΑΒΝ. 19511 υἱά. πρ. 
Ὀγτγ. Ῥ5{.δεΗο]. Μεπιρη. περ. Ατπι, 

ι. 
--- εχετε απΏίς αιωγιον ΑΡ. 19. 51. 

ΝΙ(Τ/) ασ. (εχητε Τ..) 

---τοις πιστευουσιν ΒΝ”. Ἀνττ.Ε50.δςΗε]. 

|. οἱ πιστευοντε ΑΝ, 15. Υα]ρ. 
Μεπιρῃ. Τπευ. ΑΗ. |. και ίνα πι- 

στευητε 5. 51. ΚΙ... Ατπι, 

14. εχομεν] εχωµεν Α. 

-- ὅτι εαν τι ἨΝ. 913. ΙΤ... Θντ.Ης]. 
(Μεπιρῃ.) Τμεῦ. Ατπι, | ὁτι αν Δ. | 

ὅτι ὁ εαν 19. Ὑπ]ς. Ἀγτ.Ῥει. ΑΠ. | 

ότι εαν 51”. 

--θεληµα] ονομα Δ. (ποι 91. Ἡ. 18.) 

2301. 

-- ἡμων] ὑμων δἱ. 8. 

15. και εαν οιδ. ὅτι ακ. ἥμων Β(85.) 19. 

81. ΕΚΤ. νΥ. (αν Β.) | οτι, Αδ3. | 

και εαν ιδωμεν ὅτι ακονει ἡμων ἃ ἴπ 

Ι Ῥορί 

ΠΙΔΙΕ. 5αρετῖοτί, Μοπιρῃ. {οπι. εαν 
γα]ς.) 

15. ό αν 5. ΑΒ Μαϊ, 18. 951.Κ. {. ὁ εαν 

ΝΤ, 

--- εχομεν] εχωµεν ΧΝ. 15. | Ῥιαεπι. εαν 
3, (οοστ.) 

--απ' ΕΝ. 18. | 4 παρ ς. Α. 51. 
ΚΙ. 

16. ιὃφ ΑΝ. 51. Τ,. Οἶεπι. 464. | ειδῃ 
18. εοἴι. Ὑα]ς. ΕΠ. 5880, 

--αιτησις εἰ ὅδωσις ΝΝ. (ς ἵπ πίτοηια 

εγα»ο). 

---τοις ἁμαρτανουσιν µη ϐἶεπι. | τοις µη 
ἁμαρτανουσιν µη Δ. 

--ου περι] Ῥβετη. και 19. | Όοπαα, 
Ορίᾳ. 1. 956. Οτίᾳ. Τπι. Π. 9014. Τετι. 
46 Ῥααῖς, 9. 

---έρωτησῃ «ἶεπ. (πὰᾶ. τι) Οτίᾳ. Ἱ. | 
-σει 13. | -σης δὲ. Αὐπι, 

17. ου προς 3Υτ.Ρ5ί. Μεπιρῃ.» 23. 

Ριαΐ, | οπι. ου 18. Υαὶσ. Ἀγτ.Ηε]. 
Τµες. Ατπι ΑΙ. Ποπι. | µη προς 
έμεπι. 464. 

18. αλλα ΒΕΒι]η. εἷο 41. Ογίᾳ. ἵν. 9585. 

Γ {αλλὶς. ΑΒΜαϊΝ. δΙ. ΚΤ;. (αλλε- 

γεννηθη ὁ δε γεννηθεις δίο 19.) 

-- αυτον ΑΒ. | 1 ἕαυτον σ. Α(οοτς.]) 

8, 105. 91. ΚΤ,. Υαἱρ. Ογἱσ. ἵν. 996ὺ. 

19. βογίρο Οι. | 15. ααῖα ααάϊς 0. ] 16. 
Ρείαῦ οἱ ἀαδίτατ αἱ γἱξα ρεσσαπ{1 Οἵ, { 18. απῖα ἳ. 
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ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΔΗ Α.. 

ΑΒ ν ασ / σ 3 - - - 

πλ θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κὀσµος Όλος ἐν τῷ πονηρῳ κεῖται. 
αν ς . « ελ . ω 

ο αδι ὉΟ οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, 
τα]σ, ε κ / ς Ἡ 4 / / Ν » / / 

ες ση, ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν, καί 
ο... ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθωφ, ἐ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. 

. {165ὲ, 1οξ]ή: οὗτός ἐστιν ὁ ο μυ θεὸς - ζωὴ αἰώνιος. Ὁ' "Τεκ- 
νία, φυλάξατε ἡ ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Ἰ. 

ΙΩΑΝΟΥ Α. 

Υ.20. 

8αππας, οὗ πηππάας {οίπς ἵπ 
ππ]ίσπο Ῥοδίας ϱρ,. ὉὉ Ἐε να : 

καὶ δέδωκεν εείπις αποπίαπι Π]ας ἀεῖ γο- 
η], οὐ ἀαᾶῖί ποδῖς 5οπβΙτῃ 
6ΟΡΠΟΡΟΒΠΙΙΦ γθγαπι ἆεαπι οἱ 
ΕΙΠΙΗ5 1Π γετο, Β]Ιο οἵις: Ἠΐςο 
οδί γεγις ἄεας αἱ γΙία αθίθιπα, 
31 ΗΙοΙ, οπείοᾶϊίο γο  εἷ- 
πηπ]ασἩτῖβ, 

90, οιδαµεν δε ὮΝ. 81.1. Μεπιρῃ. | και 
οιδαµεν Α. 18. Υα]ρ. πι. Ἀγττ. δι. δΗε]. 

Τμοῦ. Ανπι, “ απία εοἶπιι”. ΠΠ. 908. 
|. οιδαµεν ἰαπίαπι Τι. 011. |. Βϊ βοἴπιας 
απία Πας. Τεῖ νοπῖξ, οἳ οπγπθπι Ιπά1ξ 
πιοβιτῖ «8.5, ε{ Ῥαβξ8 ορέ οἱ τοραντοχ1ὔ 

α πποσεαῖς; αςαπηρεῖ6 πος οί ἀεαῖῖ ποὺῖς 

5εΏβαπῃ ὅσο, πι. ηπῖα βοἵπηπβ αποά Βα5 

Ταϊ νεπίέ οἱ εοποαγηβία5 οδε Ῥτορίευ 

ΠΟΒ 66 ραβες οί οἱ τοβιχροπ5 ἆο πιοῦ- 
8. αββυτηβῖέ ΠοΒ εἰ ἀοαΙς ποὺῖς ἴἵπ- 
ἰο]]οσίαπι ορβπιαπα τί Ππίο]ίσαπιτς 

γεταπη ϱἱ βἴπ]ας ἵη γετο Β]ο ο]α5 «αρα 

Οµηῇβίο: Ἠ]ο οδὲ Υογις οἱ γ]ία αείειπα αἱ 

τοβιττοοίίο ποδίτα ῆ11, 

90, δεδωκεν Ὦδ. 81. ΙΤ,. | εδωκεν ΑΔ. 18. 

--- γινωσκοµεν ΑΒ3 Πεμ. Ματ δΤ.. | Ἱ -κω- 

μεν σ.. Β.Π]. αἱ. 18. 51. Τ. 

θ-τον αληθινον] το αληθ. δὲ. (σοιγ.5) | 

βάά. θεον Α. 19. Ψπὶςσ. Μεπιρῃ. Αιπι. 

Το, (251Η1.) οπι. πι. ΕΠ], 
--- εσμεν] ωµεν Ψ]ρ. 1η. Ατπῃ, 79ο, ΗΙ]. 

--- εν τῷ αληθινῳ οπι. Μοππρῃ. | ἵπ γίέα 
Τ1εῦ. | ἵπ νετΏο πι. 

--- Ἰήσου χριστῳ ΒΝΕ, 18. 81. ΤΤ,. Γ)επιίά. 

Τοῖ.πι. νν. ΠΠ]. (Ίησου χριστου δ".) | 

οΠ]. ΑΔ. Υ1]ρ. 

---θεος] οσα. «πι. πι. Ἠ]. 
--- ζωη]  Ριασπ. ἡ 5. δΙ. Τι Αππη. | 

ο. ΑΒΝ, 15. .. | αάά. ἡ. 51. ΚΙ. 
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90. Βπ.] αάᾶ. οί τοδιττθς(ῖο ποβίγαπι. ΠΠ]. 
21. φυλαξατε] φυλαξασθαι 19. 

--ἑαυτα ΒΝ3. 81. Τι. |  ἕαυτους 5. 

ΑΝ, 18. 1. γορ Υμ]ς. Τεγί, 4ᾳ Όον. 10. 
-- βη.] Ταἀ4ἀ. αµην ς.. 5Ι. ΚΙ, Υ]ς.Οἰ. 

εἳ Γωα, |. οπ. ΑΒΝ, 19. πι. Τοῖ. 
Πεπιίά. Ἀγττ.Εβί.δεἨσ]. Μοεπιρῃ. ΤΠΕΌ. 
Άτπι, ίΠ. 

Ῥπρβοτίρίῖο, Ίωανου ἅ Ἑ. | Ίωαννου ἃ 
ΑΝ |. του ἁἅγιου και πανευφηµου 

αποστολου Ίωαγννου και θεολογου επι- 

στολη καθολικη ἅ στιῖχ σοδ. Τ., | 1π 18. 

91 ΠΜ], 4ος εἰ. Μαιι. 

90. οπι, ΏειΒ ἅπι. | 91. ΒπΠ. πάά. Απιεῦ Οἱ. 



1ΩΑΝΟΥ ΕΡΗΠΙΣΤΟΛΗ 

Β’. 

1ε ΑΒΝ. ο πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις "ΒΟΠΊΟΣ οἸοσίπο ἀοπιίπαο οἳ 
18. 81. ὰ θεί παιῖς εἶπδ, 4ος 6ο ἀῑίπο ἵπ 

μα επτον-' αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἆλη εἰᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, γοτί[αίο, εἶ ποη 6µΟ 5ο]ιι8 βθὰ 6ὗ 
να]ς. ΟΠΊΠ6Β απῖ εοσπογετιπί γετ]- βνες. Βδια. ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, ” ὕ διὰ τὴν πο ερ 

ΠΠεπΙρΗ. ΤΠεΡ. αλήθειαν την µενουσαν εν Όμιν, και μεθ Ίμων εσται Ῥεγπιαπεί 1π ποῬῦῖβ οἱ ΠΟΡΙΒΟΙΠΙ 

Άσπῃ. 241. ᾽ ν »- ν πο / 3). ο ῶ οσῖί ἵπ αοίοτπτη. ὅ Β]ς πουῖδ- 
εις ανά αιωνα" εστας μεθ κά χαρις έλεος ερηρΏ οσα σταῖα πηϊκογίοογα]α ραχ α 

ἳ 4εο Ραΐτο οἱ α ΟἨτίδιο Ίαριι παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Πο ρωμίο Ἱπ γοηϊαιο οἳ 
υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. ρασιναίο. 

᾿ 45 ἧ δι οΑ : Ἠχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου  Εανίκις 5ΗΠΏ γα]ᾶο απο- 
8 Πο. 2 πῖπτη Ἰπγοπί ἆ4ε ΒΙΗς (15 απι- 

περιπατοῦντας ἐν απαο, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν ο ο πα 
ν ἀαίππι ποοθρῖπιας α ραΐπα. 5 Εέ 1 5οἱ. 217 παρὰ τοῦ πατρός. δκαὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ απο πλ πο ο 

« » Ν 

ὡς ἐντολην 
μα αι - ο 3 ω ᾿ κα 

απ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπώμεν ἀλλήηλους. 
ε ” / ς - ΔΝ ΔΝ ] ΔΝ -- 

ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. 
ο 4 ς .] 3 / Ν ” [4 1 μ) ω 

αὕτη ἵ ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ αρχῆς 

1ηεοτῖριϊο 

ΙΩΑΝΟΥ Ἑ 
Ίῃ Ὦ, 

ΙΩΑΝΝΟΥ Β 

1π δν. ι 

Ίωαννου Επιστολη Β ἵπ 18. (1. Α.) 

]ωαννου επιστολη καθολικη δευτερα Ίπ 5] 

(5ίο ΠΗΕ 8Ώπο 1.Ώ0060. ΤΙ.) 

ΙΩΑΝΝΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΑΛΙΚΗ Ὦ 

ἵπ Κ. 

ΤΟΥ ΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣ 1Ω. ΤΟΥ ΘΕ0Ο- 

ΔΟΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

1η Τ.. 

1. εκλεκτῃ κυριᾳ] εκλ. τῃ κυριᾳ δΙ. 

---και ουκ εγω ὮΝ. 189. 51. Κ. Υπ]ς. 
Ῥγτ.Ης]. Μεπιρῃ. Τ1ερ. Ατπιι ι. | 

ουκ εγω δε Α. Ὦψτ.βΒά]. | και ουκ εγω 
δε 1. 

9. µενουσαν Ὦδ. 81. Ἠ2Τ,. | ενοικουσαν 
ΔΑ. | ουσαν 18. Τμοῦ. 

-- εσται] εστιν 81. Ώσττ.Β41.δ.Ηε]. | απῖα 
εἔ γοβῖδοαπι ο, οἱ Υος8 Ιπ βθίΟΤΏΗΠΙ 

ποβίδοιπι ο] Ατπι. 

4 ΔΝ ΄ ο ν ἃ 3 3/ / 

καινην γράφων σοι, ἄλλα ἣν ᾿ εἴχαμεν 
6 α 
καὶ αυτη ἐστὶν πας αἲ Ιπίξο, πι ἀβσατιας 

8, εσται μεθ ἧμων δἱ.δ. Ἠδ. 19. 1, 
Ῥντ.ΡάΙ. ΤΜοῬ. «δια. εἰς τουίδοππα 

γι]ς. ΟΙ. (Βυτ.Ης].) (ποὐίδοαπι «Απιι) 

|. εσται μεθ᾿ ὑμων Εἰξ. 81. Τ5. Μεπιρῃ. 
(Ατπι.) (ρταί]α γοῦ]8 οί ρας Γοπι. ελεος] 

Βγτ.Ης].) | οπι. ΑΔ 

--- παρα θεου] απο θεου 3. (οοττ.ξ) 
--και παρα] ΟΠΙ. παρα ΝΑ. (844.85) 

Απιι 

--Τησου] Τ ΡΙΑΟΠΙ. κυριου 5. ὃ. 18. 81. 
ΣΙ. Το. Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. Ατπι, | 
οἩ. ΑΒ. ας. Ὀστ.βα. ΤΠεΡ. 

Έπ. 
-θ-- του 

(σουτ, ἕ) 

4. ελαβοµεν ΑΒ. 51. ΚΙ. ὙΥπὶς. Βσττ. 
Ῥ41.δ:Πο]. Μοπαρῃ, ΤΗεῦ. Αππη. «40401, 

}. ελαβον ὃν. 19. 

---παρα] απο Δ. 

---του πατρος] ΟΠ. του Ἑ. 
δ. καινην Ἀπίο γραφων σοι ΑΝ. 18. 91. 

γι]ᾳ. ΜεπιρΗ. {ιοί 95. | 1 ροδίς. 
ἘΒΚΙ.. ΤΠεΡ. |. γραφω δί.δ. Ατπι 

3,1. 

πατρος] }ΡΙΔΕΠ. αυτου ὃ3. 

{αππ(παπι πιαπάαίαπαι ποναπ 
κοτίθεπς ΠΟῖ, εοά αποά Παὐαῖ- 

6 Έι ΊἸαεο εει 
οαγίας, αἱ απιν]επιας 86- 
οππᾶαπα τπππάκία επ, Ἠοο 
πιαπαέαπα οδί, πό απεπιαάπιο- 
στα απ ϊεῖς αἲ ΠπΙΠο ἴτπ 

αἰτοταίταπη, 

δ. αλλα Ὦδ. 18. Κ. | αλλ’ Α. 51. 1. | 
βάά. εντολην ἃ. | αάά. πιαπάατιπα 

γείας Ἀντ.Ης]." (11) |. ποῃ αἀά. 

}ιοίγ. 

--ειχαμεν ΔΝ. | Ι ειχοµεν 5. ΒΚΙ,. | 

ειχωµεν 19. | εχοµεν 51. 

6. εντολας αυτου] αἀά. 

3. 
--- ἡ εντολη απίθ εστιν ΑΡ. 19. 5Ι. Ἱ. 

Απι. Ὄγττ.Β41.δεΗο]. |  Ῥοςι 5. 81. 

γπ]ς. ΟΙ. Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. Αππη. {ιοί 

95. |) 84ά. αυτου ἃ. | Οοπίτα, Γιοίγ. 

(εγ.θ. Ἐέ Ίου εδε Ργασεδρίαπι ο]ς τό 

Ἱποράαπηας 1π Ἠος φποά απἀϊνίςιίθ απ- 

Παπίας. 1, οπι. οεί.) 

-- καθως] Ῥϊαεπι, ἵνα ΑΝ. 19. δΙ. Τ. 

εἶνα καθως) 

ας. ἨΜεπιρῃ. Τμοῦ. Απ | 
ποπ Ἠαρεπι ΕΙ, Ἀγιτ.βά].δ Πε]. 

Αμ 

8. νοϊβοατα 6. | ΟΠτῖβίο οπι. “α” πι | 
6. εδῖ επίτα ταππάαίατα 6, 



ΙΩΑΝΟΥ ΕΒΠΙΣΤΟΔΗ ΕΒ’. 19. 

ΑΒΝ.- τ ὁ -- ες (εσας Ίψοιτ ἐἕωλ-- οοππιν]οίς. 7 Οποπίαπι πια] 

18. ὃὰ μάς ο κος περ ῳ σε - οἳ ς πολλοὶ πλανοι ἐξηλ κοάποίοτος επἰεταπί η ΠΙΠΠ- 

ἘΙ. θων’ εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν ἆμπα, ααὶ ποι οοπβιρηίις 
λ » / . / ϱ / . ε / Ίαβαπα ΟἨγ]δέαπι γοπΊεπίεπα 1Π 

ναις. χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκι' οὗτος εστιν 0 πλάνος οτῃθ. Ἠίο ε5ι οάποίοι οἳ 

σπσα. πο σι 8 : ς ο ο ππολέ αποἨτίκίας. 8 Ψάείο γοβιπεῦ 
Μομὶ. Το. Καὶ ὁ ἀντίχριστος. ΄ βλέπετε έαυτους, ἵνα µη ᾿ απΟλέ- Ίρεος πο ρετᾶαεῖς ᾳιαο ορεγαᾶ 

Άσπι. 2011. κ Αα» / - ν ν / ο. / - Ἱ 
π. -. οδῖς, 5οᾷ πί πιοτοεάσπι Ῥ]επαπα 

τα Πο η. σητε α εἰργάσασθε, ἀλλὰ µισθον πληρη Ἰ ἀπολα Ὃ ος ερ ναό ο ος 

411. 
8. ἃ εἰργασάμεθα 
41 ἆοᾖ. 2:93- 

“”.9ο - εέ / / ΝΔ λ / 3 . δ δ ω 

βητε.’ ' πᾶς ὁ Ἱπροάγων καὶ μη µένων εν τῇ 9ιδαχῃ 
- . Ν / ᾱ«ς / Γ ω - 

τοῦ χριστοῦ θεὺν οὐκ ἔχει 0 µένων εν τῃ διδαχῃ |, 
ο Ν Ν / Ν ΔΝ ελ / 

οὗτος και τον πατερα και Τον υιον εχει. 

/ Ν ς, ὧν ν / ον δ ὃ Δ 3 νο 

ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην την διδαχην οὐ Φέρει, 
ΔΝ / Ν / . ὰ Ἀ 

μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαἰρειν αυτῳ μη 
/ 11γ« / κοιν / Ἅ Ζ. 

λέγετε' 1 Σ ὁ λέγων γὰρ' αὐτῷ χαίρειν, κοινωνεῖ τοῖς 

ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 

{9 οἱ. 18. 

Γ1 ἆοἩ. 1: 4. 
με ο ο 3 / 
ὑμών η πεπληρωμένη. 

Β' 19Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ Γἐβουλήθην” διὰ 

χάρτου καὶ µέλανος" ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι’ πρὸς 

ὑμᾶς, καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλῆσαι, ἵνα Εἡ χαρὰ 

ο3 ἀσπάζεταί σε τὰ Τέκνα εοτοιῖς ἴπαο οἱοοῖβο. 

τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. . 

ΙΩΑΝΟΥ Β. 

αῑξ εὖ ποη πιαποί ἵη 4οσ]πη, 
ΟμτῖκΗ, ἄειτα ποπ Ἠαθεῦ: αῖ 
Ῥοπππαπθί ἵπ ἀοοϊσίπα, Ἠϊο εί 
ΒΠαπι οἳ Ῥαΐτοπη Ἰαρεῖ. 9 δί 
ᾳπῖς γοπῖξ πᾶ γος εἰ Ίαπο ἀοο- 
Ώππατη ποῦ. αἀ[ετί, πο]ίο τοςῖ- 
Ῥοτο εαπῃ ἵπ ἆοπια πες να 
οἳ ἀῑκενις: Ἡ απ επῖπα ἀῑοῖό 
ΠΠ ανα, εοπιπιππ]σαί ΟΡΕΙΊΡΙΙ8 
Ώας τπα]ϊσπίς. 

/ 
ει τις 

13 Ῥ]ατα Ἰαῦεπς γοβῖς βοι]- 
Ῥογα, πο] Ῥετ οματίαπι εὔ 
ἈἰγαπιθΠέαπη: 8ΡΕΤΟ επίπι πιο 
Πιαταπη αριᾶ Υος εί 05 8 08 
Ἰοᾳτ1, πὲ σαάἴαπα γαβίταπι βἷέ 
Ῥϊοπαπι.  Βα]πίαπί ο ΒΠΙΙ 

6. ἵνα Ῥοδί απ᾿ αρχης ΑΒΝ. δΙ. Ι.. 
Ῥσττ.Βά1.δΗ ο]. {ιοί | οπι. 18. 1. 

(νά. εαρτα) πας. Μεπιρῃ. ΤΠΕΝ. 

Απ, 

--περιπατητε ΑΒ. (19) 51. Τ.(1.). 

(στειτε 15. Τ..) { περιπατησητε ὃ. 

7. εξηλθ. ΑΒΝ, Υπ]. πι. Θγττ.Βά41.δ.Ηε]. 

Τπεῦ. Αυγπι. Ίγεπ. 907. (-θαν Α. -θον 

ΤΝ.) Ρτοστγεβα! 5απί {ιοιί. 90. | ἵ εισηλ- 

θον 5. 159. 81. ΚΙ,. ΓΜεπιρῃ.] 
--- ὁ αντιχρ.] Οπι. ὁ ὃν. (1 δαπὲ 5οάπο- 

ἔογες εί απθϊοἰιτὶς! Θντ.Ηε].πιατς. Π1 

{4]]ασες εἰ απίαολσίςῖ εαπῖ (5ἱς) πι. Ιδίά 

εαπί Γ8]]ασος οἱ απθϊομτῖεα {ιο[.) 
Β. ἑαυτους] αυτους Ἠ],. Ίτεπ. 907. 

}αιοί[. 90. 

-- απολεσήτε ΑΡΒΝ». 195. Ψπ]ς. 9υτγ. 

Τ41.δεΗο]. Μεπιρ]. Τμοῦ. Αππι. 491. 

1γεπ. 1ο. 25. (Β Βε], 18. -ται) | απο- 
λησθε ΝΑ. {[ ᾗ απολεσωμεν 5. 81. ΚΙ. 

--- ειργασασθε ΑΝ 18. αρ. Ὀνττ,Β41.δς 

Ἠσ].ικι. Μεπιρῃ. Ατπι, «311. Ίτεπ. 

1.ποίῇ. |. Τ ειργασαµεθα 5. Ἑ(ηργ.Ἠ) 

81. ΚΙ, Ἀγτ.Ησ]ιπιφ. Τπεῦ. 

-- πληρη] πληρης Ἱ. 
---απολαβητε ΔΒΝ, 15. Ὑπ]ρ. Θσιτ.Βά4]. 

ΗΕ]. Μεπιρῃ. Τμεῦ. Αππι. 21. 

}ποϊγ. | Ἱ απολαβωμεν ς. 51. ΚΙ. 
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9. προαγων ΑΒΝ. Υα]ς. Μεπιρῃ. Τπεῦ. 

011. |. Ἱπαραβαινων 5. 18. 81. ΤΙ. 

Βγιν.Β41.Δ.Ηε]. Αππιι τοσφᾶ(ς {ιοί 

25 {εγ. 26. 

--µενων] ααᾶ. ἕκαι μη δνἨ. 

- διδαχῃ 19.] αγαπῃ 15. 
--- διδαχη 50.] { αἀά. του χριστου 5. δΙ. 

ΧΙ,. Μοππρι. «40Π. (εἶας Βσττ.Βά]. δς 

Ἠο].Ξ Γιο. 95. 96.) | οπι. ΑΡΝ, 18. 
πας. Ἀγτ.Ηο].ίκι. Τπερ. Αιπη. 

--τον πατερα και τον υἷον ΒΝΙΚΙ. 

γαὶς. Οἱ. Ἀγτγ.Βᾶ1.δΗεΙ. Μεπιρῃ. 

ΤΠεὺ. Ασπι. 211. Γιοϊί. 95 δί9. 96 δἱ5. 

| τον υἱον και τον πατερα Α. 15. (51.) 

Απι. Γι]. Ιεπιίά. Ἠατί. Ί οἱ. (οπι. τον 

90 81.) 
10. ταυτην] Ῥο5ί την διδαχην δ]. 
11. ὁ λεγων γαρ ΔΗΒΝ. 18. δΙ. | 1 ὁ γαρ 

λεγων 5. ΠΠ, Ίτεπ.ατ. 88. Πμιοῦγ. 

25. 

-- αυτῳ] οτη. . 

--- ΒΠ.] αἀά. Έσου ρταρᾶϊκϊ γοῬίς πο ἴπ 

ἀῑεπι ἀοπιϊπί οοπάεπιπεπαῖηῖ πι. βἰπηῖ- 
τος ἵπ Τμαθϊπῖς απἰρακάαπι ας. 

19. εχων Α'ΡΒΝΕ, τε]. | εχω ΑΣ. 491. 

-- γραφειν] γραψαι Α. 
---εβουληθην ΑΡΝΚΙ.. | { πβουληθην 

ς.. 155. 9]. 

19. αλλα ελπιζω ΒΝ. (51.) Κ{Τ.) Άντι. 
Ῥ41.δὲΗε]. ΤΠεΡ. (αλλ᾽ 51. 1.) | ελ- 
πιζω γαρ ΑΔ. 19. Υπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπι. 

2διῃ. 
---γένεσθαι ΑΡΧ. 15. Ὑπ]ρ. Ἀντ.Πε]. | 

Ίελθειν ς. 51. Κ1,. Το. Θγτ.Βά]. Τ]εῦ., 

Άγπι, Αι. (νίάετο Μεπαρῃ.) 

-- στοµα 15.] αάά. τι 83. (εοττ.Σ) 
-- μων ΔΒ. 19. Υαὶσ. Μοπιρα. 31. | 

1 ἡμων σ.. Ν. 51. ΙΤ. Ἀγττ. Β41.δ.Πς]. 
Άτπι, (νἷᾶ. 1 Φοἡ. 1, 4.) | πποαπι ΤΠεὺ. 

--πεπληρωµενη απῖεφ ΒΝ. Υπἱς. ΟΙ. (ην 

Χάσοττ.ς) | {ρο5ί Α. 19. 81. ΚΤ.. πι. 

19. Βα]αία β]ος εοτοσῖς ἔππο Ὦγτ.Η ο]. τί. 

2011. | αἀᾶ. στα(ῖα γορῖδειπι Ὀγτ.Ηο].Ἡ 

Άπτπῃ, αάά. ρταίία αἱ οπατῖτας γοβίδεαπι 

211. 
--βπ.] Τ αάᾶ. αµην 5. 81. ΚΙ. Εω[α. 

Θγττ,Β41.Δ.ΗςΙ. | οπι. ΑΒΝ. 15. Υπ]ς. 

οἱ πι. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. Ατπη. 1Η. 

ΘιΏεογίρΗο Ίωανου β Β. | Ίωαννου Ῥ 

ΑΝ. | Ίωαννου επιστολη β στιχτλ 1, 

ἑαπίνπη (19. 51. πΙλῇ, ἄε . 5ἳ]. αι ες.) 

π, Εῑοίας ἁπιικ | ποπῖςδο 6. | οπτηθπι (1. | 
9, απῖ γοοεα1θ Οἵ.; αϊ Ρχαεσρᾶθέ πι.» αῦ ν]ά. | 
Ῥετιπαπεῦ Οἱ. | Ῥαϊγοπα ος Ἐἰήατα 61. | 11. ορε- 
τίθας εἶας Οἱ.: 1λήαΒ Απιιπις. (οσα. ἐκδ.) { 19. 
Ῥϊεπαπα αἰς 6ἳ. 



ΑΒ κ [0]. 

ΙΩΑΝΟΥ ΕΗΠΙΣΤΟΛλΗ 

π 

ΤΟ / Τ « 3» ο οδς ολνρ ἃ 
πρεσβυτερος αι τῷ αγαπητῳ;, ον εγω αγα 1 Βοπίον «αίο οβΓἰβίπιο, 

Ὃ ο . 5 . / 3 / ν ΄ »/ / 6πεπΙ 65ο ἀ]Ισο ἵπ νονίαϊθ, 
η. Α πῶ ἐν ἀληθείᾳα. "Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε ΞΟμηκκίπο, ἂν οπιηίδις ογα- 

Ῥα]ς. ο) ο ὃ ο. ᾖ ν ρ πρ : Ποπθπι {ποῖο Ῥτοβροτο {6 Ἰπ- οδντε δὰ] Ἡ. ος καὶ ὑγιαίνειν, καθώς ευοδοῦταί σου Ἠ. μτοᾶῖ οι γαΐοτο, εἶσαξ ριόθραςς 
ΕΠΡΗ. . ντ] Ἱ 3 Ίξμς 5 ο ο ο πια αν ἑρχομσω αδελφῶν κο οσα ονεο, πικνω α 

μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ ἑοςπποπίαπα ροτΏἰροπιῖρας γο- 
6. ια πας, κἶοπῦ ἴα ἵπ γοτῖ- 
ἃ2 1οἳ, 4 περιπατεῖς. μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, σος λατ Ἴος 

’ ΔΝ Ν / ” ο 5 / - 1 

ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. ο βοκα ιρκι ο νΑσε ρα 
τν Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὂ ἐὰν ἐργάσῃ εἰ τοὺς ἴπίο απιριαηίςς. ΣΟαπἱρεῖπιε, 

4 ΠάοΠίον {αοἶς απ]ο(πῖά ορετατίς 
ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο” ́ ξένους, - οἳ ἐμαρτύρησάν, σου ἵπ ΠΑΕ, οἳ Ἠου ἵπ ΏῬετο- ον ας α 
τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις Ἀληοιωιι Ὃ ο ο 

/ . / - ω ώστε νΝ ον -.. / . ω οῦ θεοῦ. ε α 8ροσι εοο]οδῖπο; «πο Ῥοπο 
προπεγς ἀξί ον : αν ος πρ τά . σος ματς {αοῖοβ ἀποθῃβ ἀίσπο 49ο. 7 Ῥτο 
:ἐξῆλθαν μηδεν ο ών απο τῶν εθνικών. ποπίπο οπίπ ῬΡτο[ροά ΦΠί 

η]. αοοϊρἰεηπίο α ρεπίίρις. 
ὃ ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἡ ὑπολαμβανειν΄ τοὺς ο ρα, 4ΝΟβ 6ἵμο ἄεῦοπιμς Βαδοΐροτο 

ἵνα συνεργοὶ γωώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. ""Ἠγραψά Ότι" πι νωήμῶς,  Ἡ Φοινίκη 
ον ” / ε .. β . . -. 

τῇ ἐκκλησίᾳ: ἀλλ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν ος [ουνίίαν οοο]οείαο: 5ο 19 ααὶ 
- « Απιαῦ ῬΓΙΠΒίΗΠΙ ΡΕΤΘΤΟ 1Π 615 

Τηδοπῖρίϊο 4. χαραν ΑΝΟ. τα]. Το. Τμεδ. τε]. | | ᾖ7.εξηλθαν ΒΝ.| Ἴ-θον 5. ΔΟ. 18. 8ἱΙ. 

ΤΩΑΝΟΥ Ἐ χαριν Β. Ὑμπ]σ. Μεπιρῃ. ΚΙ. 

ΙΕ: -τῷ αληθ. ΔΒΟΣ. | οπι, τῃ 5. ΝΟ’. | -- απο] παρα 19. 

ΙΩΑΝΝΟΥ τ Ἱπ ὃν, 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ 6, 18. (1: Α.) 
Ίωαννου καθολικη τριτη 

Ίῃ 81. 

ΈΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ “ΑΡΓΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

1π Τ.. 

8. γαρ ΔΒΟ. 81. ἘΙ.. Ῥσιτ.Βά].δςΗς]. 
ΜεπιρΗ. | οσα, δν, 19. Υα]ς. ΤΠεὺ. Αιπι. 

2301, 
--- μαρτυρουντων] µαρτυρουν Β. 

- συ ΒΝ0Ο. τε]. μας. | οπι. Α. 
4. τουτων ουκ εχω χαρ. Α(Β)Ν. 15. ΚΙ. 

γπ]ς. (Βγτ.Βά1.) Ατπι. (εχων Β3 Μαῦ) 

Ι. τουτων χαραν ουκ εχω Ο. Αδιμ. 

{ χαραν ταυτης ουκ εχω 91. (5γτ.Ης|.) 

(Μειαρῃ. Ἐεῦ.) 

189. 51. Κ5Ι. 

δ. εργασφ] -ἕφ Δ. 
-- και τουτο ΔΒΝΟ. Υα]ςσ. Βγιτ.Β4].δς 

Ἠε]. (εξ ππαχς., (ταεςὸ.) Μεπιρι. ΤΗεΝ. 

ππι, {1 | και εις τους σ. 19. δΙ. 

ΚΤ.. 

6. οἳ] ὁ Κ. 

--- σου] σοι 13. 

--- οὖς] ου Β3 Πε], ΜΗαἰ. 

---ποιησεις προπεµψας ΑΒΝ. το]. πι. 
Σά. Ἀγτ,Ησ]. (Υπ]ρ. 61.) ]. ποιησας 

πρυπεµψεις Ο. Ατπι. | ΟΠΙ. προπεµψας 
ΒΥτ.Ρ4]. αἱ γἱά. προπεψαισίο 3γτ.Ηε]. 

ΤΙΒ1Ρ..) 

» ονοµατος] αάά. αυτου Εἰσ. Υι]ς. ΟΙ. 

Βντγ, Β41.δεΗο].". Αππι. 1 ΜΑ. ἀπ. | 
οτι. δἱ.5. ΑΒΝΟ. 19. 51. 
Ῥγν.Ης].κί. Μεπιρῃ, ΤΠεῦ. Ατπι. 

--α 

--των] οτι. Ο. 

---εθνικων ΑΡΝΟ. 19. Εεπρας Για, 
Το. Μεπιρῃ. ἀεπῦας Οἱ. Απι ΤΕΝ. 

|.  εθνων 5. 81. 11. 
8. ὑπολαμβανειν ΑΒΝΟ3Χ. 15. Υμ]ς. | 

Ἰαπολαμβανειν 5. Οἱ. 8Ι. ΝΤ. 

--- γινωμεθα] γινοµεθα Ο. | 

κ. 

--αληθειᾳ ΒΝ.0. 18. 51. ΚΙ.. Υπ]ς. τα]. 
ΓΙ εκκλησιᾳ ΑΝ 3. 

9. εγραψα] εγραψας ΒΕΙίψ.ῆαἰ. | αάά. 

αν δν. 195. Ὑπμ]ς. Ὀγτν, Β41. δε Πε]. 

---τιαπῖθ τῃ εκκλ. ΑΒΝΟ. Μεπιρῃ. ΤΙοῦ. 

Απα. | ση ᾱ- δα 5. οἳ- 

γΥαἱς. Ἀγττ. Ρ41.8ς Πε]. 91. 

γενωµεθα 

ΚΙ, Απι | 
4. απαΌπ]ατο 6]. [ 6. Ὀεπείασίεπβ ἀεάασθς 6. | 

Τ. οπἷπα εἶας ΟΙ. | 9. ψεποιθ Απι. 

66ὁ 



ΙΩΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ’. 15. 

ΔΝ - Δ 3/. ς / 

ΑἨκο. οὐκ ἐπιδέχεται͵ ἡμᾶς. 0 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνή- Ὠϊοῆρες ποι χθορῖ ος, 
18. 81. 1ο Ῥχορία Ίος, ΒΙ ΥΘΠΕΤΟ, 60ΠΙ- 

ἘΙ. σω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἂ ποιεί, λόγους πονηροῖν «Φλυαρῶν οσο ο. ΟΡΕΓΑ 4118θ [ας 
προ εσπερνο ΥΟΘΤΡΙΒ ΤΙ 1ης ραγπῖθης 1 Ἠ0Β8, 

Απο σάι Ἡς ἡμᾶς: καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις» οὔτε αὐτὸς αι αιαοί πο οἳ Ίδια ειβλοῖαπί, 

ο Πρ). που 1ρ56 βιιδαῖρίί {Γαΐχος, ϱὐ 608 
ἠΜαιρ, Τμο ἐπιδέχεται͵ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους ο σιρμή ιο - 

κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 1᾿Αγαπητὲ, οἰεδία οἷοι. Ἡὶ Ομηκείπιο, πο] 
Παν παα]απι, οὰ απιοᾷ Ῥο- 

μη μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθὸν. ὁ ἀγαθοποιῶν, το ο. Ωαά πρὸ Γαρῖέ, εκ 

3 1 6ο 68 οί πια] {ποῖς, ΠΟΠ. 

ἐκ . θεοῦ ἐστιν' ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν ο αῑε ἄεωα., βριοῖο- 

/ . ω πηοπίπτη τοβθίέας αὐ΄ οπιπίρις 
Β θεόν. " ” Δημητρίφ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπ' Ἐν αν ος τα πο. - 

υ 10Ἠ. 61:54. αυτης τῆς ἀληθείας και νεα δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ πιοπῖππα ῬογΠίβοπηδ, οὗ ποδϊ 
ποπίαπα {οδπηοπίτπι ποδίταπα 

Σοἶδας ' ὅτι ἡ ως ἡμῶν ἀληθής, ἐστιν. ας ὰ 

νν 155Πολλὰ είχον ᾿γράψαι” ο ́ ἀλλ οὗ θέλω Μι] λαριή κο ροτο εί, 
εω οι βοὰ πο]ιῖ Ῥες αἰγαππεπίαπι οὗ 

3 50. 19. διὰ ο λανας καὶ καλάμου σοι [γραφειν” : "' ἐλπίζω οπ]απιμπα κοείψοχο Ηδί: 1"βΡοπο 

δὲ εὐθέως | σε ἰδεῖν, καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλήσο- 

15 εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου μεν. 
ΔΝ 5 

τοὺς φίλους κατ ὄνομα. 

ΙΩΑΝΟΥ Γ. 

αιέεπι Ῥτοιῖπας {ο νίάστε, εἴ 98 
αᾱ ο5 Ἰοηπεπιας. 5 Ῥαακ ΕΡί, 
Βα]πιαπίε ἴο απο,  Βαλαῖα, 
ΑΤΩΙΟΟ5 Ῥος ΠΟΠΙΕΗ. 

10. εαν] αν Α. 
--- ἡμας] Ῥταεπι. εις Ο. 
--- βουλοµενους ΑΒΝ. τα]. Απ Ει[ά. 

Βγτ.Ηε].ίαί. Μοπιρμ. «Άι. | επιδεχο- 
µενους Ο. Ὑπ]ρ. ΟΙ. Ἀγττ.Βά].δ.Ης]. 

πιατο. ΤΗεῦ. Δτπι. 
- εκ της εκκλ.] οπ1.εκ Ὦ Λα δὲ. 

11. κακοποιων] Ἰ Ῥταεπι. δε 5. «81. 1. 
Τοι, ΜοαιπρΗ. Αππις 01. | οπι. ΑΡΝΟ. 

19. Ι.. Ὑπ]ς. ΘΥτ,Ης]. εἷο. Τμ6ῦ. (6 Ἐν” 
ΒΥγ.Β41.) 

-ουκ Ο. 

--- ἑωρ.] ἑορ. Ὦ 3 Μι Μαι. 
19. ὑπ] ὑπο ΝΟ. 
--"αληθειας Να]ρ. Βγτ.Ηςο] ια. | εκκλ- 

σιας ΑΦ |) Ῥτασπ. εκκλήσιας και 

της Ο. Βνττ.Β41.δΗ ο] πια. Αππι. 

--οιδας ΑΒΝΟ. Υπ]. Μεπιμα. ΤΠΕΡ. 

Άγπι, ΒΙΠ. |.  οιδατε σ. 18. 81. Κ.. 
Βγτγ.Ρ41. 85Η ε]. (εἳ πιαυρ. ἀγαεεὂ.) 
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19, ἡ µαρτ. ἡμ. αληθ. εστιν ΑΒΝ. 19. 

ΚΙ, γαρ. Ἀγτν,βά1.δΗο]. Μεπιρῃ. 

ΤΠΕΡ. Αππι | αληθ. ἡμ. εστ. ἡ µαρτ. 

Ο. | αληθ. εστ. ἡ µαρτ. ἡμ. 81. «Βνμ. 
19. γραψαι σοι ΑΒΝΟ.. 81. γπ]ρ.α. 

Βγιν.ΡάΙ.δΗΕ]. Μεπιρῃ. μες. Αππι. 

πι, | Έγραφειν (οπῃ. σοι) στ. 18... 

-- αλλ] αλλα ΒΡΙ{ψ. (εἴτα, ἠαἳ). 
--- ου θελω] ουκ εβουληθην Α. 

--καλαμου] -μῳ Ἰ. (δια χαρτου και 

µελανος Αη.) 

--- σοι Πίο ρα. ΒΝΟ. 851. ΤΙ, | Ῥοί 

ΔΑ. 18. Ψπ]ρ. Ἁγττ.Ρ41.δ.Ης]. Μεπιρὴ. 

ΤΠοῦ. (οπι. σοι ΑΣΠΙ:) 
---γραφειν ΑΡΝΟ. 51. | Ἡ γραψαι 5.15 

τπ{ γιά. ΚΙ. 
14. σε αΠίθ δεν ΑΡΟ. 51. Υαΐς. | 
{ Ῥορί ς. Χ. 19. ΤΙ, Μεπιρῃ, (Μα 

οπ1. σε, ΠΟΠ. δἷο ἵπ οοᾷ. «ἱ/.) | νοπῖτα 

84 ἰο Τ]ευ. 

14. λαλησομεν] -σαμεν 3. (5 οοστ.Ἡ) | 

-σωμεν Ἱκ. 

--προς] προ Ὦ 3 Γι]. 
15. οἱ φιλοι ΒΝΟΝΙ,. Υι]ρ. Ἁγιν.Β4].δ0 
Ἠο]. αι. Μοπιρῃ. ΤΠΕΡ. Άτπι, |. οἱ 
αδελφοι Α. 19. δΙ.. Ἀγτ.Ης].πις. 

Ημ. 
---ασπαζου] ασπασαι ἓ. 

-ϕφιλους] {ναΐτεν Ὦγτ.Ησε]. 

-- ΒΠ.] αἀά. αµην Ἱ.. Υαὶᾳ. Τοι. 

ΒιΏεογίρίίο Ίωανου γ Ἑ. | Ἰωαννου γ ΑΝ. 
|. Τωαννου επιστολή Ύγ Ο. | επιστολή γ 

του ἁγιου αποστολου Ίωαννου στι": λβ 

1.. | πμ] ἵπ 19. 91. ἄο Χ 51. Μαιθ. 

10. οοπΙΙΠΟΠΕΡΟ ϐΟἵ. | πεαια 1ρ8ο 6ἵ. | ααϊ 
βαβοϊρίαπέ ΟΙ. 1 1. νἰᾶεῦ πι, [ 13. 5οᾷ θὔ ΠΟΒ 
οἳ. { 19. πασαϊ ρῖ βογίρονο 6. | 15. ποπιῖ- 
ηα[ῖπα Οἡ. 



ΙΟΌΥΔΑ ΕΠΗΠΤΙΣΤΟΛΗ. 

μον 11) Ιούδας Ἰησοῦ κα δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰα- οἱ ας τα να 5οιν!Β, 
.81, βίου απίοπα Τασοβ!, Η18 απἱ ἵπ 

ο ΣΕ. κώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ Ιἠγαπημένοις' καὶ Ἰησοῦ ἄοο Ῥαΐο ἀοεῖς οἱ  Ίοθι 
Ῥα]ς. Σι « τν Ομεῖκίο  οοπβογγαΓῖβ γοσαῇβ. 

ποια. Ἡ. χριστῷ, τετηρηµένοις κ. ητοῖς κ. εος ὑμῖν καὶ εἰρήνη 3 ΜΙεοτιοοτᾶῖα γουῖβ οἱ ρακ εἰ 
ἙπρἩ. ΤΗοΝ. οαγίίας αἀἰππρ]οαίας. 
Άντι. ΑΕΠ. καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. ὃ Οαπρεϊπη, οππηεπι 5ο]]1οῖ- 

Α΄ ϕ "Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενου γράφειν ο να [αοἱθης εκ τὰ 
σ ο οοπηπηιπ] γοδίγα βα]πίο, Πο- 

ὴ ὑμῖν περὶ τῆς κοινης ἡμῶν” σωτηρίας, ἀνάγκην «0856 Παδαϊ βοτίροτο γουῖς 
ἀαρταθσαπς βπρογοογζατί 5οπιο] 

ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλών ἐπαγωνίζεσθαι τῇ αβΊίαο φαποΒς Βάοἳ. 3 Βαρίη- 

ἆπαξ παραδοθείσηῃη τοῖς ἁγίοις πίστει. παρεισέδυσαν Ἐν ολ λα Ὃ παρα 
5, 5 

γάρ Τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι περα εἰς αν ἵπ Ἴοο Ἰπαοίατη, Ἱππρῆ, 
ἀαῖ  ποβί ρταίαπι {Τ8Π8- 

τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν ᾿χάριτα’ πο ασ αι οπή σοι 
Ίαπι ἀοπϊπαίογοπι οἱ ἀοπιὶ- 

3 2 2 Ῥοι. 211 µετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, " καὶ τὸν μόνον δεσπότην πα ΠΟΡΙΗΠΙ Τοβαπα ΟΗτ]είαπα 
Ἶ καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν ἀρνούμενοι. Ἀεβαπίος. 5 ΟΟΠΙΠΙΟΠΟΤΟ πιαίοπι 

ΝΟ8 γο]ο, βοϊθηίας 8οΠ16] οπηπ]α, 
πν Ὑπομνῆσαι δὲ ὁ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας | ἅπαξ ὑπάν- αποπίαπα Ίσεις Ῥορ]ιπι ἆθ 

δ. ὅτι Γησοῦς 
λαὺν 

υ2Ρεί. 2: 4. 

ἴοτνα Αοργρίή 5αἰναης 5οοππάο [4 πα, ὅτι" κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσαν, τὴ ον ααὶ που. αχθᾶ]άσταπὲ Ροσ- 

δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. ᾿ἀγγές ἀῑατί, δ βησε]ος γοτο απὶ Ποῃ 
βογναγετιπύ βααπῃ ργϊποϊραίαπα, 

λους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ 

Τηξορο 

ΙΟΥΔΑ 

Ἰῃ ὮΝ. 

10ΥΔΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

1 ΑΟ.15.Κ. 

Ίουδα επιστολή καθολική 

Ἱη 51. 

ΈΤΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΙΟΥΔΑ 1. 

1. Ίησου απΠῖο χριστου ΔΕΝ. 15. 81. Τ.. 

Ὑγπ]ς. Ἁγιτ.Ρ41.δΗε]. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

ΑΆγπι, 41. Ογίᾳ. ΠΠ. 4653, | Ῥορί Ἱς, 

1λεπιίά. Το, Ππιοί[.28. [6 π.].] 
---.θεῳ ΟΥίᾳ. 11. 607.5 Γιο. | τῳ Α αρ. 

ὙγΓοῖᾶς, Ῥεγ ΕΓΤΟΥΟΠΙ, 

---- ἠγαπημενοις ΑΡΒΝ. Ὑπ]ς. Ἀσττ.Βα1.8ς 
Ἠε]. Μεπιρῃ, Τμευ. Αππ. (3511.) 

Οτιᾳ. ΠΠ. 6075, 1ο. (15 1.1.) (ρτασπι. 

εθνεσι τοις Αιπη.) | Τήγιασμενοις 5. 

51. ΚΙ. 
---και Της. χρ. τετηρ. Ο)ἱᾳ. ΠΠ, |. οπι. 

Ὀγτ,Ης]. 

9. και ειρηνη] οπη. και . | αάά, Ἱπ 

ἀοπιίπο Φγτ.Ης]. 

8. γραφειν] Ῥταεπι. του ὃδ. 

---κοινης ἡμων ΑΡΒΝΟ ιέυτᾶ.(51.)(Υα1ᾳ.) 

Όγτγ.Ρ41.δὲΗεΙ. Τμεῦ. Αππι. Γιο. 

98. (13 1.]. ὑμων 51. Υμ]ο.) | ἈῬοπ. 

ἧμων φ. ΙΤ, Μεπιρῃ. {ΙΠ. (νῖᾶ. εᾱ. 

Ῥ]αί{.) 

--- σωτηριας] αάᾶ. και ζωης ὃν. | Οοπίτα, 

1αιοί/. 
---γραψαι] γραφειν ὃν. 

4. παρεισεδυσαν] -δυησαν ὮΒ11ψ.Βει. 

ΠΗαἰοἆ. 5. 

---παλαι] ῬτασΠΙ. και ὃδ. 
--- χαριτα ΑΡ. | { χαριν 5. ΝΟ. 18. 8]. 

ΧΙ, 
--- δεσποτην] Ἡ αἀά. θεον ο. 51. ΠΤΙ. 

Ῥντν.Β41.δεΠσ]. { οτι. ΑΒΝΟ. 19. Ὑπ]ρ. 

Μεπιρῃ. ΤΗ6ῦ. Ατπι, 911. Γιο. 98. 

δ. δε] ουν Ο. (οπι. ΤΠ6ς. Ἱέπαπο {οί 

98.) 
--- ειδοτας] ειδοντας 15. | Τ αά. ὑμας 

5. Ν. 91. ΚΙ,. | οπ. ΑΒΟ” 19. Υι]ρ. 
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ΒΥττ.Ρ4].δεΗσ]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Αππι, 
Α0µ. Γαιοί. (03 π.].) 

δ. ἁπαξ Πίο ΑΒΟ. 18. 51... νν. | απίο 
λαον δ. ΑππΠ. | απίθ ὅτι Κ. | απίο 
εκ γης Αιγ. Οἶσπ. 980. (οπι, {ιοί[. 98.) 

--παντα ΑΡΝΟ". 15. ας. στ Ησ]. 

Μεπιρῃ. Αππι. δι. Το. (0 π.].) | 

παντας 3γτ.ΒάΙ. | 3 τουτ 5. δΙ. 

(1.. Τμου. (απίο ἁπαξ ΓΚ.) 

--- ὅτι] Ἰ αάά. ὁ σ. Οἳ. δι. ΚΙ. Αιπη. 

επι. 280. | οπι. ΑΒΝ. 19. [03 π.].] 
----κυριος ΔΟΝ αἱ νιᾶ. 81. ΚΤ,. Θγν. Πα]. | 

θεος Ο). Το. Ἀγτ.βαΙ. Αππι Οἶεπι, 

{ιοίῇ. | Τησους ΑΒ. 18. Υα]ς. Μεπαρ], 
Τπευ. 1. 

6. τε ΒΝΟ. 195. 51. ΚΙ... Ἀγτ.βά]. 

ΤΠεΡ. Ατπι. ί1, Οἶοπι. 280. Ογἱᾳ. 1. 
8145, Γιοίῇ. 28. | δε ΔΑ. Ὑπ]ς. Θντ.Πςε]. 

Μεπρῃ. 

--- αλλα Οἶεπι. Οτίφ. ΠΠ. | αλλ’ Ο. 51. 

1, απῖ βαπῇ ἵπ ἄοο 60. | Ομτῖβίο 1οδα 6ἵ. | οἳ 
ποοαβῖ8 Οἵ, | 4. οπι. "'θὐ” απίθ ἁοπαίπιαπα πιο 
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ΑἈνς, 
18. (91). 

ΚΙ. 
ο Ρεί, 2:6. 

4 61.. 

4ο Ῥοἱ, ο:1ο. 

εο Ῥεΐ,ο:ιο. 

Γο Ῥεί. 9:19. 

ΙΟΥΔΑ ΕΙΠΠΣΤΟΛΗ. 

ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης 
τ ἡμέρας δεσμοῖς ἀῑδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν’ "ὡς 

ο. καὶ Γόμοῤῥα, καὶ αἱ Ἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν 
ὅμοιον ἱτρόπον τούτοις” ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελ- 
θοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς 
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. ἵ "ὁμοίως µέντοι καὶ οὗτοι 

/ ΄ Δ / / Δ 

ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν µιαίνουσιν, κυριότητα δὲ 
- / Ν - Ν Ν 

ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. " ὁ δὲ Μιχαηλ 
« 1 ΄ α - / / κ. 

ὁ αρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβὀλῳ διακρινὀµενος διελέ- 
- ΄, / ΄ / 

γετο περὶ τοῦ ἸΜωυσέως αματος, οὐκ ἐτόλμησεν 
κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίαν, | ἀλλὰ” εἶπεν, Ἔπιτι- 

µήσαι σοι κύριο». Δοὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν 
βλασφημοῦσιν' ὅσα δὲ φυσικῶς ὧς τὰ ἄλογα ζῶα 

/ / / . / 

ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. :; οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι 
ο - .ν /.. / - νά σν 

τῇ ὁδῷ τοῦ Κάῑν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνη τοῦ 
Ῥ ὰ κ. ϐ - εξ. 16 ΔΝ οὺ ςς Ἂ ν - 

αλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ 
3 Κορὲ ἁπώλοντο. 

9 121Ω Ψ ν  ε/ ο νι 3 / ον ον / 
ὑτοι εἶσιν οἱ ἐν ταῖς αγάπαις ὑμῶν σπιλᾶδες, 

/ » / Δ 

συνευωχούµενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντεν" νεφέ- 

τ. 

βοᾷ ἀοτο]ϊαποταπέ 5παπῃ ἀοπηῖ- 
οἵ παπα, 1η. ΠπάΙοἵαπα ππασπ] ἀῑδί 
γΊποιΗς αοίογπῖς 5αῦ. οπ]ρίπαο 
χοβοτναν]έ; 7 εἶοιί Ῥοάσππα οὐ 
(οπποιτα οἱ ΕπΙίπιας οἰν]ίαίος, 
βΙπΙΠ ποᾶο οκ{ογπ]σαίαο ος 
αὐουπίέες Ροδῦ οαΓΠΟΠΙ αΙ{ΟΥΑΠ1, 
Άιοιπθ βαπί εκεπιρ]απι 1ρηῖς 
πειογηῖ Ῥοεπαπῃ βιδήποπίςς. 
5 ΙπΙ1 {ου οἳ ἨΠ οβΥΠεΠ π]- 
ἄεπι τπασπ]απί, ἀοπιϊπαίοποπη. 
απῖοπα ερογπαπί, ππαϊθείαίεπη 
απίοπα  Ῥ]αβρμοπαπ{. Όσα 
ΜΠομα]ιαὶ  αποπαπρο]ας οι. 
ἀϊαθα]ο ἀἹεραίαης αἰθογοατοίας 
4ο Μοβί «οΓροτθ, ποῃ οδί αΠδιις 
Πποα]οίαπα Ἰπίδιτο Ῥ]αδρηεπιίας, 
εοά ἀῑκ]ε, Γπιρετοῦ 51 ἀοπηῖπιι: 
"0Η απίεπι ᾳππεσμτη(θ απ]- 
ἄειι Ἰσποταπί Ὀ]αδρλεπιαπέ, 
απαθοππη(ιο απἴοπι παζατα]1Μ6Υ. 
{απιπαπη. πηπία αππηα]ία Πο- 
ταπῖ, ἴπ Πῖς σοοτταππρπς, 
11 Ὑαο Π]ής, απἷα γἷα Οαἵπ αθῖθ- 
τατ{ οἱ οΓΓΟΥ6 Βπ]ααπῃ τπογοσθ 
εβαςὶ καπό οὐ οοπίταδἰοὔοπο 
Όοχα ΡογΙεγιηὔ. 

11ΗΗ εαπί Ἰπ αορα]1ς επῖς 
πιβοπ]αα, οοπν]ναπίος 5ἶπε {- 
ΠΊΟΥ6, 80ΠΙ6{ 1Ω505 ῬαδοθηίθΒ, 

3/ εξ ον 3 ορ 

λαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων 

φθινοπωρωὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα" 
18 "Βκύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν πια ἀοθρωππαπίοῦ 9185 ο0Ἡ- Εο Ῥοεί, 2:17. 

: παραφερόµεναι, δένδρα οἴτομτη[ογαπ/ς, 
πιὴος εἶπο αθπα 4παθ α γεπ[ῖς 

8ΤΡΟΥ65 απ- 
{απηπα]ες Ιπ/γαείποδαο Ρῖ5 ΠΠΟΓ- 
Τααθ ογαΚἹοπίας, 15 Βπούις [οτί 

6. απολιποντας Ο2ἱᾳ. ΠΠ, | απολειποντας 

1, Οἶσπ. 1 ΜΕ. (Ογίᾳ. ἵν. 2473.) 
--- δεσµοις] αἀᾶ. αλυτοις και 19. | οπι. 

οι. Ονίᾳ. Π1. 6950. 8145, ΟΥίρ. Πη1. ΠΠ. 

9Τ08, | νΙποπ]ῖς ος ΒΑΠΟΙΟΤΙΠΙ 1Πϱθ- 

Ίοππι καῦ {πορτα τοβογναὈὶί πι. 

1.ιοίγ. 98. (5ετναγῖξ.) δεσµ. ἀῑδ. ὑπὸ 

ζόφον ἁγρίων ἀγγέλων Εἶσπι. | αἆἀ. ἵπ 

{ατίατο εοπδπ]οίος ΟΥίᾳ. Ιπί. ἵν. 5103. 

Ι. αάά. οοπδσίος Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. 5495. 

7. Σοδωμα 19. 

--- και αἲ]  οπη. αἱ 03. 

--"τροπον βΠῖΘ τουτοις ΔΒΝΟ. 18. Ἀντν. 

Ῥ4].δεΠσ]. Μοππρῃ. | 1 Ῥοδ ς. ΚΙ, 

Άτπη, (Εἰπα]]ῇ τποᾷο Ψπ]ς. ΤΗ6Ρ. (2511.) 

1ιοί/. 28. οπι. πίτη. πει) 

---- δειγµα] Ῥταεπι. δε ὃν, 

---ὑπεχουσαι 0. 15. ΚΙ. γαρ. | 

ὑπερεχουσαι Δ. | ὑπεχουσιν Νε. | ουκ 

εχουσιν ΝΧ. 

Β. ὁμοιως 6ἶεπι. 515. Γιο. 98. | ὅμως ΔΑ. 
---κυριοτητα {ιού | -τητας Χ. ΟΥίᾳ. 

πι. 1. 93. ] κυριωτατον ΟΥίᾳ. Π1, 4750. 

ὁ δε ΑΝΟ. 19. ΚΙ, Βγτν.Β41.δΠς]. 
Μεπιρ]. ΤΗοῦ. | ὁ τε Ἑ. 2811, | οσπι 
γι]ς. Αυτη. 
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9. ὅτε ΑδΝΟ. 195. ΚΙ, 

Ῥνττ.βά1.δ.Ης]. 

---Μωυσεως ΡΝ60.15. 1, Ι Μωσεωςσ.ΑΚ. 

--αλλα ΑΒ. | αλλ’ ς. ΝΟ. 19. ΚΙ, 

---κυριος πας. Ἁγιτ.Βά].δΗο]. Οτίᾳ. 
Ππί, 1.90. | ὁ θεος 83. | ὁ κυριος ὃδ5. 

19. οὗτοι εισιν] αά. γογγυστοι µεμψιμυ- 

ροι κατα τας (αά4. ιδιας 0”.) επιθυµιας 

αυτων πορευοµενοι ΝΟ’. (03 π.].) 

Άγπι, |. Ῥοποτη, οβἄσπι Τµ6ῦ. | οαπἆσπι 

Ῥο5δέ αγαπαις ὑμων «ΈΙλ. | ποη Ἠαροπέ 

ΑΡΝΕ, Ι5. 51. ΚΙ. γαρ. Θγυτ.Β4].8ς 

Ἠσε]. Μεπιρῃ. 

--- οἱ απίο εν ταις ΑΒ Ρ{]η.οἷςο 41/989. 19. 

1. Ἀγτε,βά].δ.ΗΕ]. |. Ἐοπ. 5. Ῥ]αἱ 

(50. Ρο)" Οἳ (αἳ ντά. πα. 1.3) Κ. γα]ς. 
Μοπιρῃ. ΤΠεὺ. 

--αγαπαις Βὲ. 15. ΚΤ,.Υαἱς. Ἁγιτ. Ρ41. 
δ.Ης]. (εί ππαχσ, (γαεσὸ.) ΜοπαρΙ. ΤΙΟΡ. 

Ατπι. ῆ. Γμοί[ 98.) | απαταις ΑΟ. 

--ὕμων ΒΝΟ. 15. ΚΙ,, Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρη. 
μου. ἆδιῃ. ιο. | αυτων Α 6 σουτ. 
γι]ς. Θγτ,Βά1. Αιπι. 

--""συνευωχουμενοι] αά. ὑμιν Ο. Μεπιρ]ι. 
Τμεῦ. Αππι | οπι. γαρ. Βγιτ.Βά1.8ς 

Ἠσ]. 9Η, πα! γἱά. Γιοί/. (συνευοχ. 1.) 

. } τοτε Ῥ. | απ 19. ὑπο ανεµμων] παντι ανεμῳ ἓ. Ππιοί[: 

--παραφεροµεναι ΑΒΒΙἶψ.ΒολδΟ. 18. 

ΧΙ,. Ἀγτ.Ης]. π{ ν]ά. Τπευ. (Ατπι.) 

3811. (-νοι Ῥεῖο ον. Μα.) | Ἡ περι- 
Φεροµεναι 5. Υα]ς. Ὀγτ.βά]. (αέ γιά,) 
Μοπιρῃ. {ωιοί/. 

--- Φθινοπωρικα ἓὃ ἅ. (οοἳτ.5) 

18. κυµατα] Ρο5ῖ αγρια ἵ. 

--- επαφριζοντα] απαφριζοντα Ο. 19. 

---πλανηται] πλανητες Ἑ. 

--- ὁ ζοφος του σκοτους] οπι. ὁ εὔ του Ἑ. 

--αιωνα] Ἱ Ῥίβθτη. τον ο. Ι5. | οπι. 

ΑΡΝΟ. 18. Τ,, 
14. επροφητευσεν Ὦ Γη]. Βε]. Μα (επροεφ. 
ΒΡΗη. εἰ 6 σουτ, ζεί. ἨΓαἳ) | Ἱ προεφη- 

τευσεν 5. Α(9)Ο. 15. ΠΤ,. (προεπροφη- 
τευσεν ὃν Τἱκε].) 

---δε Υπ]ρ. | οπι. ΔΑ. 

--- ὁ κυριος ὃ. 

--- ἅγιαις µυριασιν αυτου ΑΒ. 19. ΤΙ. 
γα]ς. | } µυριασιν ἅγιαις αυτου 5. Ο. 

Ἀγγ.Ησ]. Μοπιρῃ. «4911. (οπι. αυτου 

Ἀντ.Βά1.) |. µυριασιν ἁγιων αγγελων 

δὲ, ΤΗεὺ. Αππη, 

Β. βἰπαϊ]ίον ες Τί σἵ. | 10. Ἰά ααζοπι 6ἶ. | 
11. 1η νία Οἶ. | Ἡα οοπίταᾶ, Οὐ. | 12. Πὰ απ οἱ. 

ο 



25. 

ταῖς. 
Βυττ.Βὰ].Ἡ. 

ΠΠοπαρλ. (Τ1160:) 
Αππι. Ρ{Η. 

εἰς ! 

Ἡ Ῥος, 2:18. 
1 Ῥεί. 3.2. 

κ. Ρει. 3:9. 
251 

ἀσεβειῶν. 19 οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοὶ 
4 . - / . ιά ᾿ 

τν πνεῦμα μη ἔχοντες. ὑμεῖρ δέ, αγαπητοί» ν ἐποικοδο- 
᾿ 

ο ρα μοῦντες Ἡ ἑ ἑαυτοὺς τῇ "ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύ- 
ματι ἁγίῳ προσευχόµενου 
τηρήσατε, προσδεχόµενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν 
πα χριστοῦ, εἰ ζωὴν αἰώνιον. 
Σἐλέγχετε' Ἰδιακρινομένους»,. 

322, οὓς μὲν ἐλεᾶτε 
διακρ. 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

.. ἐπροφήτευσεν” 

αὐτοῦ, 

ο ονὶ 

ἐπ ἐσχάτου χρόνου ᾿ 

29 

αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους 
αἰῶνα τετήρηται. ἱ 

τούτοις ο ον ἀπὸ Αδὰμ Ἐνὼχ λέγων, ἼἸδοὺ ἦλθεν 
κύριος ἐν Σἁγίαις μυριάσιν΄ 
κατὰ πάντων, καὶ ᾿ἐλέγξαι" 
περὶ πάντων τῶν ἔργων Τάσεβείας ] αὐτῶν ὧν ἠσέβη- 

σαν, καὶ περὶ πάντων τῶν οκ ηρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ 

αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖν. 
μεμψίμοιρου, κατὰ τὰς ἐπιθυμίαν. αὐτῶν πορευόµενοι, 
καὶ τὸ στόµα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες 

πρόσωπα, ὠφελείας χάριν. 
µνήσθητε τῶν ῥημάτων, τῶν προειρηµένων ὑπὸ τῶν 
ἀποστόλων τοῦ μοι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἔλεγον ὑμῖν [ὅτι] } 
ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόµενοι τῶν 

"ποιῆσαι να 
΄ 

πάντας τοὺς «ἀσεβεῖς ! 

Ροὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ 

ὑμεῖς δὲ ἀγαπητοί, 

Ἅ ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ 

καὶ ος μὲν 
οὓς δὲ σώζετε ἐκὶ πυρὸς 

δὲ καὶ 

ἔσονται 

{Η5ἱ0Π065, φἰάστα οιταπίία: απἷ- 
Ῥ18. Ῥτοσσ]ία. τοποῦταγαπα 1π 
ποίογη πα βογναία ορ. | Ῥτο- 
Ῥμειαν τί απίσπη ἆο Ἰής βοριῖππας 
8ὐ Αάαπι Ἐποσι ἀἴσθη», Έσσο 
γοπῖς ἀοπαῖπας ἴπ. βαποίΙς πη]- 
Ῥα8. κας, οὐ {ποσο ἹπάΙοίαπα 
σοπίτα ΟΠΊΠΟΣ εἴ αΓΡΊΙΕΓΟ ΟΠΙΠΘΒ 
Ἱππρίος ἆο οπιπῖυας  ορετῖ- 
Ῥπς Ἱπιρίείαίς θοσαπαι οα]- 
Ῥμ8. Ἱπιρίο εσοταιπί οἵ ἆἀο 
οπιπῖρας ἀπτί οπαπο Ἱο- 
ου δαπύ οοπῖτα 6 Ῥοσςα- 
ἴογος Ἱπιρῃ, Ι5ΠΙ δαπί παῦ- 
πππγα{ογες απθγο]οβῖ, 5οοαΠά ατα 
ἀοβιάογία δια απιοα]απίος, οἳ 058 
Ἠ]οναπα Ἰοφαῖνας θαροτρίατη, 
ΗΙγΗΠΙΟ5 Ῥ6ΙΡΟΠΗ5 «απασδίαΒ 
σαδα. 7 ΎοῬ απζεπῃ, οαγἱςβιπη, 
ΏΙΟΙΠΟΥΟ5 οδίοῖο  νορογαπα 
απαο ῥταθᾶϊσία εαπί αὐ 8Ρο- 

ὅτι εἴοῃς ἀοπιϊπϊ  ποδισῖ Ίορια 
Ομηῖεῖ, "δα ἀῑεεραπί γοβῖβ 
αποπῖαπα 1π. πογ]βεῖπιο Τἵοπῃ- 
Ῥοτο νεπῖεπί 1Π]ά8ογος 5οεπῃ- 
ἆσππα δαα ἀοδίᾶστία απιυα]απίος 
ἱπριείαταπα, 1 ΗΙ εαπς ααῖ 
βοστοσαπῖῦ 5οπιοί 1Ρ505, ΑΠῖ- 
τηα]ο5 ρϊτίαπι ποη Ἠαρεπίες, 
30 Ύγος απίοπη, οατὶςεἰπη], 5αρετ- 
ποάἸβεαπίες  γοβπιθ 1Ρ805 
βαποἰςείππαο γοδίταο ΕΒάαῖ, ἵπ 
ερ]σῖτα ςαποίο ογαη{ος, 3! 1505 
γος5 ἵπ ἀΠοσείοπο ἀ.ῖ 5οτναία 
ακροοσίαπίος πιὶςοτίοργάίατα ἆο- 
πη]ηϊ Ποπ «ἵερα ΟΠτῖκί ἵπ 
γἹίαπα αείογπαπη: 5366 Ἠο5 απ]- 
ἀοπι αιριῖῖο Ππαϊσαίο», ᾗ 1]- 
195 Ὑ6νο Βα]ναίο ἆᾳ Ίππο 

18 Ἱς ο 

15. ελεγξαι ΑΒΝΟ. 15. ΚΙ,ΤΊ | 1 εξε- 
λεγξαι ς.. 

---παντας τους ασεβεις] πασαν Φυχην 

δ. [ Ταἀᾶ. αυτων 5. ΚΙ. | οπ. 

ΔΡΝΟ. 19. ας. Ἀγιγ.ΒάΙ.δΗς]. 

ἸΜεπιρῃ. ΤΗ6ὺ. Ατπι. 1Η. 

--ασεβειας ΑΒ. 15. ΚΙ. Υα]ς. Ἀγτ.Πε]. 

Μεπιρμ. 3ῆι. | οπι. ΝΟ. Ὄντ.βά]. 
Τπευ. Ανπη. 

---αυτων ΔΕΡΒΟ. 19. 81. Ἐ»5Ι,. Υπαἱς. 

Ὀντ.Ηε]. Μεππρῃ. Ατπι. 11. | οπι. ὃν. 
Ἀντ.Βά]. ΤΠΕΡ. 

-και περι παντων ] Ῥταεπι. ρτορίετοα ᾳιιοᾶ 

ἀεεεταεταπὲ Ώοπίπιπη Ῥγτ.Ης].πιατς. 

--- σκληρων] αἆά. λογων ΝΟ. 15. Ἀγττ. 

Ρ41.Δ.ΗεΙ. Τπερ. Αιπι. (911. | οπι. 

ΑΡΚΙ.. Υπ]σ. Μεπιρῃ. 
---κατ᾽ αυτου] οπα. Θστ.ΒαΙ. 
16. αυτων 10. ΔΒΝ. 189. ἴ». 

ΟΙ, Υπ]ς. . 
--- αυτων 5’.] αυτω Α. 

17. ῥηματων των προειρηµενων Υα]ς. 

}; προειρηµενων ῥηματων Δ. {ιού 
28. 

18. ελεγον ὑμιν] ελεγεν ἡμιν Ι.. | οπι. 
ὑμιν Τμευ. {ιμοί]: 928. 

|. ἑαυτων 

18. ὑτι»ῦ. Α.Ο. 15. ΚΤωις. Υπαἱς. Ἀγτν. Βά1. 
Πο]. Μοπιρῃ. Περ. Αππι. 31. | 
οπι. ΒΡ11ψ.ΜΓαἱ ΝΤιίστ. Πμοῦγ. 

--- επ) εσχατου ΑΒΝΟ. 19. | Τ εν εσχατῳ 

ς. Κ.Ι, Υιὶς. 
--χρονου ΑΒΝΟ. 13. Ἁγντ.(Β41.)δΗε]. 

(ρτασπι, του ΑΝ. 15.) | χρονῳ 5. ΜΙ.. 

γα]. 

---εσονται ΒΝΣΟΣΚΤΙ, Ἀνττ.Βᾷ].δ.Ησ]. 

Άτπι. {οί[. | ελευσονται ΑΝΣΟ”. 19. 

Ὑπ]ς. Μεπρη. Ἔμερ. «Αι. (νιᾶ. 

9 Ῥεί. Π1. 8.) 
--- τας ἑαυτων επιθυµιας Απι. | τας επιθ. 

αυτων ὃ. (ἑαυτων".) 

19, αποδιοριζοντες] αἀά. εαυτους Εἰσ. 

ο. Υαὶς. |. οπι. δἱ.9. ΑΒΝ. 19. ΚΙ, 
Σά. Ἀγιτ.Βά1. δε ΗςΙ. (916). Μεπιρῃ. 
ΤΠες. Αιπι. ἆδιι, Γιοί.98. 

90. ὑμεις] ἡμεις Ο. Αππι, 

--- εποικοδ, ἑαυτους απίθ τῷ ἁγιωτ. ὑμων 
πιστει ΑΒΝ(Ο). 15. γα. γι. 
Ἠσ], ΜεπιρΗ, 168. «διπ. (ἡμων 0.) | 

Τροδί ς;. Κ.Ι,. Ἀγτ.Βά]. Αππι, 

21. ἑαυτους] ἑαυτοις Ἰκ. 

-θεου] οπι. 09. 

-- τήρησατε ΑΝὲ, 19. ΙΙ, Ὑπ]σ. ἈΤοπιρῃ. 

2041. | -σητε Ο”. | -σωμεν Β03 11. γιά. 

Ῥγτγ. ΡΒ41.δ.Ης]. (τηρειν Ατπι.) 

91. προσδεχ....αιωνιον] οπι. Απι. 
93. ελεχχετε ΔΟ3. 19. Υπαὶρ. Μεπιρῃ. 

Αππῃ. {Βί1. | ελεατε Βδ0”. Ἀγτ.Ης]. | 
χ ελεετε 5. ΚΙ. | οτι. Ὀντ.βά]. | 
εκ του πυρος ἁρπαζοντες Ἠϊο Ἀσε.βά]. 

|. ἐκ πυρὸς ἁρπάζετε επι. ΤΤ5. 
--- διακρινοµενους  ΑΒΝΟ. 15. γπα]ς, 

Ῥγττ.Β41.δΗ ο]. Αππη, (2 11) Οἶε. | 

 -μενοι 5. ΚΙ. ΔΤεπιρι, μὲ υἱά. 

95. οὓς δε ΑΝΟ. 15. ΚΙ. Υπ]ς. Ὀστ. Πο]. 

Μεπιρῃ. Απτπι (211.) | οπι. Πα 

Β Βἱο. Βοᾖ. Μαἰ. Ἀγτ.Βά1. [δε ἵαπίαπι 
Ον. ΤΤ8. 

--- σωζετε] ἨΈ Ῥτασπι. εν φοβῳ σ. ΚΙ. 

(Βγτ.Βά1.) | οπι. Πο ΑΒΝΟ. 15. Υμἱς. 
Μεπιρῃ. Αππι. 4041. [ ελεατε αυτους εν 

φοβῳ Βγτ.ΡΒ41. | ελεειτε Μῖο Οἶεπι. 778. 
--- πυρος] Τ Ῥίβεπα. του 5. | ο. ΛΡΝ6Ο. 

15. ΚΙ. Αππι. | ΟΠ. σωζετε εκ πυρος 
ἁρπαζοντες Ἀντ.Β41. 

{ 
| 

13. βθτναία οδὺ Ἱπ αθίοτηαπα Οἵ. | 14. ααζεπι 
εἳ ἆο ϐἸ. { 15. οοπίτα Ώεαπι Οἱ. | 16. ΜΗ βαπο 
6. [ απετα]οδί 6. {. εοταπα Ἰοη1έας βαροχβίαπα 
σι. 118. ἀρρδιάοτία 5αα Οἱ. | απαοπ]αηίες 1π Ἱπῃ-- 
Ῥϊθίαθῖρας Οἷ. { 19. Ἠ καπέ ἰ. | 51. νοεπιοῦ 
1505 ϐἸ. | οακρεοίαπίοΒ αἲ ᾗπ. τετ. ΟΠ. «πι. 

66πτ 



ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 24. 

πηϊπῖ Ἰπ πιοτο, οάΙθηίθβ θαΠ 
αππθ οαγπα]ῖ5 εδ τηποπ]αίαπη 
{πΠΙσΒΠΙ. 

3Έή απίεπι απ Ροϊοςέ ΝΟΒ 
8ἶπο Ῥοσσαίο οὐ 

΄ .. Ν . / / - η Ρα . 

νο ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ ααρίοπίος, αἲῖς αμίοπι ππήφογο- 
: λ Ην ον / - 

ΕΥ. τον απο της σαρκος ἐσπιλωμένον χιτώνα. 
γαρ. δ Ό9θπις 9) / / ρω υκ. Βτττ. Ἠδι. Ἡ Ἡ Τῷ δὲ δυναµένφ φυλάξαι ὑμᾶς απταίστους καὶ 

ο στησαι ο ως της δόξης αὐτοῦ ἅμωμους ἐν οπεοκες 
. ῶ 

ἀγαλλιάσει, μόνφ Γ θεῷ ιο ἡμῶν, ᾿ διὰ Ἰησοῦ 
χριστοῦ τοῦ κυρίου. ἡμῶν, δόξα ' μεγαλωσύνη κρά- 
τος καὶ ἐξουσία ̓  πρὸ παντὸς τοῦ αἰώνος καὶ νῦν καὶ 
εἰς πάντας τοὺς αἰώνας. ὄρο 

ΙΟΥΔΑ. 

οοπδίίταοτθ απίθ εοπβρεοίππα 
5]οτῖας 589 ππιμος 1π 
οχτι]ίαΊοπα, 35 6ο ἆ4εο βαἶνα- 
τογῇ ποβίτο Ρε; Τεδαπα ΟἨτ]δύαπα 
ἀοππίπαπα  ποβίαπι,  β]οῖα, 
ππασπ]βορηίία Ἱπιροτίαπι εί 
Ροϊοείας απῖο ΟΠΙΠΘ 5αθοπ]ατη 
αἱ πιπο οἳ ἵπ οπιπῖα 5αεσπ]α, 

ΒΠΙΕΠ. 

98. ἁρπαζοντες αἀά. οὖς δε ελεατε εν 

φοβῳ ΑΒΝ, 13. Ὑμ]σ. Μοπιρῃ. Ατπη. 

ΟΡ.) | αά. εν φοβῳ Ο. Ἀντ.Ηε]. | 
Ἐσπι, ς. ΚΙ. 

24. ὑμας ΜΕ. ὮΜαϊ(αἀἰκετίε)ΝΟ. 19. Ἱ.. 

γπἱς. Βγττ.Βά].δεΗοΙ. Μεπιρῃ. Αππη. 

251. | μας Δ. | αυτους δί. 8. Ὦ Β1ἱ/ 
ο 1]. Βομ. . 

--- απταιστους] αᾶά. και ασπιλους Ο. 

Βντς,Β41.δςΗςε]. Αιπι, 

--- κατεγωπιον] ενωπιον Ο. 

---αμµωμους] αµεµπτους Δ. 
--- Ἀπ.] αἀά. ἵπ αἀγοεπία ἀοπιϊπϊ ποβἰτῖ 

Ίεδα Οµτίδα Υα]ρ. ΟΙ. 

95, μονῳ] ἵ αἀά,. σοφῳ σ. ΧΙ, | οπι. 
ΑΡΝΟ. 81. υπ]. ἈΒγιτΒ4].δΠε]. 

Μεπιρῃ, Αππι, 3/1, 

95. δια Ίήσου χριστου του κυριου ἧμων 

απίο δοξα ΑΒΝΟ. 19. Τι. Υπ]ς. Ἀγττ. 

Ῥ41.δ:Ης]. Μεπιρῃ. (Ατπι.) (και Τησ. 

Ατπη. ΟΠΠ. και ΜΞ5.) (1 εδας Οµεϊδίας 
21.) | Ἀοπι. 5. Ι. | ᾧ δοξα 83. 

(σουγ,5) Αππ. 

-- µεγαλ.] } Ῥιαθπη.καις. Κ1.. Υα]ς. 61. 

Βγν.ΡΒά]. Μεπιρῃ. | οπ. ΑΡΝΟ. 
15. Απιι Για. Το. Ὠεπια, Θγτ.Ης]. 

Ατπῃ. 

προ παντος του αιωγος Ἀπῖο και νυν 

ΑΡΒΝΟ. 15. 1,. Υπ]ς. Θγν.Ηε]. Μεπιρ!, 

Άνπι, 291. | Ἄοπι. σ. Ι.. ντ. Β41, | 
Ῥγαεπῃ, Ῥοδΐοα “ οππι Ῥαΐτε ε]ας Ώοπο 

οἱ βρ]γῖέτι εαποίο γ1ν]Ποαίοτο”’ 311. 

--νυν] αάᾶ. και αει 15. 

---παντας] οσα. δδ, (πο 1.) Μεπηρῃ, 

95. αιωνας] αάᾶ. των αιωνων 15. Ἱ,. 

γι]σ. ΟΙ. ΠεπιάἈγτ.Πσ].πας. (Μοπιρῃ.) 

-- αμην και αμην «311. 

Βαηεοτῖρο Ίουδα ὮΝ. Ίουδα επιστολή 

Δ. | του γιου αποστολου Ίουδα επι- 

στολη στιϊτ ζη.Τ.|Ίουδα επιστολή καθο- 

λικη Ο. (111 19. ΠΙαί 51.) |. ετελειωθη 

συν θεῳ και ἡ του Ίουδα καθολικη επι- 

στολη. δοξα σοι ὁ θεος, δοξα σοι ὁ θεος, 

δοξα σοι ὁ θεος, ὁ µακροθυµων επ᾽ 

εµοι τῳ αναξιῳ δουλῳ σου Τ. 
{ Ῥορίοα πραξεις των γιων αποστολων 

και καθολικαι Δ. 

98. οάϊεπίε» οἳ ΘθαΠ1 6ἶ, [ 24. απ Ῥοΐεης εδ 
σα. |. εκα]ίαῄοπο, αἆα. ἵπ αἀγεπία Ὠοπηπῖ 
ποβιτί 1εδα Ομτ]ςα Ο. | 95. οι] ρ]οτία πι. | εὖ 
τααρσπΠοεπθία Οἵ. | Βαθοα]α βαθοι]οταπα Οἱ. 
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6αρίία ΕΡΙΡΤΟΡΒΑΒΟΜ ΟΑΔΤΗΟΙΠΟΔΗΟΝΜ. 

(υῖα.. Ζαζαφιί 6 ωοὐεοίαπεα Γοπιήιεγι{ΟΥ 110 είθγ μι.) 

Οαρίίωία ΑοοβΙ «Πρίίοίαο. 

'Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς καθολικῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς, μεθ’ ὧν περίεχει μερικῶν ὑποδιαιρέσεων 

τῶν διὰ κινναβάρεως.' 

α. περὶ ὑπομονῆς καὶ πίστεως ἀδιακρίτου, καὶ 
περὶ ταπειγοφροσύνης πρὸς τοὺς πλου- 

σίους. [α. 1]. 
/ . - ΔΝ ω . ς . 1 ’ ” ΔΝ 

(α). ἐν ᾧ περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ' πειρώσεως” καὶ 

τῶν ἐξ αὐτῆς παθῶν, ὅτι οὐ παρὰ θεοῦ τὸ 

αἴτιον' εἴ τι γὰρ ἀγαθὸν ἡμῖν, παρ αὐτοῦ. 

[Π. 19]. 
ν λ ρα ς / Ν ’ ) 

β’. περὶ πραὔτητος καὶ ἀγνείας καὶ πράξεως ἀγα- 

θῆς µεταδοτικῆς ἐπὺ μακαρισμῶ, καὶ περὶ 
ἐπιστήμης καὶ συµµετρίας λόγον. ᾖ[Π. 

π0]. 
Ν - ΔΝ ο λαις Γ , 

Υ. περὶ τῆς πρὸς ἕκαστον ἀγάπης ἀπροσωπολή- 
πτου κατὰ νόμον. [η 1. 

δ'. ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως µόνον ἀλλὰ καὶ ἐξ ἔργων, 
καὶ οὐκ ἐκ θατέρου 1 ἰδίως' ἀλλ ἐξ ἀμφοῖν 
ἅμα δικαιοῦται ἄνθρωπος. ΓΗ. 14]. 

ε. ὅτι ἡ προπετὴς καὶ ἄτακτος γλῶσσα θανατοῖ 

τὸν κεκτηµένον, ἧς κρατεῖν ἀνάγκη εἰς εὐφη- 

µίαν καὶ δόξαν] θεοῦ. Γη. 1]. 

(α). ἐν ᾧ περὶ ἀναστροφῆς” ἀγαθῆς καὶ ἁμά- 
χου πρὸς ἀλλήλους ἐκ Φιλοδοξίας τῆς ἐπὶ 

σοφίᾳ ἀνθρωπίνῃ. ΠΠ. 19]. 

(β3). περὶ θείας σοφίας. ΠΠ. 1Τ]. 

(Υ/). ὅτι ἐκ ῥαθυμίας καὶ φιληδογίας ἔρις καὶ 
ἀκαταστασία καὶ ἡ πρὸς θεὸν ἔχθρα γίνεται. 
αν. 1]. 

(δ’). περὶ µεταγοίας πρὸς σωτηρίαν, καὶ περὶ 

τοῦ μὴ κρίνειν τὸν πλησίον. [1ν. Τ]. 

5’. ὅτι οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ ἀλλ᾽ ἐν θεῷ τὰ διαβήµατα 

1 ἀνθρώπου”' κατευθύνεται. [1ν. 19]. 

(α’). ἐν ᾧ περὶ πλεονεξίας πλουσίων, καὶ τῆς 
ἐν κόσµμῳ τρυφῆς αὐτῶν, καὶ περὶ δικαιοκρι- 
σίας θεοῦ. [ν. 1]. 

(8). περὶ µακροθυµίας καὶ ὑπομογῆς παθηµά- 
των. καὶ περὶ ἀληθείας. [ν. 10]. 

(Υ’). παραινέσεις ἰδικαὶ ἑκάστῳ προσηκοῦσαι 
μετὰ πίστεως. [γ. 15]. 

(δ”). ὅτι διακονητέον τῇ τοῦ "πλησίου” σωτη- 

ρία. [ν. 19]. στίχοι κ. 

Τατίείας Ιιεοἰίοπίς (σαρίέωπι Πρίφίοίαγιπι (αἰ]οίσαγωπι επ εἀἰίοπε ἠΙαι(]λαείαµα Μ.ΡΟΟ.ΓΚΚΣΙ1. 

Τππα]ας αἆ οπιπες πας Ἐρίδίο]ας εἷο Ἱορ]ίι:---] ἔκθεσις κεφαλαίων 
καθ’ ἑκάστην ἐπιστολὴν τῶν καθολικῶν μεθ’ ὧν περιέχουσιν 
ὑποδιαιρέσεων μερικῶν. 

α-.  πυρώσεως. 

δ'. 1 ἰδικῶς. 
ε’.. Ἰ αἀά. τοῦ. 3 αἀᾶ. καὶ. 
ς’. Ἰ ἀνδρὸς. ὃ πλησίον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Οαριίωα ΤΕΤΗΙ Βγὶείοῖαε }11πιαρ. 

Κεφάλαια } Πέτρου 

περὶ τῆς ἐν χριστῷ ἀναγεννήσεως, καὶ περὶ 

ὑπομονῆς πειρασμῶν, καὶ περὶ σωτηριώδους 

πίστεως προκατηγγελµένης ὑπὸ τῶν προφη- 

τῶν. [π. 1.] 
περὶ ἐλπίδος καὶ ἁγιασμοῦ τῆς τε ὀφειλομένης 

.) Α [ή 1” 

ἐπιστολῆς πρωτης 

(δ’). περὶ τῆς ” πρὸς ἅπαντας ἐπιεικοῦς ἀνεξι- 
κ ά / ς α) ς ωλ ωλ ω 

κακίας, ἧς τύπος ἡ ἐπὶ Νῶε τοῦ θεοῦ φι- 

λανθρωπία: ἐφ ἡμᾶς δὲ ἡ διὰ τοῦ βαπ- 
τισµατος τοῦ χριστοῦ συμπάθεια. [11.15 
ιο 7 ἔτοιμοι |. 

. - ο α κ ντ ο- / /- ΄ ο ο 
ἐπὶ τῇ υἱοθεσία ἀσφαλοῦς ἀναστροφῆς. [π. | ε. περί ἀποθεσέως φαύλων πράξεων και επα 

- ω / ω Δ 
15]. | γαλήψεως τῶν ἐν πνεύµατι καρπῶν κατὰ 

Υ’.. περὶ τῆς ἐπαξίως τῆς υἱοθεσίας ζην ἐν χριστῷ ͵ τὴν διαφορὰν τῶν χαρίσµατων. [1ν. 1]. 
πρὸς ὠφέλειαν καὶ τῶν ἔξωθεν εἰς δόξαν 5’. ὅτι κοινωνία τῇ πρὸς χριστὸν κρατεῖν χρὴ τῶν 
θεοῦ. [1. 1]. υσικῶν παθῶν, ἐλπίδι Ἱτε' τῇ εἰς αὐτὸν ᾽ 5) 

δ. περὶ τῆς πρὸς ἄρχοντας ὑποταγῆς καὶ φιλα- | Φέρειν τὰς παρ) ἑτέρων "βλάβας. [1ν. 
ες | 

δελφίας καὶ θεοσεβείας. [Π. 191. 12]. 

(α). ἐν ᾧ περὶ δούλων ὑποταγῆς καὶ ἀνεξικά- ἕ. παραίνσις πρεσβυτέροις περὶ ἐπισκοπῆς τοῦ 
κου ὑπομογῆς διὰ χριστόν. [1. 18]. ποιμνίου. [ν. 1]. 

(83. περὶ ὑπακοῆς γυναικῶν καὶ ὁμονοίας τῆς (α). ἐν ᾧ περὶ κοινῆς πάντων πρὸς ἕκαστον 

πρὸς τοὺς ἄνδρας, ! καὶ σωτηρίας τῆς ἐν Ιπαπεινοφρωσύνης”' εὖς γίκην τὴν κατὰ τοῦ 

πνεύματι εἰς τύπον Σαῤῥας. ΓΗ. 1]. διαβόλου. [ν. 6]. 
(Υ). περὶ τῆς ἄνδρων πρὸς γυναῖκας συµπερι- η. εὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως τῶν πιστευόντων. [ν. 

φορᾶς. [Π1. τ]. 10]. 1 στίχοι κέ. 

σαρίζμία ῬΕται Ερἰκίοίαο Βεοιῖαο. 

Κεφαλαία 1 Πέτρου ἐπιστολῆς β..' 

/ ΔΝ / . 3 / ”’ / / σε α α ε) / ς Α 

α. περὶ κλήσεως τῆς ἐν πίστει ἔργοις βεβαιουµέ- | Υ. ἨἈπρόῤῥησι  ἀπατηλῆς ἐπαναστάσεως αἱρετικῶν, 
. 1 ο ο ν. 9 κ. . (ὃ ” . } / ” ωὴ ΔΝ / / 

γης τοῖς "τῆς  ἀαρετῆς, "καὶ ἐλπίὸδος τῶν ἀσεβείας τε αὐτῶν καὶ μελλούσης κολάσεως. 

µελλόντων ἀγαθῶν: [1. 11. ΡηςἹῃς 

β’. παραγγελία εἰς ὑπόμνησιν τῆς διδασκαλίας , δ. ἐπανάληψις περὶ κακίας ἀνθρώπων αἱρετικῶγ. 

μετὰ τὴν ἀνάλυσιν αὐτοῦ, καὶ ὅπως ἐν ὄρει Πα, Τ]. 

Θαβὼρ τῆς τοῦ θεοῦ περὶ ' χριστοῦ” ἐπή- (α΄). ἐν ᾧ ὅτι αἰφνιδίως ἥξει χρίστος ἐπὶ συν- 
κουσε φωνῆς. [1. 10]. τελεία τοῦδε τοῦ αἰώνος, ὥστε δεῖν εὐτρεπί- 

ζεσθαι πάση ἀρετῃ. ΠΠ. 10]. 1 στίχοι υ." 

ἸπεοτιρΠο ἩὮρ. 1 Βεϊτ. 5’. δὲ. Ἀπάθας. 
Γτῆς πρ. ἐπιστ. καθολικῆς Πέτρου. ἕ. Ἱταπεινοφροσύνης. 

δ. ἐπὶ σωτηρίᾳτφ. 3 αᾷ. ἄνδρων. η΄. 1 οπ. 

ο. Ἰηεοτῖριῖο Ἡρ. Π Ῥεϊτῖ, β’. τοῦ υἱοῦ. 
τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς (Ρο5ύ Ῥταθ[αίοπεπι,) ὃ-. Ὅοπ. 

α.. οτι. "ἐλπίδι (οτι. καὶ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

(αρίμία «ΟΠΑΝΝΙΒ Βρὶςίοῖαο Ἠ/ἴπιαο. 

Κεφαλαία Ι Ἰωάννου πρώτης ἐπιστολῆς."' 

εὐαγγελικὴ θεολογία περὶ’ χριστοῦ. [1. 1]. 
(α΄). ἐν ᾧ περὶ ἐξομολογήσεως καὶ προσοχῆς 

εἰς τὸ μὴ ἁμαρτάνειν. [ι. 8]. 

(β΄). ὅτι Ἰἡ'' τήρησις τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ 

τὴν γνώσιν βεβαιοῖ. [Π. 4]. 
περὶ ἀγάπης ἧς ἄνευ ἀσέβεια. [. τ]. 

(α). ἐν ᾧ παραίνεσις περὶ χάριτος ἑκάστου 
καθ ἡλικίαν, καὶ περὶ ἀποτροπῆς τῆς πρὸς 

τὸν κόσμον ἀγάπης. [1. 19]. εν 

γὰρ ἁμαρτάνων } 

4]. 
περὶ ἀγάπης τῆς εἰς τὸν πλησίον καὶ διαθέ- 

σεως μεταδοτικῆς. [Π1. 10. 6 πᾶς ὁ μὴ]. 

(α). ἐν ᾧ περὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς τῆς ἐν 

πίστει Ἰησοῦ χριστοῦ. [11. 91]. 

(β΄). περὶ διακρίσεως πνευμάτων ἐφ ὁμολογία 

τῆς τοῦ | κυρίου’ ἐνανθρωπήσεως. [1ν. 1]. 
περὶ φιλαδελφίας εἰς θεοσέβειαν. [1ν. τ]. 

ἐστὶ”' τοῦ διαβόλου. ΠΠ. 

γ΄. περὶ ψευδαδελφών ἀρνησιθέων, καὶ ὅτι ἡ εἰς , 5’. περὶ θεολογίας υἱοῦ ἐν δόξῃ πατρός, καὶ περὶ 

χριστὸν εὐσέβεια πατρὸς ὁμολογία' ἡ γὰρ γίκης τῆς κατὰ τοῦ πονηροῦ διὰ πίστεως 
τοῦ πατρὸς δοξολογία, τοῦ υἱοῦ ἐστιν θεο- Ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ζωήν. [1ν. 11]. 
λοηία. [1.18. ο περὶ ἀντιλήψεως τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ γ ρ ή μαρ 

(α’). ἐν ᾧ περὶ θείου καὶ πνευματικοῦ χαρί- διὰ προσευχῆς, καὶ περὶ τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν. 
σµατος ἐν ἁγιασμῷ ἐπ) ἐλπίδι εἰς γνώσιν [ν. 16]. 

- ο /΄ Ἂ ο κ 3 Αα ο) νο 

θεοῦ [1. 96]. α). ἐν ᾧ περὶ ἀποχῆς δαιμονικοῦ σεβάσµατος. ᾧ περὶ ἀποχῆς δαιµ μ 
ϱν ο μα ο ΤΑ ε / ε 1 / .” (8). ὅτι πᾶς ὁ ἐν χριστῷ ἐκτὸς ἁμαρτίας' ὁ [ν.21]. ] στίχοι κΥ. 

αρα «ῇΟΗΑΝΝΙ5 Πρικίοίαε Βεοιπάπο. 8 

Κεφαλαία Ἰωάννου 1 δευτέρας ἐπιστολῆς.΄ 

α. Ἰετὰ τὸ προοίµιον περὶ ὀρθοῦ βίου ἐν ἀγάπη (α). ἐν ᾧ ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικὸν ἐνοικίζειν ἢ 
θεοῦ διὰ πίστεως εὔὐσεβους ἀμεταθέτου. αιρετίζειν ἐφ᾽ ἁμαρτία. [10]. µ παιρ µαρτια 

ώ / ” . 

[4]. β’. ἐπαγγελία παρουσίας αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐλπίδι πρὸς 
| ὀφελείαν. [19]. ! στίχοι ε-' 

6αρίίωία «ΟΗΠΑΝΝΙ5 Πγίίοίαε Τεγέας, 

ἘΚεφαλαία Ἰωάννου Ἱ τρίτης ἐπιστολῆς." 

α. εὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως καὶ | εὐχαριστίας' ἐφ᾽ | β’. περὶ «Δημητρίου ᾧ µμαρτυρε τὰ κάλλιστα. 

ὁμολοηγίᾳ φιλοξενίας τῶν ἀδελφῶν 3 διὰ [12]. 
α// 9 / ΝΔ 3 /. . Δ . Ἅ 1 ο] / 

χριστοῦ. [2]. Υ.. περὶ ἀφίξεως αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς 1 ἐν τάχει 

(α). ἐν ᾧ περὶ Σ Δ4ιοτρεφοῦς φαυλότητος καὶ ἐπ᾽ ὠφελεία.' [19]. 
µισαδελφίας. [9]. 

Πηεοτίρίο Ἡρ. Τ Γομαπηϊς, ”..  ἐστὶν ἐκ. 
ὶτῆς α’ ἐπιστ. τοῦ ἁγίου ᾿Ἰωάννου τοῦ θεολογοῦ. σ 1 χριστοῦ. 

α’. Ίοπι. 30ΠΙ, δ’. Τοπι. 

Τηξοηϊρί]ο Ἐρ. ΤΙ ο) οπαπηῖς. β’. Ἰοπι, 
1ἐπιστ. δευτ. 

Ἰηβογ]ρίο Ἡρ. ΤΠ 1ολαππῖς, 3διὰ χριστόν. 
1 ἐπιστ. τριτ. 5ᾳ44. τῆς. 

α.. 1 εὐχαριστία αριᾶᾷ Οβεππιοπίμτη, Υ. | ἐπ ὠφελ. ἐν τάχει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

θαρίίωα στατ ΠΗρίίοίαο. 

Κεφαλαία τῆς" 

Αρ Ἆ α.. περὶ προσοχῆς τῆς ες χριστὸν πίστεως διὰ 
τὴν ἐπανάστασιν τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀσεληῶν 

ἀνδρῶγ. [5]. 
Αα / 

(α). ἐν ᾧ περὶ μµελλούσης αὐτῶν κολάσεως 
καθ’ ὁμοίωσιν τῶν πάλαι 1 ἁμαρτημάτων καὶ 

. ” 

πογηριῶν.' [5]. 
Δ 3» . .) ΑΝ [ω / ΔΝ 

β’. ταλανισμὸς αὐτῶν ἐπὶ τῇ πλάνη καὶ δυσσε- 
/ λ α) / Ν { ΔΝ 

βείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ καὶ βλασφημίᾳ καὶ 

Ἰούδα ἐπιστολῆς. 

3 / ς / . 3 / ς ἐπιπλάστῳ ὑποκρίσει τῆς εἰς ἁπάτην δωρο- 
δοκίας. [11]. 

{ Δ 3 / ν . .) ν α / 

Υ.. περὶ ἀσφαλείας αὐτῶν ἐπὶ τῇ πίστει, συµπα- 
{ . 

θείας τε καὶ φειδοῦς 1 εἰς τὸν πλησίον’ ἐπὶ 
/ - 

σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῳ. [20]. 

δ. εὖὐχη ὑπὲρ αὐτῶν εἰς ἁγιασμὸ ὶ Σπαῤῥησί, [ δ’. χη ὑπὲρ ς ἁγιασμὸν καὶ 1 παῤῥησία 
καθαρὰ”. σὺν δοξολογίᾳ "χριστοῦ. [24]. 
3 / ..” 
στιχοι ια. 

Ἰπεοτίρίο Ἡρ. ἆπάαο. 
1 οπι. 

.. α ἁμαρτωλῶν τε καὶ πονηρῶν. τπτ. 

Υ’. τοῦ πλησ. 
ὃ, Ιπαῤῥησίαν καθαρὰν. "θεοῦ. 3Σοπι. 














