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ΑΡΝΥΝΕΠΤΙΡΕΜΕΝΤ. 

ΜΑΝΥ Μ11 Ἠσαχ, τσ ἆαορ τοστοί, {Ππᾶὖ 6ογογο 1]ιοβς Ίνας {οΥ {ιο Ῥτοδοπί 

επτο]γ Ιποαρασιίαίοά Ῥν. ΤπΕαΕΙΙΗΡΡ ΒΟΠ1 οοπιρ]οίίπσ Ἰ5 οτθσα] οὔ1δίοι οἱ ἴ]ιο 

Οτθοῖκ Νοιν Τορίαπιοπί. Τατ]γ ἴῃ {Π6 Ρνορεπέ γοαν (1870), νν]η]εέ πὶ {πὸ δοῦ ο 

τον]αῖπο {ο οοπο]αάΊπς ομαρίοι» οἵ ο Πενε]αίῖοπ, [16 γγας ν]ι(οᾷ Ὦγ ἃ βθοοπᾶ 

ΘΝ ΥοΥΥ βονοτο Ρίγο]ο οἱ ρατα]γδίδ; απά αἰιοτσ]ι Π15 Ιπίο]]οσί πιογοῖ[α]]γ τοπισίης 

υππαΠασίες, Η15 5ἰτοπσίῃ 15 πού βαβιοῖεπό {ο τοπᾶον 10 βαΐο {ον Ἠἶπα {ο απάστία]κα 

6ΥΕΠ {ιο ἀτοσίίοι οἵ πο ραρΠοαίοπ οὔ πο οοπιρ]είοά Ρρογίοη οἵ 15 νγοτ]ς; Ἰθ 

μας, ἐπουθίοσθ, ἀο]οσαίοᾶ {ιαί {αβ]ς {ο οἴ]ιον ας. 

Έοιχ ρατίδ οἵ {ιο πγοτ]ς Ἠαγο Ίοπο αἴπορ Ῥουπ Ππ]ρ]ος, απ Ἰανο Ῥοσι 

Ἰβειιοά {ο 5αοἩ Βαῤβορους α5 πηβ]ιοᾷ ἴο ορίαϊπ ποπι Ὦγ ιο ῥγοραγτηση{ οὗ 

ἠιαῖν ϱαρβδοτΙρᾶοης. Ἔ]ο ΠΗ ρατί, ογΙθίπα]]γ Ἱπέοπάοἆ {ο Ῥο {ιο Ἰα5έ, ννας ἴο 

οοπηρτῖδο {ο Ἠρίρί]ο {ο 1π6 Ἡοβγον5, ο (πο Ερϊδί]ος {ο ΤΠπποί1γ, ἔἶνο Ἱρίρί]ο 

{ο Ταζ», Όλο Ερ]ρί]ο {ο ῬΠπ]οπποἨ, απά ιο Ῥοο]ς οὗ Πογε]αίοπ, γγη Αρροπάϊσο», 

οοπίαϊπίης ἃ οο]αίοπ οἵ ιο Ὑαΐίσαπ απά ΦΙπαΙΙο ππαπιβοπρίς, απά οἴ]μοι 

αἀάεπάα, α5 πο] α5 Ῥτοἱεσοπιθπα {ο Ῥο ργοβχος {ο {Π6 πν]ο]ο γο]απο. 18 

ΕΠ ρατί 15 που τοαᾷγ {ο {Π6 οπά οἱ ο Εριδί]ο {ο ῬΗΙ]οπιοπ, 5ο {ναί 81] {πα 

τοπηαίης {ο Ὀ6 Ρηϊηίος 15 {ο Ῥοο]ς οἵ ΒΠοαγνε]αίοη απά {π6 Αρροπάϊοο. Τῇ] 

{εχί οἱ {πὸ Ἠονο]αίοη απᾶ πο δέ οἵ απ{]οτ]ῖο αγ αἰπιοδί τοαάγ {οΥ {Π6 Ργ658, 

Ῥιΐ {ο Αρρεπά1σθ ατο ποὺ τοαάγ. Τὴ] βδιο οἵ ιο ΠΕ ρατί παῖσ]έ Ἠανο Ῥοσι 

ἀε]αγος τιπ{1] {πὸ ΑροσαΙγῃδο πα Ῥουπ αάάθᾶ, θα ἵπ (μας 6.59 ποῦ οπΙγ πνοι]ά 

ἐπ ννοτ]ς, πυιπουῦ ἐπ Δάάεπάα, Ἠαγο ]ασίκοά 105 ἀἁρδιστιος οοπιρ]αίθπο»ς, Ότί έἶιο 

Ραρσαίίοπ οἳ πο οοπιρ]είοά ρατῦδ πχας6, {ΟΥ Β0Π16 πιοη{Ἡ5 αἲ Ἰοαδί, Ἠαγο Ώοσπ 

Ῥοβίροπος. Βασ] Ροδέροποπιοπ{ μα Ῥουη ἆθοπιαά απάρβίταρ]α, ομΙοβΥ ὮῬδσσιδο 

οἱ ἴ]ο απθ5ᾶοΠΒ ὑπαῦ Ἠανο Ῥοση τοοςΏ{ϐ]γ ταῖφος πὰ οοΠηπθοξίοπ γι} [Π6 Ῥιοροβοά 

ΤΘΥΙΡΙΟΠ οἵ {1ο Ἐπσ]ς] Δα ΠΟΥ 156 ΥογβΙοη οὐ {ο Ἄοανν ΤΓορδίαπιοπ{, απᾶ {ο ἀοβιτο 

οκρτοβ5εᾷ ὮΥ πιαΠΥ ὙὙἼΠῸ 816 Ιπίθγορίος 1Π {Ἠοβο ᾳπθβίΙοἩ5, {ο Ὦο ροββοβςεά οὐ {Π6 

τορα]{ς5 οἱ ἢν. ΓΕΕΟΕΙΖΕΒ᾽ 5 Ἰαβοιτβ. 
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Τὸ Ἰας, ἐιοτοίοτα, Όσει ἀθίοτπηϊποά {ο ῬαβΙΙδΗ ιο βπῖκοά ρατῖς, 1 ἢ 

πν]]] ο {οαπᾶ {ο οοπίαϊη 81] ιο Ῥοο]κ5 οἵ νο Χου Τοαρίαπιοηί, γη] {ο οχοορίΊοπ 

οὗ {πὸ Ἰονο]αίοπ. Τύ 15 Ιπίοπάςά ναί ιο Ῥτιπάπσ οὗ ναί Ῥου] 5Ποι]ά ο 

οοπηπηοηοθἆ 45 8ΟΟΠ α5 Ῥοββίρ]ο; απά παν ναί 15 οοπηρ]είοᾶ, εγεη 1 {Ππ6 Ῥτο- 

Ῥοβοᾷ Αάάαοπάα β]οι]ά ποὺ Ῥο βαρρ]ίθἆ, ο Ὑ]ιο]ο οὔ πὸ Οτϑοὶς {οχί οἱ μα 

Νου Τορίαπιοπί, νι ἃ Ππ]δ]ιοά 115ὺ οἵ αθ]λοτ]δθς, υ]] Ῥο σΊνοη. 

Τ]ιο ἆθιτο οἵ ντ. ΤπεαξΙμιΕς Ία5 Ῥουν {ο ΒΌΡΡΙΥ ἃ οατο[α]]γ-τεγῖσεά {εχί 

οἵ ιο Νου Γορίαππεηί, Ῥαδοά οἩ {πΠ6 τοαάἴπρς οἱ {Π6 πποδέ αποϊεπέ πιαπαβοτῖρί8 

εοπιρατοᾶ γη ἔ]ιο θατ]Υ ΥοΥΡΙΟΠΒ, απά νι {πο αποίαίΙοπς {οαπᾶ 1πΠ πο Υ/ΤΙΘΥΒ 

οἵ ιο οαχ]γ οοπίατῖο5 {ο Ἐαδεβίας ΙΠο]αβίνο. 

Τ]ιο οχεοοά (πρ να]αο οἵ 5αοἩ ἃ γνοχ]ς συ] ο οδεϊπιαίοά Ὦ} 811 νγ]ιο Κπονν 

ιο αποθγίαϊπίγ ἴ]ιαί Ίαπρ οὐ οι {1ο ππαἩΥ Ῥγϊη{εἆ {οχίς οἱ πὸ Νονν Τορίαπποπ{ αὐ 

Όιο ἄππο γνποπ η. ΤΕΕάΕΙΙΕΒ 6οπηπιοποσᾷ [115 Ἰαβοανς. Ίο Ίαγο πουν Ῥοίοτο τ18 

ἃ {οχί ἐἶιαί 15 ποῦ οη]γ {οαπᾶεά οἩ ἐπ6 Ῥορί δα που165, Ότ{ Ίνας Όσο οἀ1έοά τ ἢ 

ιο πιορί εοταρα]οι5 ο819. 

Ὧν. ΤΠΕάΕΙΠΙΕΣ Ἰας {ουπά 1 ἨΠΘΟΘΒΑΑΥΥ, ΙΠ ΒΟΠΙΘ 68865, {ο οο]]αίο 

πιαπαβογ1ρίς {πα πᾶν πού Ῥθοπ Ῥοΐονο οο]]αίεᾶ, απά αἶςο {ο το-οο]]αίο την ΜΚ. 

απά νοΥΡΙΟΠ5 {ναί Ἰιαά Ῥδειν ΙπβιβΠοΙοπ{]γ οο]]αίοά. Αβετ 411] ιο αοοθβείρ]θ 

ονιάεπσο ἀοτινοςά ᾖοπι {Π6 5οπτ6θ5 αρογνο τοίεγγαᾷ {ο πας Ῥεετ εο]]εσίας, μ6 Ἰας {ο 

(αυα]αίο τὸ, Ώποπ {ο {ογπα Ἠ15 {οχί, απἆ, ]α541Υ, {ο ρτεδεηί, αὖ {1ο {οοί οἵ {π6 ρασε, 

ιο ονιάσπος Ῥοί] {ον απἆ αραΙηδί {ο τοαάῖπσς αἀορίεςά ἃ5 απ{]απίο, ΓΘ πγοτ]ς 

Ίνας ἀηΠοα]έ, {π6 Ίαβοαν οτοαί. Τ]ο ἆθστοο οἵ 5ιοσθ5ς αξαιισά, 10 σνΤ]] θ6 ἴῃ {ΠῸ 

Ῥοΐνου οἱ ἴΊοβο Ίο 5ο {Π| ψγοχ]ς {ο ἀθίογπιῖπο {ον {θιηρβοίνορ. Απ οπηπθηέ 

οπϊεσα] βο]ιο]αν οπσθ 5816, 11 δροα]πσ ο {Π15 νοτ]ς, {πα Ίο τερανάαἆ 10 α5 Πα Π]5}- 

πα {ιο οΠΙΥ τοµαβ]ο ϱγΙπίεά τοχὺ οἵ Όιο ἄποοις 'Γορίαπιοπέ νι νο] νο Πα 

ονον Ῥοσπ εαρρ]Ιοά. 

Τ]αί 16 ια Ῥουι. {ο Ῥταγον[α] ἆρδτο οἵ ἢν. ΤπΕαΕΙΙΕΡ {ο Ῥτοδοπ{ 

{αλ {α]]γ Όιο νγονᾶς οἱ ἄοᾶ 9ο Ποπι αἀπαϊχίατο απἆ α11ογ, πο οπθ Πο 1ΟΥ/5 

ήτα νη]] ἀοαθύ. Τ]αί Ίο Ἰα5 ἆοπο 81] ναί νγας να (μΙη Ἠ]5 Ῥουγαχ {ο (ὁ ἴῃ οτάεν 

{ο αἰαῖπ {Ππ|5 οπς, σν] Ῥο ἀαπ]ιοᾶ Ὦ} {ουν νο Ἱπιραταα]Ιγ οχαπ]ῖπο Π15 νγοτῖς. 

ἘῸΝ ΠΠΑΠΥ Ίοης γθαχ5 Ίο Ἰας τογογοποθᾷ {ο Ῥοπρίατο α5 Ρεῖπς γοτιίαΡΙγ ιο 
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γγοτὰ οἳ ἄοά. Ἠίδ Ρταγοτ ας Ώου. ὑπαῦ Ίο παϊσΠί ο {Π|6 πιθα5 οἵ Ρτοίοσᾶηρ 

τὸ Ίνοπα {Π6 οΟΠΒοςΙΘΠΟΘ5 ΟΕ ΠΠΠΑΠ 6ΗΥΘΙΘΕΡΠΟΡΡ, απά Ῥτδδοηίίπρ’ 1{ ἃ5. ΠΘΑΤΙΥ ἃ 

ῬΟΒΒΙΡΙ8 τὰ ὑπαῦ {ου Ιπ συμΙο 10 νγὰβ Πχδί οἴνοι {ο 5 Ῥγ ἄοά. Ἠο Ἰαβ ἀβθὰ 

ἐπ τηθαπ5 ΥΥΙΟἩ {Π6 στασῖοας Ῥγον]άσποο οἵ ἄοά Ίνα ργοδεννεά {ο 5 πηΐο {Πα 

οπᾶ; απᾶ {ποὺ ἩΠο οαπάΙἁΙγ οχαπηῖπο {6 τοδι]έ, σ]] ποῦ βαΥ ναί ιο Ίαροιν 

Ίμας Ώθοπ ἴῃ γαϊπ. Μαγ Όλο Ρρταγοχ οἵ {π6 Εάτζον 6 απἩβνγετοά. Μαγ Πῖ5 ννοτ]ς 

Ῥο {ο {π6 οοπι{οτί απά οδίαρΗδπποπέ οἵ την τη πο {810} οἵ ΟἨτ]ςέ, 

Έον {ατήχον Ππ{ογππαῖοη. χοβροσίης {Πε Ῥῥτϊπίοά {οχί οὔ {Π6 (πτοεις Νεν; 

Τοδίαπιοπ{, ἃ Πα πἹογθ οδροοΙα]1γ {ον ἃ 5ίαίαπιοπύ απἆ ἀείεπορ οἵ πο Ῥτϊποῖρ]ο 

αἀορίεά Ὦγ Ῥν. ΤΕΕΑΕΙΙΕΡ [ἢ ργερατίης Έμο {οχί Ίο Ίαν οεἀϊθεᾶ, 1 15 οαγποςί]γ 

γϑαπθϑίθα {πᾶ Ἠ]5 Ῥοοἷς θη 1664, ϱ Απ Αοοοιυπί ο ιο Ὠγἰπίρα Ίεπέ οἱ {λε (σγεεξ 

Νεω Τεδίαπιοπί, το ΠεπιαγΏς ο {5 Πιουϊδίοη ροπ ΟγηϊεαΙ Εγπορίες,” εἰο., 

πιαγ Ὀ6 τοίογγοά ἴο. ἜΤ]ϊ5 πνοτίς 15 ραρΗβηοά ὮΥ Μοδ». ΏλαδτεΕ ΑΝ) ΦΟΝ. 

Έλα τοαάετ 15 το[ετγοᾷ {ο ὕπ6 Ππίγοβποβοπς ῥγοβχοά {ο {ο Ῥιθοθᾶϊης 

Ρατῦς {οτ απ αοοοπΏῦ ο{ {πο πιατ]κς, αθΏτενίαίΙοης, δἴο., επηρ]ογεᾶ, α5 πδ]] ας {ου 

ἃ κἰαζοπιοπῦ οἵ {πο εαΙθοτια] ργιποῖρ]ο5 δαορίθα, 

“Απιφισί, 1870. 

ΤῊ Ὑοτ]ς, {ο {Π6 επἆ οἱ {π6 ΕἸ Ῥατί, γη], ἵπ ένο οοιτςθ οἱ {πο επβι]πο πΙΟοΠ{Π, 6 
ῬᾺΘΠΒΗ 64 τὰ Οπο Ὑο]ιπιο. ΤῸ 81] νγ]ιο 5]α]] πανε ει ρβου "θα απά ραῖᾶ {πεῖν ΒαΏκοτιρίίοης Ῥοΐοτα 
Όλο 15ὺ οἱ Νογεπιβοτ ποχί (αὖ πγῖομ ἀαίθ {πο Τι δύ οὐ Βαῦβοτίρους ση] ο βπα]]γ ο]0564), ἔἶο 
Ἀικί] απά οοπο]ιάϊπρ Ῥατί γν] Όο βαρρ]ιοά ᾖθε; 5ο Μαξ {ο ἔλοπι {π6 Μαρβοτρβοη Ῥτίοο, 
ΤΉΒΕΕ ΌΙΝΕΑς, ψ]] ποῦ Ῥο εχορεάεά. ἨΝοη-ειιββογίρους πιαγ αβίογγγατάς οὐίαϊπ {ο Ύοἶαπια 
ναί 15 ΠΟΥ {ο Ῥο ᾿ἰββαθα {ον Τητος ἄπΐποας; Ὀπέ {ο {λοπι απ αἀάἰοπα] πα, πού εχοθεά(πσ 

θη ὈμΙ]Ηπρς απιά Ῥϊκροποο, 701} Ρε οματρεᾶ {ου {λε Ἰαδέ ο ΒΙκ{λ Ῥατί πποπ ρα] 564. 

Βα0βοτίροτς γγ]ιο Ίαγο βοπί {ιεῖχ Ἠαππς», Ὀπύ γιο Πᾶν πού γοῦ ραίᾷ ἐποὶν Βαβρογίρίίοπς, 

τε τε ποβίες {ο ραγ {μεπι, οἩ οὐ Ῥείοτε Νογεπιδετ 1, 1870, οἶέ]οτ {ο Ὀν. ΤΕΕαΕΙΤΙΕ5, 6, Ῥοτέ]απᾶ 

Ῥᾳπατο, Ε]γπιοαίἩ; ΟΥ {ο Μεεετ». ΒΑαΡΤΕΕ, 10, Ῥαΐοτηοβίοι Ώου; ογίο Μτ. Ο. “. ΒΤΕΝΝΑΗΣ, 
11, Κῑπο Ἠ]ίαπα Βίτοεί, Ἡεςί Βίταπά. 





ΠΠ. 12. 

τα]. 
Βυττ.Ρ.Ἡ. 
Μεπιρῃ. 

[6οῦ]ι.] Αὐτὰ. ΖΕΔ. / 
πυιησετε. 

χριστοῦ. 
ΓῬοπι,1δίι Ε΄ 

1 0ος. 5:11, 19. 
6. κυρίου [ἡμῶν] 

6. παρελάβοσαν 
ΕΙ Τμος.. 1:6. 

δ. Τ]οςς, 5:0. 

᾿ς Οου.ρ:1. 91 

’ 

γαρ τινας 

΄ 5. τὰ “ ο 

φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
τῷ ᾽ κ - ασ ἃ / 4 Ν “ Ν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν |! [καὶ] ποιεῖτε καὶ 
κ / / - Ν 

δ ὃ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας 
Ν » ΄ “-“ “-“ ΕΣ Ν / Ν ΄-“ 

εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ 

« ΄-“ 

μα ἐν ὑμῖν, ἐν 

ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Β΄. 

4 / Νο / 
πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ 

δ᾽ Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ 
παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ 
τὴν παράδοσιν ἣν ᾿ παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν. 
γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς" ὅτι οὐκ ἠτακτή- 

οὐδὲ δωρεὰν ἆ ἄρτον ἐφάγομεν τ παρά 
τινος, ἷ ἀλλὰ ἐν κόπφ καὶ μόχθῳ, ἐ νυκτὸς καὶ ἡμέρας" 
ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν" 

οὐχ ὅτι οὐκ “ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα «ἑαυτοὺς τύ- 
πον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 
ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ 

τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 
περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν 

ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζοµένου». 
τοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ὃ ἐν κυρίῳ 
Ἰησοῦ χριστῷ", ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι, τὸν 

Τ δ αὐτοὶ 

Ὁ καὶ γὰρ ὅτε 

τ ρ ΄ 
ἀκούομεν 

[ - Ν / 

13 τοῖς δὲ τοιού- 

βινπιαΡίς νο οὖ οπείοᾷἱοῦ α 
1ηπ]ο.. ΟοπβάΙπιας απίοπῃ ἆο 
γουῖς ἵπ. ἀοπιπο, αποπίαπα 
4886 ργασθοῖρίπιας ες Γποῖθῖς οὐ 
{ποΐθις. ἢ Ὠοπιίπαδ αΠἴθηι 
ἁῑῖσαί εοτα γοδίτα ἵπ σαγ]ίαἰθ 
ἀοὶ οὐ ραϊοπίία Ομγῖςιῖ. 

5 Ώοπαπίαππαβ ααἴεπ γοῬίς, 
ΠαίΥ6, ἴῃ ποπιῖπο ἀοπιπϊ 
ποριτί [Ιοϑὲ ΟΠμ5Η, αὖ επο- 
{γαλαίΙ8 νο 80 οππῖ (αΐτο 
απιυπ]αηίο Ιπογά]παίο οἱ ποῃ 
αοοππάαπα (γαΙίοποπα 4 παπι 
ποσοροταπί ἃ πουῖ ᾖἸ1ρ8ῖ 
εο]ιῖς απεπιπάππο πα. ορογίθαῦ 
Ἱπι]ίατϊ Ἠ08, (ποπίαπι ΠΟΠ Ἱπ- 
απῖειϊ ξαΐπηιι5 Τηΐος νο, ὃ πεφιιθ 
Ρταϊῖδ Ῥαποια πιαπάποαγίπιαβ 
Ὁ αλᾳπο, 5644 ἰπ Ίαμοτο οὐ {α- 
ἐἰραύϊοπθ ποοίο οὖ αἴθ ορ8- 
ΤΑΠΘΒ, πο οί γοδίταπω ϱί8- 
ναγεπηιςς ποηπ απαδί πο 
Παυποτίπιπς Ῥοέορίαίοπα: 56 αὖ 
ἨΟΡΠΙΟί 1Ρ505 ΓΟΓΠΙΑΠΗ αἰ ΘΠ 5 

" νουῖ δὶ Ἱππίαπίαπ Ἠυ8, 
10 Ναπι οὖ οπἵη 6ΡΞΘΠΙΙ5 αριιά 
νο8, ος ἀεπαπιΙαθαπιας γοῬῖς, 
αποπίαπη δἱ απῖς ΠΟΠ νπ]ό οΡε- 
ΤΥ, πθς πιαπάπσθί, "1 Απαι- 
πας οπ]πα Ιπίος Υο5 αποδάαπι 
απιυπ]απίος Ἱπαπἰείο, ΠῚ 81] ορο- 

Ε ταηίος 864. ουγίοβο ἀρθηΐοβ: 
12 15 απἴεπῃ απ οἰ αβτηοαϊ απ 
ἀσπαπιαπις δὲ ΟὈΒΘΟΥΆΠΊΤΙΒ ἢ 
ἀοπιῖπο [ορια ΟΠτ]δίο, αὖ στη 
β1]οπί]ο οροταπίος Βα απ ΡαΠεΠΙ 

8, εστιν] Ῥο5ί ὁ κυριος 83. (οου.«) | οἵη. 

Έα. Γωά.Ἀ 

---κυριος ΒΝΓς. 17. 97. 47. ΚΙ.Ρ. Απι. 

Ίλεπι. ΘΥ1Υ.Ρ5ἱ. δε]. Μεπιρ]. δἰο. οι. 

[-051. α1ιο.] | θεος ΑΡ". Υα]ς. ΟἹ. 
Ῥαϊα. 

ἘΞ 06] πα. καὶ Α. 37. ΒγτΗς]. 

Αππι, 

--στηριξει ΑΝΤ. τε]. | στηρισει Β. | 
τηρησει Τα. 

4. παραγγελοµεν 47.} -λλωμεν ἘΝ. | 1 αἀἀ. 

ὑμιν ς. ΔΛΡΕΓΠ. 37. 47.ΙΚΤ/Ρ. Πεµά. 
Ἀνιτ.Ῥε[.δΗε]. Μεπιρῃ. «οΐμ. Αππι. 

48ιµ. 1 οπι. ΒΝ ΣΤ)", 17. Υπ]ρ. 
- και ποιειτε ΒΡ ΘΕᾺ. νε]. | οπι. και 

ΑΝ3Σ. (αὖἆ.) 8. |. Ῥγαεπι. και εποι]- 

σατε ΕΑ. Μεπιρα. |. οπι, ΑΝΝΙ). τα]. 

γπ]ς. Ἁγιτ.Βες.δ.Ηε]. ἄοιΠ. Ατπι, ΖΗ. 

---Κκαι ποιησετε ΑΒΝΡΕ, το]. νν. | οπι. 

Ἐα. Μεπιρῃ. | και ποιησητε Ὁ εἰ υἱά. 

17. | και ποιῃσατε Ὠ ἕ. 

5. κατευθυνη Κα. 

--μων Ῥοδί τας καρδιας Ὦ. Υπ]ν. 

(ὤμων 43.) 
---την ὑπομονην ΑΒΝΡΕΑ. 17. 57. 41. 

ΚΤΙΡ. Αιπῃ. | Ἔοπι. την 5. 

1.6. παραγγελλομεν] παραισγελλοµεν Ε. | 

παραιγγελλοµεν α. 

-- τοὺ κι] οπι.του Έα. 
π- κυριου ἡμων ΑΝΕΡ:ἘΕα. 17. 57. 47. 

ΚΙΡ. Υαὶς. Ἀγτν,βει.δΗο]. Μεπιρῃ. 

Οοἵὔϊι. Ατπηι 2011. 61). 905. Γπο. 16. | 

οπι. ἡμων ΒΒ.) ἢ. Ομ). 89. 
- ατακτως Ρο8ί περιπατουντος Ὦ. Υ αἱς. 

Οτῖᾳ. Ἐκ. Εα]]. κὶν. 6. (7. δίς. 1 απο 

Ορίφᾳ. Ππ. τι. 441. Ίο, |. (αδελφοι ατ. 
περιπατουντες Ε.) 

---παραδοσιν ἦν (31ρτ. δἱ5. Ίμιο. 1 οπι. 
97, 

- ἦν] η Εα. 

--παρελαβετε ῬΕα. ἉἈντ.Ης]. ἄοιΠ. 
Άτιπῃ. Ογίρ. Ἐκ. | παρελαβον ΤΟΝ. 97. 

47. ΙΡ. συν. Ο3Ἠργ. δί. 16. | 

παρελαβοσαν ΑΝ” (1 3.) 17.(ελαβοσαν 

3.) Σπαρελαβεςς. | αοορδεῖέ Ἀγτ. ού. 

Ἰ παά ιδ ἵππας νουῖς Μεπιρι. | ογάιπαν]- 
πας 1ΠΠ|5 ΖΕ}. 

- παρ᾽] αφ’ Β. 

7. εν] οπι. 17. | παρ᾽ Ῥ. 

8, ουδε] ουτε Ε. Ἀγνν. Ρ8ἱ,δΗσ]. 

- αλλα ὃ. | { αλλ’ ς.. το]. 

π- νυκτὸς και ἦμερας ΕΕ. 17. 47. | 

ὃ τ 

κ΄ 
σ΄ 

1 νυκτα και ἥμεραν «-. ΑΡ. 57. 

ΚΙΠΡ. 
10. ηµεν Ροδί προς ἡμας 17. 

---τουτο] οπι. ἐξ ἢ, (.44.9) 

- παρηγγελλομεν] παρανγελλομεν 3. 
Ι παρηγγελλαμεν Ε΄. | παρεγγελλομ. 

Ι παρηγγέλομεν Β ἕ, (οοσς. ΙΠίγα 

11π685). 

--ου] µη 3. 

- θελη 1.. 

11. περιπ. εν ὑμ. ατακτως ΑΒΝΕΙ. 17. 
ΚΤΙΡ. Ἁγγ.Ηε]. ἄοιμ. | εν ὑμ.περιπ. 

ατακτως Ὁ). (Υι]ϱ.) Μεπιρῃ. Αὐπι. 

-Δὐµ. | εν ὑμ. ατακτ. περιπατ. Ὦ Βεῖι. 

97. 47. (Θγτ.Ε5ύ.) 

-- αλλα περιεργ.] οπι. 47. 

19. τοις δετοιουτοις]τους δετοιουτους 1) ὅ. 

π- εν κυριῳ Ἰησοῦ χρισῳ ΑΡΝ"(Ρ3 

χριστου)Ε. 17. (Ρ.) Πρ, (ΔΙ ΡΠ.) 

οιµ. Διπη,. (οπΙ, χριστῳ Ῥ. Ιεπις. 

Μεπιρι.) | 1 δια ἵ του" κυριου τ ἡμων” 

Ίησου χριστου 5. δ 1)0, 87, 47. ΚΤ}. 

Ὦγν. Πε]. Ζῦτῃ. 

8. οουβγπιανίς “πηι. | 7. Ἰρ8ὶ επῖτα Οἱ. { 8. οὖ 
| ἴῃ ξαδΐμ. ΟἹ. { 11. αιπθα]ατο ΟἿ. {12. 115 ααέθπα ΟἹ. 
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ΠΡΟΣ ΘΒΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΣ Β΄. ΠΠ. 18. 

- κ - 
ΑΒΝ ΟΡ ο. ἄρτον ἐσθίωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ πιαπάποθπί, [3 Ὑο8 απίθπι, 

Ἐ6. : / / - Ἱαι, ο δν οι νο 4168, πο] «ἄθβοσιτθ Ῥεπο 

17.317. 41 | ἐγκακήσητε καλοποιουντες. εἰ δέ τις ουχ υ”Όπακουει {αοἱσηίας. 1 Ωποά βὶ ᾳπἴβ ΠΟΙ. 

ΕΙΡ. οὐοθᾶ1έ γειὈο ποδίχο μοῦ ερῖ- 

ας. - τῷ ο ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον ο ο. Αίπ]απα, Ίππο ποίαίο οὗ ΠΟΠ 

Βυττ.Ῥ.Ἡ σθε' μὴ Ἐσυναναμίγνυσθαι" αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ" καὶ οοππι]5οθαΙΠΙΠΙ ΟΕ] Ίο, αῦ 

Μεπρῃ. εοπ[απάκίατ: 15 οὐ πο]ία αιαςί 

6οῦι. Απ. Αι. μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγείσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. ἱπίπιίσυπα ΟΧ δι ϊπιᾶγο, 56 6ΟΥ- 
(ΑΙ: 6:9. “πὸ 16 δω πρίθε αὖ [γαίτθιι. ἰδ Ίρ5ε αἲι- 

αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης, κό ὑμῖν τὴν εἰρήνην σπα ἀοπιίπαβ ρασῖς ἀοὺ γορί5 
Ῥασσπι βοπιρίογπαπι ἴῃ οπιπὶ 

διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων Ἰοοο. Ὠοπιίπας ΟΠ οπιπῖρας 

ὑμῶν. γους. 

1τ]ε 3 λ νο ον Ν / ο 5 

10ο]. 4:18. ο απο ν τη ἐμῇ πα το ο ἐστὸν ΟΣ η δ] αἴδεῖο πασα πιαπια Ῥαπ]!, 

μεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ" οὕτως γράφω. “Ὁ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν" ". 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΣ Β΄. 

ἡ χάρις τοῦ 
αποᾶ οδὺ βἰσπαπι ἵπ οπηπί θρῖ- 
αζη]α:. Ίνα βο1ρο. 8 αταιία 
ἀοπιϊπί ποδὶ Ίοσα Ομτὶςὶ 
σπα οπιπ] Ρις γοῬΙΒ, ΑΠΠΕΠ. 

19. εσθιωσιν] εσθιουσιν 17. 

18. εγκακήσητε ΛΡΝ. 57. 47. Ι ενκακειτε 

Ὁ. 1 Τεκκακησητε 5. Ὦ». 17. ΙΓ. 

1 εκκακησεται Έα. 

- καλοποιουντες] καλον ποιουντες Τα. 

ΑΙΠΙ. 

14. τις] τι Καὶ. 

- ἧμων Τεγί. 4ο ριᾶ. 18. | 

2001. 
- δια της επ.] δι επ. Έα. 
- τουτον] τον τοιοῦτον 47. 
- σημειουσθε] -θαι ΝΏΕα. 17. Ῥ. | Τα44. 

και 5. Ώκκα. 57. 47. ΚΙΙΡ. Υπ]ρ. 

Βντγ.Ρ5{.δΗο]. Αὐτὰ, 111. Τεγί. | οπι. 
Απευϊά. δν Ὀς, 17. Μεπιρῃ. οἵμ. 

- συναναμιγνυσθαι ΑΡΝ(Τα.) 17. | 

ὑμωνῬ. 97. 
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1 -θε ας. Ὁ. 37. 47. ΚΤ. | συνανα- 
μισγεσθαι ὮΧ. | συναμιγνυσθαι Έα. 

15. και] οπι. Τ)Ἠ. Τογί. 

16. κυριος] θεος Εα1.. 

- την] οἵη. ΔΑ. 

-τροπῳ Α" ΒΒ ς, 357. 47. ΚΤ. Βγ1τ. 

Ῥει.ΔΗε]. Μεπιρῃ. (2061.) νι. Ηετπι. 

νἱ5.1.1. |. τόπῳ ΑἸ ΕΟ. 17. Υι]ς. 
οι, | Τη οπιπΙ τ Αὐτη. 

17. ὁ εστιν σηµειον] οπι. 47. 
- γραφω] γραφων 17. 

18. ἡμων] οι. Εα. 

- δη.7 Ταζ, αμην ασ. ΑΡΓΑ. 97. 47. 

ΚΙΙΡ. Υας. Βγτν.Ῥδί,δεΗΠς]. Μεπιρ]ι, 

οἴμ. Αὐπὶ. Όκο. δι. 1 οπι. ΒΝ πὶ 

17. Πα], Παν]. Το. Αὐτὰ. Ζοἡ. 

Βπυροτιρίο 

Προς Θεσσαλονικεις β ΑΒ"Ν. 17. (57 

δευτερα) 47. ΚΡ. 

! Προς Θεσσαλονικεις β επληρωθη η. 

Ἰ ετελεσθη (-θαι Ἐ.) προς Θεσσαλονικεις 

β κα. 

Ι «84. αρχεται προς Τιμοθεον α Ὁ. 

του ἁγιου αποστ. Παυλου προς Θεσσα- 

λονικεις επιστολή δευτερα 1». 

ι αάᾷ, εγραφη απο Αθηνων ΑΒ", 57. 47. 
ΚΤΙΡ. 

{ αᾷά. στιχων ρπ δος, στιχων ρς 47. 1/Ρ. 

14, οὗ πο σοπι. ΟἿ. Ἔ Ι 16. Ώοπιίππβ [Ὁ οι 



ΠΡΟΣ ἙΒΡΑΙΟΥΣ 

Β “- / ΄ Ν . . . . Α μα Α΄ 40 1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὃ θεὸς ΜΙ ανῖαθ οἱ πηα][ῖ5 ππος1ς 
17. σα 47. ᾿ μαι , : μι , 9» 5 οἶπι ὅθι Ίοᾳπεπ5 ρασΊθις Ίπ 
ΜΜ λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήηταις, ἐπ γιοριειῖ, "πονϊκεῖπιο ἀῑοῦις 

ΕΣ ΄ ΣΡ Ἐν / Ν ὮΝ ΡΝ η) “π΄ 185 Ἰοσπίαβ αδἰ πουῖς ἴῃ β]ῖο, 
: σας να τερον των μερα ποπ ε/λα ΠΟΊΕΙ μα εν νι; ᾳπσπι οοπϑεϊξαϊ ἡ ποτ πι πηὶ- 

Ὃσὰ ὃν «ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι οὗ καὶ ᾿ ἐποίησεν ο τα {ον ἐπα ποῦ ἐς ΡΗ. 5αθοσ]α; ὃ 4αϊ οσα δν δρ]οπάος 
Άγπι, 141. τοὺς αἰῶνας," 5 ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ κ Ρ]οτίαο οὐ Βσατα. 5αΏδίαπίίαθ 

οἴκαδ, Ῥοτίαη5 4ποβπο οπ]Πίε 
ρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα νετρο υἰγατῖς απᾳαθ, Ῥιτσα- 
ο ο / ΠΕ τος ΜΝ κ νι, ἴἴοπεπι Ῥοσσαίογαπ ἔδοΐθη5 

ΤῸ βήματι της δυνάμεως μπα καθαρισμὸν. πο 5615 δα ἀεκίείαπα πιαϊεδίιαιἰΒ 

αµαρτιων Γ ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ της µε- ἰὰ οκοσ]σίς, ΄ ληῖο: πιο]ῖος απ: 
᾿ κα. αν Σ " ον β6ἱἱ5 εβεσιαξ, απαπῖο ἀπΙογ- 

γαλωσυνης εν ὑψηλοῖς, τοσουτῷ Κρείττῶν γενόμενος οηιίας Ῥναο 1115. ΠοπιοΠ Ίογο- 
ἀἰίανίι, ὅ Οἱ οπίπι ἀῑκίο αἰ]- 

τῶν ἀγγέλων, ὕσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς ΚΕΚΛΗ- αωππᾶοβηρε]οσατη, Εαν τηθὰβ 
᾿ / 65 ὅπ, οσο Ποᾷἱο σοπιῖ ιο οὖ 

ΡῈ Ἐ βονομῆκεν ὄνομα. "τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, ταγβιιη, Πρὸ ενο 11 ἴῃ Ῥαϊτε, 

ἈΈΡΩΝ «Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ 
Η Ῥὸ 

ΠΒΡ: 6:8. πάλιν, Ἐγὼ ἔσομωι αὐτῷ εἰς πατέρα, ποὺ αὐτὸς 
9 Θ8Π1. 7:14. 

ο οαρϊυα]αίοπο Ὑαἰσαπα ἵπ ορίδίο]α 

τα Ἠοβγασος οὐνία, γἱά. απποίαδίοπθια 

80 Ιπῖδ, ἘΡ. δα Ἐρ]οδίο». 

1ηβοτῖρίίο 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΒΝ, 17. 57. 47. 

Κ. 

Παύλου ἐπιστολὴ πρ. Ἕβραιους Ῥ. 
του ἁγιου και πανευφημου αποστολου 

Παυλου ἐπιστολὴ προς Ἕβραιους Τ,. 

εγραφη απο Ίταλιας δια Τιμοθεου :---ἡ 

προς Ἕβραιους ἐπιστολὴ εκτεθεισα 
ὡς εν πινακι Μ. 

ΝΙΝ] (ρταθίογ προς Ἔβραιους δα 5ιιπηΠλὰ8 

ραρίπας) Ὁ. 

Ῥοεί 2 Τμο.8. ΑΒΝ6Ο. 17. 47. Ῥ. Ῥοί 
Ῥηή]επι, Ὦ. 87. 1. 

2. εσχατου ΑΒΝΡΜ. 17. 837. ΚΙΕ. 
(σα]ς.) Μεπιρη. σὰ. Ογὲρ. ἵν. 605. 
Ἔπ|5. ο. Με]. 955. 1055, (πογ]ρίπιο 

ἀϊερῃς 18ῖς Ψπ]ς.) 1 ἐσχατων στ. 47. 

ΒΥτγ.Ῥ5{.δεΗο]. «Αι. Ονἰσ. Πῖ, 8505, 

Μο]. (αρ. Ἐπ5.) 814, 925, 
9. εποιησεν Πίο τους αιωνας ΑΒΝΡΧΜ. 

17. 57. (Ὑ 15.) Θγτ.Ῥευ, Μοπιρῃ. 1}. 
Οτῖσ. Οατ. ΟΥ. Βρῃ. 196. τ. ο. Με. 

926, 10505. | 1 Ῥοβες:- Ὦν. 47. ΚΡ. 
ΚΓ. ΗΟ], Αππι. ΟΥίᾳ. ἵν. 605. 

8. ὁς ων Οἶσπι. ἤοηι. 96. ΟΥ1ᾳ. ἵν. 4503. Εις. 

ο. Με]. 955 | ωσων Ἐ.(απαυασμµα Ε.) 

---ϕφερων ΑΒ3Ν. το]. νν. υἷά. οί. αἰνη. 
111. |. φανερων ΒΞ ει ΠΙΠο. (αμαθε- 
στατε και κακε, αφες το παλαιον, µη 

µεταποιει Ὦ πηρ΄. τηϑῃ. τος.) 

--- αυτου ροϑὺ δυναµεως 1γεπ. 163. | οτι. 

Μ. 
---καθαρισμον] Τ Ῥναεπι, δ ἕαυτου 5. 

ΡΕεΜ. 837. ΚΙ... Ῥγτι Ῥεῖ,δΗοΙ. (01.) 
(Ῥτασπι. δι) αυτου 13.) | οἵα. ΑΒΝΡΟὺ. 

17. 47. Ε. Υα]ς. (Μεπιρὰ.) Ατνη. 

8. ἁμαρτιων] Τα44. ἡμων σ.. Ὡς, 17. 57. 

47. ΚΙ, Ἀγτ.Ηο]. Αππι | αά. ὑμων 

ο, ] οἱ. ΑΒ ΕἾ ΜΡ, Υμ]σ. Βγτ.Ρει. 
Μειπιρῃ., 4011. 

---ποιήσαµενος Πίο εκαθισεν ΑΡΝΡΜ. 

17. 87. 47. Ἐ. Υμἱρ. Ατπι, (2101). | 

Γαπίο των ἁμαρτ. 5. ΚΤΙ,. Ἀγττ.(Ῥε6,)ᾶς 

Ἠσ]. (Μεπιρῇ,) 

4. τοσουτῳ Οἴεηι. Πέοπι. 56. | τοσοῦτο 873. 

Ι τοσουτων Ῥ. 

- κρεῖττον» ΜΤ,. | κριττω 1). 

- των] οπι. Ὦ. (ἶοπι. Πίο. 

- ὅσῳ] αὐά. καὶ Καὶ. | οι. Οἵομι. Πέοηι. 

ὅ. ποτε ἃπίθ των αγγελων ὅγυ. ΗΟ], Εως. 

126]. Ῥυ. 58. | γοβὺ 3. Ὄγν.Ραϊ, (2811.) 
-- αὐὑτῳ Εἰ. Ἐς]. Ἐν. 68.  οπι. 3. 

(ας ἆ.) 

1. Μαάβατίατα τοι τίξαιιθ τησᾶῖα Οὐ. | 3. 
Ῥονύβηβαιθ ΟἿ. 
ἴπ δἰΐαπα ΟἿ. 

|. βεᾶσες οἱ. | 5. ἴῃ ραΐτεπα.. 

θτὃ 



ΑΒΝ ει 

17. η]. 47. 
ἘΤΡ. 

Ὁ, 06(97): 7. 

4 Ῥ-, Ἰοϑ9(104):... 

ΕῬ 5. 44(45):6..56ᾳ. 

ΓῬς. τοῖ (109):96. 
866. 

12. ἀλλάξεις 

Ε ΤΡ». τορ(110):1. 
Μαέ, 99: 44. τε]. 

11. 

ΠΡΟΣ ἘΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

ἔσται μοι εἰς υἱόν; “ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν 
πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, "Καὶ προσκυ- 
νησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ. ἴ καὶ πρὸς 
μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, “Ὃ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους 
αὐτοῦ πνεύματα, παὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς 
φλόγα. ὃ πρὸς δὲ τὸν ος πο θρόνος σου, ὁ ἡ θεός, εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" 'κα  Ἡ ῥάβδος "τῆς εὐθύτητος ! 
ῥάβδος τῆς βασιλείας σ σου. “ἠγάπησας δικοιοσύνην, 
καὶ ἐμίσησας ἀνομίων" διὰ τοῦτο ἔχρισέν. σε ὁ θεός, ὁ 
θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους 

10. καί, Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίω- 
σας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ οὐρανοί: 1 αὐτοὶ 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον 
παλαιωθήσονται, |' καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐ- 
τοὺς ᾽ [ὡς ἱμώτιον |’, καὶ ἀλλωγήσοντωι: σὺ δὲ ὁ αὐτὸς 
εἶ, καὶ τὼ ἔτῃ σου οὐκ ἐκλείψουσιν" "πρὸς τίνα δὲ 
τὼν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, ξ Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 
ΤΕ οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακο- 

νίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν 
σωτηρίαν; 

1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως Ἱπροσέχειν ἡμᾶς" 
τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μή ποτε ᾿ παραρυῶμεν΄. "εἰ γὰρ ὁ 

δι ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ 
πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον µισθα- 

σου. 

1.8. 

εἰ Ίρ5ο οτί ταϊμῖ ἴῃ Πο ὅ Εὖ 
Οαπὶ δγαπι Ιπιγοᾶοῖξ Ῥτίπηο- 
βεπΙζαα ἴῃ ΟΤΌΘΙΩ ἱοτιαο, ἀῑο]ί, 
Ἐν αἀοτοπί ΘΙ ΠῚ ΟΠΊΠΘΒ απσο] 
ἀαὶ. 7 ΕΛ ἃ απρφε]ος απἱάσπα 
ἀῑοῖι, Θαϊ Γαοῖς αηρε]ος 5008 
ερϊτῖέας οὖ ΠΙΙΠΙΒΙΓΟΡ 51105 Βαπι- 
πα 1ρηῖς: 584 ΒΠυτα απίεπι, 
Τπτοπις ἴπαδ, ἄθιι8, 1π ἈΒαθοιι- 
Ἰὰ πὶ 5ου], οἵ, Ύ Ίτσα θα 18 

{ νἱγραᾷ τορηὶ ὑπ. 9 1) 6χίβεῖ 
Παθίαπα οἱ οὐ]κιῖ πὶ ααϊταἴοτη : 
Ῥτορίετεα πηχὶΐ ἔθ, ἄθιιβ, 4618 
ἴππ|8 οἶεο εχπ]ιαοπίδ Ῥταρ 
ρατιαΙρίθιας ταῖς. 1 Έτ, Τα ἴῃ 
Ῥτϊηοϊρίο, ἀοπιίτπο, ὕΥΓΑΠΙ ΓάΠ- 
ἀακιῖ, οἱ ορεΓα ΠΙαΠΗΠΙΩ ὕπ8- 
ΤΌΤΩ βιιηῦ 8611: 1 1ρ8ὶ ροτίραηῖ, 
ἴα δυΐθηι ρεγπιαποὺ]ς: οὐ οι], 
εσας τοβιϊπιεπίἁπι νοίθγοβοθηΐ, 
16ο νο]αῖ απιοαπι πηπαθί8 
608, οἱ παπί: τὰ αμθεπι 
146πα 65, ο απηϊ πὶ ποπ 4εΠ- 
οἶεπί. ὃ Αά απεπῃ απίθπι 8π- 
σεἰοσαπῃ ἀῑπΙί αἰπαπάο, 5646 
ἃ ἀθχιτίς πησῖδ, αποαά «σπα 
ῬοπιαΠῃ ΙΠΙΠΙΙ605 πιο ΒΟ ΒΓ] τα 
Ῥεάισα ἵποταπ ἢ Νοππο 
ΟΠΙΠΟ5 εαπί αἀπηπίιταξογ 
ΒΡ᾿ΊΓΙ ΙΒ. ἴῃ παπ]σιετίαπα Π]βεί 
ῬΙΟΡΙΘΙ ϱο5 απ ΠοχγοάἹίαίεπι 
ἐδρίιθηὗ δα] 5 ἢ 

1Ῥγορίετοα δ απἀδηξί8 ΟΡΟΓ- 
ἴοῦ οὔβδεχνατο ΠῸΒ 68 ϱπαθ 
Δα νίπηιι5, ης Γοτίο οἰ αδτηιι8. 
251 οπἶπι αἱ Ρ6Γ ΑΠΡΕΙΟΒ ἀῑς- 
[5 δϑῦ 5οΓπηο {αοϊιις οδί ΗΠΑ, 
δῦ οπηπί5 Ῥγασνατ]σββίο οὖ ἴῃ - 
οὈοραϊθοια ϑοοορὶυ ἰπβίαμη 

0. εισαγαγει Ἱ.. 

7. αγγελους 1’.] δα, αυτου Ὦ”. ΑΡ. 

- πνευματα 
6568, χὰ. Ὦ5.) Ἱν. 

9634, 9694, 1γ. 6803, 

Ι πνευμα Ὁ. ἄν. 

8. του αιωνος] οἵη. Ὦ. 17. 

- και (Ροδῦ αιωνος) ΑΒΕ ἘΜ. 17. πι. 

Μεπιρῃ, | Ἀοπι, ς;. Ὦς. 97. 47. ΚΤΙΙΡ, 

γα]ς. ΟἹ. Ῥγττ.Ρει.δ.Ηο|. ΖΗ. 
- ἡ ῥαβδος 19. ΑΒΝΜ. 17 516. | 

ἡ -. Ὁ. 97. 47. ΚΙ,Ρ. 
- τῆς ευθυτητος ΑΒΝΜ. 176 βραῖῖο 

οεγἰεύπο. | ἢ οἴη. τῆς σ΄. 10). 57. 47. 

ΠΡ. |. οπι.της ευθυτητος ῥαβῦος 3. 

(δι ὁμοιοτ.) 

-- ῥαβδος 39.1 Έ]ταεπι. ἡ τ. 1). 57. 47. 

ΚΙΡ. | οτι. ΑΒΝΜ. 17. 
-- σου ΔΙ)Μ. 17. το]. νν. | αυτου ΒΝ. 

ΒΜ. 87. 47. ΚΙΡ. 

4503, Οτγῖσ. Πιΐ. ΠΠ. 

Ἐις.ο. Με]. 1753. 

ἘΞ ΟΠ, 

9. ανομιαν 

8ὃτ0 

ΟἸεμι. ἤοηι. 86, Οτῖφ. (1. | 

Ὀγτ.Ης]. σον ἐἰδοῖηιθ. Ἐπι8. Ὦ.Β. 9885, 
(ανοµιας Τ)5.) | αδικιαν ΑΝ. 17. 

9. ελαιον] ελεος 3. 
11. διαμενεῖς ΏςΜ. 

19, ὡσει] ὡς Ὁ". 

Γον ἑλιζεις ΑΒ(δο ελιξ.)Μ. 17. 87 (ἑλλιξ. 
47. ΠΙΕΡ. Σιμά. Πατ]. Ῥγτν.Ῥει.δ.Η ο]. 

Μεπιρῃ, σι, «βΗ. (νἷᾷ. Ες, χχχῖν. 

4). | αλλαξεις δὲ Ὦ. Υμὶς. Ίτεπ. 980. 

(ο 5.) Τετ. ο. Ἠειπι. 84. (6 Ρ5.) 

-- αυτους 884. ὡς ἵματιον ΔΒΝ ΗΝ. Γι]. 

Άγπι, 4041. [ Ἐοπῃ. 5. ΏςΜ. 17. 87. 47. 

ΚΙΡ. ας. (εί πι) Ἀψιτ.Ῥευ.δι Πε]. 
Μοτηρῃ. 

- και ἀλλαγησ.] οπ1. και 3. 
---ὁ αυτος] ΡΙΠΟΠΙ. και ὃν Ἐς (οοσν.1) | οπι. 

ὁ 17. 
- Εεγκλειψουσιν ΑΝ. 

18. αν] οπι. 1)3, 

--- ἔχθρ.σου (ἴεπι. Πίοπι, 96. | οπι. σου 87. 

14, διακονιαν Ογίφ. 1. Τ673. 11, 504, 4955, 

ἵν, 1914, 4909, αρ. αα]]. 80. ΟΥίᾳ. ἴπι. 

Π, 4514. ἰ. 893, 8814, 94605, ἵν, 4784, 

6958, 5975, 598", 6560, Ές. ΕΣ. 9983. 

ΤΠιαορῃ. 148. ΠΠ]. 4403.]-ιας Β. Οτίᾳ. Ἱ. 

5795, 1ν. 4805, 

1. οπι. νοτ, Μ. 
- δει] δειν 17. 
- προσεχειν Ἀπίο ἡμας ΑΡΒΝΕ. 

ψαρ. 1 Έροςι ς-. 37. 47. ΤΡ. 
- περισσοτερως] απῖο δει δὲ. Ψα]ρ. | 

Ῥοξῦ προσεχ. ἡμας 17. 

--παραρυωµεν ΑΒΊΝΡΧ. 17. 47. Τ.Ε. 

Ἁγτ.Πσ].πῃς. (ἀταεσὸ. | Ἱ παραρρυωµεν 

ς.. Β ΟΡ 87. Ιζ9. 
΄ 

17. 

8. οι. “68”. απίε νῖτσα ΟἹ. | 11. οππες αὐ 
ΟἹ. 1 19. 1άεπα ἴρ8ο ΟἿ. 

1. Ρογ Βα λι8 ΟἿ, 



ΠΠ. 12. 

Τα]ς. 
Βυττ. Ρ. Β. 
Ἱεπιρῃ. 

Ἄχ. Δ{1. 

86. 

η Ῥο, 8: ς. 564. 

9. χωρὶς θεοῦ 

8 ΗΕ. 
ἸΤῸη. 90:17. 
Μαι. οϑ: το. 

κῬο. οἱ (22):99. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

ποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς, ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμε- 
λήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι 
διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβε- 
βαιώθη, " συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ σημείοις τε 
καὶ τέρασιν, καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν, καὶ πνεύματος 
ἁγίου μερισμοῖς, κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 

ὃ Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν 
μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν" " διεμαρτύρατο δέ πού 
τις λέγων, " Τί ἐστιν ἄνθρωπος, οτι μιμινήσ κῃ αὐτοῦ" 
ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅ ὅτι ἐπισχέπτῃ αὐτόν; ᾿ἠλάττωσας 
αὐτὸν βρωχύ τι πορ᾽ ἀγγέλους" δόξη καὶ τιμή ἐστε- 
φάνωσας αὐτόν, [ καὶ κοτέστησ ας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα 
τῶν «χειρῶν σου] "πάντα ὑπέταωξας ὑποκάτω τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ. Ἔν ἱ τῷ γὰρ’ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, 
οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον νῦν δὲ οὕπω ὁρῶ- 
μεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα. ᾿ τὸν δὲ βρωχύ τι 
παρ᾽ ἀγγέλους ἡλωττωμένον βλέπομεν ᾿Ιησοῦν διὰ τὸ 
πάθημα τοῦ θανάτου, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, 
ὅπως χάριτι, θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται. θανάτου. 
ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δ ὃν τὰ πάντα καὶ δὶ οὗ τὰ 

πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχη- 

γὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 
1 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς 
πάντες" δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται | ἀδελφοὺς 
αὐτοὺς καλεῖν, "λέγων, "᾿Απωγγελῶ τὸ ὄνομά σου 

τπηογοοα 8 του ραίοπεπι, 5 4πο- 
ἸΠ0 0 πὸ8 οβιαρΙοπι8, δὶ ἵπῃ- 
ἴαπι περ]οκοτίπας ΒΑ] πίθτῃ ὃ 
απᾶθ οαπη Ἱπ]ήππα ΔΟΟΘΡ ββοῦ 
απαιτατὶ Ῥος ἀοπιίπαπι, αὐ εἶδ 
απὶ απἀἰοταηί ἴῃ πο οοπΗ γα, 
651, ὁ οοπίςδικη{α ἀθο εἶση]5 οὗ 
Ῥοσίεπηῖς εἰ νατς νΙτιπρας οὐ 
πρίσίταςδ σᾶ ποῦ ἀῑδιγι ρα Ποπίῦτιδ 
εοουπά απ 5παπα νο]απίαίειη, 

ὅΝοπ οπῖπι απηρε]ίς εαὐῖθοΙε 
ἄθιβ Οὐ ἴοιγας Γπίπταπῃ, 4θ 
απο Ἰοᾳα πας, ὃ Τερίατας αἷ- 
τοπι οδί ἵπ αποᾶαπι Ίοσυο ας 
ἀἴσεπα, Οπ]ά ασ Ἠοπιο αποᾶ 
ΠΙΟΠΙΟΥ 65 οἱπ8, απο Β]1π8 Ἡο- 
ταὶ πὶΒ αποπῖαπι γἰδίίαδ αι 
1 ΜΙπιϊςμΙ ειπα ραπ]ο παῖπας 8 Ὁ 
ΔΉ ΚΟ] 5, ϱ]οτῖα δῦ ΠΟΠΟΓΟ 6ΟΓΟ- 
παδιῖ απ, οὖ οοηβίϊ δεῖ επι 
81Ρ6χ ορετα ΠΠΒΠΙΠΙΠῚ ἑπαταπη, 
δοπιπία 5αὐἱοσϊςεῖ δα Ὁ ρεάῖυτς 
εἴπδ. ἴπ 6ο επίπι αποὰ οἱ οπι- 
πα Βα θοῦ. πΙ] ἁῑπιϊςς πο. 
5 θοῦ πὶ οἷ: παπο απίοπι 
πέσο μπα γίάεπια»5 οπιπῖα 5ιιῦ- 
Ἱεοῖα οἷ. 9 Έαπι απίθτη ααἱ ΠΊο- 
ἀἱσο απαπΙ προ ππογαίαβ 
οδῖ γἱάσππς Τα5απα Ῥτορίατ ραδ- 
αἴοπεπῃ ΠΙΟΥ 8 σ]οτῖα οἵ Ποποτθ 
σογοπδύπιη, ας στα ία ἀεῖ Ῥγο 
οπιπῖρας ΄ Ριδίαχεί πιοτίεπι. 
1ο Ώοεεραῖ επίπα 611ΠΙ, ΡΓορίθς 
απεπῃ οπιπῖα εἰ ρε Ύαθπι 
οπιπία, αἱ τηπ]ζοῦ Πίο ἴῃ 
β]οτίαπ. αἀάακοταί, αποίοτεπι 
5α]α15. ΘΟΤΙΠΙ Ῥες ΡαξΞΙΟΠΕΒ 
6ΟΠΦΙΠΙΠΙΑΤΘ. 1 Ὁ] επῖπῃ 6ηΠς- 
Ώβσαι εἰ αυἱ δαποϊβεαπίατ, επ 
ππο ΟΠΙΠΘΒ, Ῥτορίεγ απ 1 

οαϊιδαπα. ποπ. εοπ από αχ ἔγα- 
95 608 νοσαχε, |!" ἀϊσοπς, ΝαπΠ- 
Παβο ποπιεπ παπι ἔγαύγι 18 

9. αγγελων Οτῖρ. Π. 3484, 7015, Οτίᾳ. {π|. 
ΠΠ, 650, Ες. Ἐσ]. Ῥτ. 99. | -λου 1,. 

--ελαβεν] Ροβῖ ενδικον 17. 87. 

8. εκφευξουµεθα 47. 

- καλεισθαι 87 3. 

--- δια] ὑπο 913. Ατπι. 

4. συνεπιµαρτυρουντος Οτίᾳ. Οαϊ. ΟΠ. 

Όος. 19. | συνµαρτ. Β. 

---τε] οπι. Μ. 17. Ρ. Υ]ς. Θγτς,Β5ἱ, δε Η ο]. 

Αππι, ΟΥίᾳ. 0.1. ΟΥ. 

- µερισμοις Οτίᾳ. (αὐ. ΟΥ. | 

83. (σοτν,3) 

- αυτου Ογίφ. Οπί. Ον. 1 τοῦ θεου 3. 

δ. ὑπεταξεν] αἀά. ὁ θεος Ο. Υ α1ς. (οπῃ. 

Για. Το. Ηατί.Ἡ) 
6. τι] τις ΟΝΕ. Το. Μοπαρῃ. 
- μιμνησκει 17. 

7. ελαττωσας ) ἕ. 

-- καὶ κατεστησας αυτον επι τα 
των χειρων σου ΑΟΝΙ)ΣΜ. 17. 

θερισµοις 

εργα 

57. 

Ῥ. γυὶρ. Ἀντγ,βςυ.( Ἡγ͵αηι. δ. ο]. 

Μοπιρῃμ. Άππι, “πῃ. (Εις. Ἐς]. Ὃν. 

74.) | οπι. Β05, 47. ΚΤ Ἀντ.Ῥνι.(ος ἃ.) 
Ἠο] ία. 

8. ὑπεταξα 3. (οοΥΓ.! μέ υἱᾳ.) 

π- εν τῷ γαρ ΒΝΙ)Μ. (Ατπι.) | εν γαρ 

τῳ Ξ. ΑΟ.17. 57. 47. ΚΙΡ. 

--αυτῳ 10.] οι. Β(Ώ Γαι.) Ἁντ.Ης].Τ 
Άππι, Όνο. 

᾿ἱ π τα παντα αΠίθ ὑποτ. αυτῳ 1). ΒντΓ. 
τς ῬειιδιΗς]. Μεπιρῃ. | ροβὲ Ογίᾳ. Ιπι. ἵν. 

Γ 5685. 
ἱ π αυτῳ 90.] αυτον 87. 

/.9. βλέπομεν Ονίᾳ. Π, 5848, Επι5. Ἐπ]. Ῥτ. 

74. | βλεπωμεν Ι.. 

-- χαριτι ΔΡΝΟΡ.τε]. Ὑπαὶς. Ἀντ.Ης]. 

ΜΠεπιρῃμ. Αππι. Αι, Οτί. ἵν. (41. 

9990, χάριτι ἢ χωρὶς θεοῦ) Εις. πι Ὁς. 

6410. | χωρις Μ. Θγγ.βευ. διά. οἱ οκ. 

χωρὶς γὰρ θεοῦ... 
ΓΝ » 
η Οπερ εν τισι 

κεῖται τῆς πρὸς "Εβρ. ἀντιγράφοις, 

χάριτι θεοῦ Οτίφ. ἵν. 415. νά. οι 9925), 

9955, Ογἰᾳ. Ιπί. ἵν. 5135. 5005, | ἨεοΠο 
Ἐπίγοπίαπα  Ίρεε οπῖπι εις Ῥει 

Ρτα ία παπα 1π ΒΥγ. 5η. Ἠίάπι. (οι 

ογάΐπε πιππϊαζο, 8εᾷ ποη 5εηδα ἴῃ οἆ. 

1μοο.) 0οἆ. ΘΥτ. ΒΙοΝ. 7157. (ἶπ Μακ. 
Ἐν, 19, 137.) Ἠαῦεί ""δθβαιιθ᾽ Ἐ αἴᾳιθ 

8. οΟΥΓεσῖοτο τεσσπιῖ: Ἠαος ]εοτῖο μαῇο- 

έασ ἵπ σοοἆᾱ. Νοβιουϊδη δ. 

τοῦ ὑπὲρ πάντων πάθους τοῦ υἱοῦ 

ΣΝ " 
ἢ οἰκονομία 

τοῦ ἀνθρώπου γίνεται οὐ χωρὶς θεοῦ. 
Οτῖρ. ἵν. 450", 

9. γευσεται 1). 

11. καλειν] καλων 17. 

---αυτους αδελφους Μ. γεν, ο, ΗΟ]. 

19. ἀπαγγέλλω 87 δςεγ. 

6 εδί απίσιο ΟἿ, 1 Ἀ. οποπῖα εἰ ΟἹ. 1 10, ρα8- 
βἴοπουι Οἱ. [Ο11. απὶ 29, οι. 4". 

δὃττ 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

τοις ἀδελφοῖς βίου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε. 

15 καὶ πάλιν, }᾿ Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ. καὶ 

πάλιν, τ Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἆ μοι ἔδωκεν ὁ θεός. 
| αἵματος καὶ 

σαρκός", καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν" τῶν αὐτῶν, 
ἵνα) διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα 

"καὶ ἀπαλ- 

λάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ 

δ οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων 
Ἱ ἐπιλαμ- 

{ ὅθεν ὠφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς 

ὁμοιωθῆναι, ἵ ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς άρχιε- 
ρεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρ- 

ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, 

ο ο! / » / 
60 'Ὃθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου 

Ἂς / Ἂν 3 / μέτοχοι, ἐν τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα 
Ἀπιστὸν ὄντα τῷ ποιή- 

ΑΡΚΟΡΗ 

μη, 87. 47. 
ΕΙΡ. 

19 ΒΗΤΗ. 29:3. 

''"Ἐς. 8:17. ' ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία ἵ κεκοινώνηκεν 
«Η. 

ξΕ. 
τοῦ θανάτου, τουτέστιν τὸν διάβολον, ̓Ὦ 

ἕην ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 
» / ᾽ Ν 

18. ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Αβρααμ 
βάνεται. } 

τίας τοῦ λαοῦ. ᾿δ 
δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 

ἘΠῚ ΔΔ' 

5 νετ. δ: τῆς ὁμολογίας ἡ ἡμῶν ΓΙ Ἰησοῦν, - 
Νηπῃ. 1217. 

3. [ὅλῳ] σαντι αὐτόν, ὡς καὶ ̓  Μωυσῆς" ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐ- 
τοῦ. ὃ πλείονος γὰρ { οὗτος δόξης" παρὰ ἡΜωυσῆν" 
ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ 
κατασκευάσας αὐτόν: “πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται 
ὑπό τινος, ὁ δὲ ! πάντα κατασκευάσας, θεός. 3 καὶ 

᾿ Μωυσῆς" μὲν πιστὸς ἐν ὅλω τῷ οἴκῳ ση ὡς 
θεράπων, εἰς ̓ μαρτύριον τῶν λαληθησομένων, ᾿ χριστὸς 

δέ, ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, 

] 
| 

Π. 13. 

πηεῖς, ἴῃ πιθάῖο εοε]εδίαο Ίαι- 
ἄδθο {6. 5 Εί Ίτεταπι, Ἐσο 
ετο ἤάθιιβ ἵπ θη. ὮἘί 1ί6- 
χαπη, Ἐσσο οσο οὖ ριαετῖ τησ, 
αποβ παϊμί ἀθάῑς ἀααδ. Οία 
επσο Ῥιοτὶ οοπιπτπΙοανοταηΕ 
Σαησι]πί οὐ οατπἰ, οὖ 156 ]- 
ΤῊ ΠΥ ῬΑΥ ΤΟΙ ραν Ἰδάεπι, ας 
ῬΘΙΓ ποτίοπι ἀοβίγιποτεῦ θτῃ. 
4πὶ Παὐοῦαέ πποτεῖς Ἱπιρετίαπι, 
14 εδ ἀϊπρα]ατη, 15 εἰ Προγατοῦ 
εο5 4] ἔπιοτο τποτίῖς Ῥει {ο- 
ἴαπι γαι ουποχί εγαηί 86Γ- 
γα, 15 Ναδᾳπαπι οηῖπι ἉΠ- 
Ρε]ο» αἀργαε]ιεπα1έ, 56 5ΕΠΙΘΠ. 
Αγταµαο αἀρτασβπεπαά1δ. 17 Όπᾶςα 
ἀευιε εἰ Ῥροτ ομηπῖα [πα ῖραΒ 
αἰππῖ]ατα, τιῦ πη]βεγίσοχς Ποτοῦ δὺ 
Βάεἰίς Ῥοπβίε«κ δὰ ἄειπι, απ 
χορτορ]]ατοι ἀε]ίεια Ῥορι]ί. 
15Ίπ οο επῖπι ἴῃ ᾳπο ῬαδδΙΒ 
εδ Ίρ5ο ἴεπιρίαίας5 Ῥοΐεπς οί 
οὐ εἶς αυἱΐ (οπιρίαπία Δα ΧΙ Πα τῖ. 

1 ἹΤη 6, βαίτος βδηοεῖ, γοσα- 
Ποπίς οπο]εβιῖς ρατιῖεῖρος, 6οἩ- 
εἰεταίο αροδίο]απα δὲ Ρροπίῖ- 
Πσεπι  οοπ[ερβιοπῖ ποξίχαθ 
Ίεραπι, 3απὶ Πες εκ οἱ 
41 ΓεοΙς λαπι, βίοις εἰ ἌΠοβοΒ 
π᾿ οπιπί ἆοπια Πας.  ὅ Απι- 
Ῥ]οχίς οπίπι οσ]οτῖας Ἰδίο Ῥγας 
Μο5ε ἀΐσπις αδίας οδί, απαπ- 
ἴο αππρ]ίογεπι Ἠοπογοπι Ἠαβοίς 
ἁοτηας αἱ {αὐτίσανίτ Π]ατι. 
3 Οπιηῖς πίη ἆοπιις {λ- 
θυϊοδίιν Δ Ὁ απο: απἲ ἀατοπι 
οιωπία οτοαγῖι, ἆοας. 5 1. 
Μοβεβ8 ση βά6ἱ15 εται 1π. 
τοῖϑ 4οπιο εἶας Πππιαααπα {8- 
πια] πὶ (οδΙΠΙΟΠΙΗΙΗ ΘΟΓΗΠΙ 
ᾳπας ἀῑσεπάα ογαπί, ὃ ΟΠ γί βία 
Υ6ΥΟ [ΔΠΊ ΙΔ ΠῚ ΑΠας ἴῃ ἄοπηπο 
518: αἴ 6. ἆοπιας ΒΙΠΙΠ6 πος, 

19. εµµεσῳ Δ. 47. Ῥ. 
19. επ] εν ΟἿ || (εγω εσ. πεποιθ. επ’ 

αυτ.] Ἐσο ετο 11 ἵπ ραίχοπη οἱ 1116 ους 
πη]ηῖ ἵπ β]απα Ἀντ. Ἡ ο]ιπιᾳ. νᾶ. 1. 5.) 

--παιδια ἆ] οτη. α 03. (2 σουτ.) | 
14. αἷμ. και σαρκ. ΑΒΝΟΡΜ. 17. 37. 47. 

Ῥ. πι. Ε]ά. Ἁγτ.Ηε]. Μοπιρ]μ. Αυπι. 
Οτῖν. Ππι. πὶ. 1904, Έως, Τ.Ε. 4503, ἴῃ 
Ῥϑ, 6150. ]. Τσαρκ. και αἷμ. σ. ΚΙ, 
γπ]ρ. ΟἹ. Ἀγτ.Ῥει. δι. Ονίᾳ. οι ΠΠ, 
054, 9024, ΓΗ 5.1. 

--µετήσχε 17. 
--αυτων] αάά. παθηµατων Ὦ3. Εις, ἴπ 

ΣΕ. 1 οπι. Ογίῃ. Ιπι. ΠΠ. 1903, Γις, Ὦ.Β. 
--"θανατου 1.1 τἀ. θανατον 1)". | οπι. 

Ογίᾳ. ΠΠ, 5825, 5888, Ες, Τ.Β. 4504, 

15. απαλλαξφ] αποκαταλλαξφ Α. | 
απαλλαξει ΚΙΩΡ. | απηλλαξῃ Ορίᾳ. ΠΠ. 

9835, ογπεί Ογίφ. 1π1. ΠΠ, 1904, 

818 

] 

| 
] 
] 
| 
1 

17. ὡμοιωθηναι Δ. 

- τας ἁμαρτιας] ταις ἁμαρτιαις ΑΔ. 17. 

18. πεπονθεν] Ρο5! αυτος 1). 

---αυτος] αυτοις Ἱ.. 

--πειρασθεις] οπι. δὲ ἢ, (α4ἆ.ε) 
1. κατανοήσετε 1). 

-- Ιησουν] { Ῥταστη. χριστον 5. | δα. 

τὰ, 0.05, 87. ΚΤ Άγιον. οι Ησ]. Ανπη. 

(Ογίᾳ. ἵν. 4519.) ΠΗ, 88351. 1 οπι. 

ΔΒΝΟΣΡ3Μ.1Ι7. 47. Ῥ. Υι]σ. Μεπιρῃ. 

Τ]ιευ. πια. { ο Οµκέαπι (απίαΠι 

Οτῖφ. Ππι. ἵν. 4673. 
3. Μωυσης Ὁ. 17. 57. ΚΤΙΡ. | { Μωσης 

-. ΑΒΝΡΜ. 47. 

᾿ σα ὅλῳ ΑΝΟΓΡ. τα], Ὑπαἱᾳ. τε]. (νῖᾶ. νετ. δ. 

εἰ Νππι, κ, 7.) | οπι. Β. Μεπιρμ.ΤΠΕὺ. 

8. οὗτος Πίο δοξης ΑΡΒΝΟΡ. 97. 47. Ῥ. 

{4 ροςί τ. Μ. 17. Ι{(1,) Υι]ς. (οὗτως 
ΝΑ] 

| 

] 
] 

| 

8. Μωυσην ΒΟ), 17. 47. ΙΚΤΙΡ.(Μωυ- 

σεως 13.) | 1 Μωσην 5. ΑΡΕΜ. 87. 

4. παντα] Ἱ Ρίαεπι.τα ς. 0 Ώς, 87. 47. 

ΤΡ. Αυπι. | οπ. ΑΒΝΟΣΡΣΝΜ, 17. Κὶ. 

--κατασκευασας] σκευασας Ἱκ. 

5. Μωυσης ΟΡ. 17. ΙΡ. Τμο.18. | 

Ζ Μωσης 5. ΑΒΜ. 57. 47. 

Γ.6. οὐ] ὁς Γ3(Μ.Α. οἱ) τ απ ἆοπιας Γιο. 

--εαν ΒΝΙΡΗΜ. 17. Ῥ. (καν 83.) | 

Έ εανπερ 5. ΑΝ:ΟΡΟ, 57. 47. ΚΤ, 
π- μέχρι τελους βεβαιαν ΑΝ ΟΠ. το]. 

γρ. τε]. (Ὑ14. νου. 14.) | οἷα. Β. ἄδιµ. 
1ΐοππ. Γιο. 18. 

δ. ὡς] οἵη. 87 ἐχέ. (πλανς. τη, τος.) 
-- ο τ ρα ἢ πιρασμω ὃ. 

18. ἄϑάᾶϊε ΨΩ] ὮΙ ΟἿ. 1 14. εατηῖ οὗ φαπασαἰπὶ Οἱ. | 
17. ου” οὔ. ΟἿ, Αμιι δ | αἰα λατ Οἵ. | 18. Ίρεο 
οὐ Οἱ. 

2. ἆοππο πλ ΟἹ. 564. εἶπς Οἱ. | 3. οδὲ Ἠαδίέας 
ΟἹ. 1.4. ἀθὺβ δὲ ΟἹ. 



ΕΠῚ. 18. 

τα]ρ. 
ΘΥΤΥ. Ρ.Η. 
Μοπιρῃ. 

Άτπι, 1801. 
ο ΟῚ. 14. 
8. [μέχρι τελ. 

εβ. 
Ρ Ῥ5.94 (45) :856ᾳ. 

8. 

13. ἐξ ὑμ. τις. 

4ΗῃΗ. 

88. 

-αΝΙΠι, 14:29. 
! 

4Η. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

Σἐὰν τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος 
ὃ µέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 

᾿ Διό, καθὼς λέγει τὸ ρα τὸ ἅγιον, "Σήμερον 
ἐὼν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, ὃ μὴ σκληρύνητε τὰς 
κουρδίας ὑμνῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν 
ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν" 
οἱ πατέρες ὑμῶν, | ἐν δοκιρνασία," , καὶ εἶδον τὼ ἔργα 

μοῦ ΟῚ τεσσεράκοντα : ἔτη" διὸ προσ σώχθισα τῇ 
γενεᾷ, ἡ ταύτῃ", καὶ εἶπον, ̓ Αεὶ πο τὰ τῇ καρδίο. 

αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὼς ὁδούς μου " 1 ὡς ὤμοσα, ἐν 
τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσοντοι εἰς τὴν κατάπαυσίν 
μου" " βλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν 

καρδία πονηρὰ ἀπιστίας, ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ 
ο πο 5 ἀλλὰ “παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην 
ἡμέραν, ὃ ἄχρις οὗ τὸ σήμερον. καλεῖται, ἵ ἵνα μὴ σκλη- 
ση τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας" “ μέτοχοι 
γὰρ Στοῦ χριστοῦ γεγόναμεν", ἐάν. περ τὴν ἀρχὴν 
τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν" 
αν ἐν τῷ λέγεσθαι, Σήμερον ἵ ἐὼν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν 

/ τῷ παρωπικρασμῷ. τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπί- 
κραναν; ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου 
διὰ ᾿ Μωυσέως" 5 οὐ τ σεν, δὲ προσώχθισεν ἵτεσσε- 
ράκοντα” ἔτη; οὐχὶ τοῖς ᾽ἁμαρτήσασι, ὧν τὰ κῶλα 
ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; ὃ τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύ- 
σεσθαι Ἷ εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἀπει- 

81 βαποίατη οὐ ρ]οτίαπῃ βροὶ 
ἀδάαὰθ αἆ ἢἤποπι ΒΥΠΙΑΤΩ τοιί- 
ΏΘΗΠΙΗ5. 

ΤΩπαρτοΡρίοσ αἶοιί ἀῑοΙί βρῖ- 
ΤΊ{ΠΦ βαποίιβ, Η αἶα δὶ νοσθπα 
οἷπβ δια ]ου 8, 8 ποθ οάτι- 
τατθ οοτᾶβ νθδίτα εἰοιί ἴῃ εκ- 
δοργγαύϊοηθ εοσοππάαπαι ἀῑεπι 
ἐαπιρζαμ1οπῖς ἴῃ ἀθδετίο, - αδὶ 
τοππρίανογατΏ{ πηθ Ῥαΐτος ος], 
Ῥτοβανοτιπέ οὐ ν]άσταπί οροε- 
τὰ Ίπεα 10 φμαάτασ]πία αππίΒ, 
Ῥτοριος αποᾷ Ιπίρηδας ἔαϊ 
δοποταίοπΙ παῖς οὐ ἀῑχί, Ῥεπῃ- 
Ρος οτταπί σοτάο: 1ρ8ί απίαπα 
ποπ οοσπογοεταπί γίαδ ΤΠΘ8Β. 
11 βίσιαῦ Ἱπγανὶ ἴῃ ἴτα πηοα, Βὶ 
Ἰπιχοϊραπί ἵπ τεφαῖοπα ππσαπι. 
1 γ]άεια, (αίΤ6Β, πο {οτίο 510 
ἴῃ α]απο ναδίγαπα σος ππ]ππα 
Ἰποτεά αι! 1018 ἀῑξοράρπάϊ ἃ ἆθο 
νῖνο, "5εᾶ πἀλοσίαπαϊπϊ γοβπ]εῖ 
1ρ8ο5 Ῥετ βίπρι]οβ 4168, ἆοπες 
Ἠοάϊο εομποπιηβίαχ, αὖ ποπ 
ουάμτείαχ απῖ5 οκ γοῬῖς {α]]α- 
οἷα ροσσαίῖ: "' ραγοῖρεςδ επίτα 
Οµτῖςίί οΏοοιϊ βαπηι8, βὶ {αππεπι 
Ἱπ]ατη καΏδίαπίίας 615 πιβαὰθ 
δα Επεπι Βππιατη τοίηθαπι5. 
1Ώητη αἰοῖταγ, Ἠοσαϊῖο εἰ νο- 
σεπι ο ϑδιαίου 5, πο]ίθ 
οράπτατο οοτα νεδιτα ϱ16- 
πιαάπιοάμπη 1Π 118 οχασεγνα- 
μοπο.  |δΩπΙάαπι επῖπι αι- 
ἀῑοπιος οκαοστνανοταπέ2 5εᾶ 
ποπ πηϊγοιϑὶ απὶ Ῥτοίοσδί δαπύ 
Ὁ Αοσγρίο Ρος Μοβϑῃϑ "70 αἱ- 
Ῥα5. αιιίοπι Ἰπ[ρηδας δεί ατια- 
ἀτασίπία αππὶςὸ ἨΠΟΠΠΟΘ 15 
«αὶ "Ῥεσσαγοτιπεῦ απογπι σἳ- 
ἆανετα Ῥτοριταία βαπῦ πη 46- 
Βοσῖο. | Θαΐθιβ απίοτα Ἱαταν1ς 
ποπ Ἰπίχοῖγο ἴῃ τε ῖεπη 1ρδίας, 
πῖςϊ 1115 ααἲ ἱπογοάια]ῖ ἔπογιιπὺ 

9. οὗ] ὅπου Ὦ3. 

---- επειρασαν] ἵΤ δᾶ. µε ος. ΝΕΡΕΜ. 

97. 47. ΚΙΙΡ. Υιὶρ. Ἁγιτ.Ρεῖ.δΗςΙ. 
Μεπιρῃ. (Δ κ.)ὺ Αὐτὰ. (νἱά. Ῥ5, χοῖν. 

ὕκον] 9.0} 

Μεπιρῃ. (1) Ζλιο. 18. | εαπι 1}. 

- ὑμων] ἡμων Α. 
--- εν δοκιµασιᾳ ΑΒΝΞΟΡΖΜ. 17. Ῥ. 

Μεπιρῃ. {πο 18. 1 1 εδοκιµασαν µε 

ς.. ΝΟΌΣ 97. 47. ΚΙ. (Υπ]ς.) Βγιν. 

(ει.)δΗσ]. Ανπι. Έ. (νιᾶ. Ῥεα].) 
(οπι.µε  αἱρ. Θγτ.ΡΕ{.) 

---προσωχθησα Β Π8ῇ. (οοπίτα τε].) 47. ΤΡ. 

10. τεσσερακοντα ΑΒ ΝΟ. 

ες, Β',το]. | α Ὁ. 
Ι ἆ τεσσαρ. 

---ταυτῃ ΔΒΝΕΓΣΜ. 17. Υα]ς. | {εκεινμ | 
«.ΟΡς, 87. 47. ΚΙΙΡ. Βγιν.Ρει.δΗε]. 
Μεππιρῃ. Αππι. «ΑδίΠ. (νἷᾶ. ΤΧΧ. ῬΞ. 

χοῖν. [χον.] 10.) 

οΠ. ΑΒΝ3ΟΡ”,. 17. | 

10. ειπον ΒΝΟΡΕΜ. τε]. | ειπα ΔΕΟ. 17. 

γιά. ΧΧΧ. (ειπαν 3.) 

11. ει] η 17. 

19. εν] οπι. Οὗ υὖ νἱά. 
13. καλειται Ογῖφ. Π. 7785. Επι5. ἵπ Ἐ9. 

1015. 6815, Πιο. 18. | καλειτε ΑΟ. 

- τις δῃί εξ ὑμ. ΑΝΟΗΜ. 17. 97. 47. 

Ῥ. Υπ]σς. Βγτ.Ρεί. Μεπιρῃ, Ατπι. ΄μο, 

18. | Ῥοευ ΒΌΚΤ, Ἀντ.Ηε]. 

- της ἅμαρτιας Πιο. | ἅμαρτιαις Ὦ ἢ. 
14. του χριστοῦ δηίθ. γεγοναµεν ΑΒΝ 
ΟΡΗΜ. 17. 57. Ῥ. Υι]ς. ΑΡ. Ογὶφ. 

1. 955, (δι. ΟΥ. Ἐρ]μ. 194. (οπι. του) 

Έα. Ὦ.Β. 1894, ἴῃ Ῥε. 1904, Ζπο. 18. | 
Τ ροβὲ ς-. 47. ΚΤ, (οπι. του) Αππι. Ε. 

Τ.Ε. 9183 (οπι. του). [ϑυυυῦῖθβε. ΗΟ]. 

Μεπιρῃ.] 

- ὑποστασεως] «84. αυτου Α. Υα]ς. | 

οπι. ΟΥἱᾳ. Οᾳ:. ΟΥ, Ίο. 

Ἱ κ ἁμαρτησασιν Γιο. 19. 

16. σκληρυνετε 3. 

- ὡς] οπι. Μ. 

16. εξ Αιγ. Πιο. 19. ΕΠ εκ γης Αιγ. 

11. 

--- Μωυσεως ΒΝΟΡΗ. 17. 47. ΧΙ, | 

Ἐ Μωσεως σ. ΑΜ. 57. Ῥ. 

17. τισιν δε] πἀά. και Δ. | οτι. ζιο. 19. 

--- προσωχθησεν 15 18]. (οοπί. τε].) 87 56. 

47. ΤΕ. 

- τεσσερακοντα ΑΒ" ΝΟ. | Ἱτεσσαρ. ςξ. 

ΒΜ. 17. 97. 47. ΚΗΠΡ.|μλ). 

[ απειθησασιν 

Α. 47. 

-- επεσε ΑΡΒΝΟΠΜ. 

(17 π.(.) | -σαν Ὁ. 

37. 47. ΠΙΕΡ. 

8. εκαοετναίοποπι ἁἅπι | 16. εκ ΑΕεΡΥΡ. 
Οἱ. 1 18. ετοάα]ϊ πι, 

- 
879 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΠΠ. 19: 

“ » » / 18 . - 

δ στ (Β) ή . ΄, οὐκ δυνήθησαν "νι νἱάοπηαβ ααΐα ποθ Ῥοίιο- 
ο, θησασιν; 5". ἃ βλέπομεν ἍΤΙΣ εἶ Ἶ Ἴ τπηῖ Ιπίγοῖτε Ῥτορίος Ιπογεά α]]- 

17. 87. 47. εἰσελθεῖν δι ἀπιστίαν. ἦ Φοβηθῶμεν οὖν μὴ ποτε ιαἴοπι. ' ΤΙ πιθατπβ ΘΙΡΟ πθ 
ΕΙΡ. / » / ᾽ ἘΣ δ “ {οτί το]οία Ῥο]]οϊίαίοπο ἵπ- 

17. κε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν Κατά μοοιιᾶῖ ἴα τοηµίοπι οἷαϑ οκ- 
δ Ἰδήπιοίατ παπα] εκ νορῖς ἆ4ε- 

παυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. καὶν ο πα. 

γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι, καθάπερ κάκευ αι ἀλλ᾽ 

οὐκ ὠφέλησεν ὁ 0 λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκε- 

τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 
μεθα γὰρ εἰς [τὴν], κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, 
καθὼς εἴρηκεν, :Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἶσε- 
λεύσονται εἰς τὴν Ἱ κωτάπαυσίν μου" καίτοι τῶν ἔργων 

1 εἴρηκεν γάρ 

που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, 5 Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς 
ἐν τή ἡμέρῳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 

καὶ ἐν τούτφ πάλιν, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 

8, εἰσερχ. οὖν. κερασμένους" 

ΓΕ. 94 (95):11. 

4. 
» κ - / / 

απο καταβολῆς κόσμου ὙΕΡ ΘΕΙΠΕΌΣ 
566επ. 95:2. 
Ἐκ. 90:11. 

αὐτοῦ. 
κωτάπωυσίν µου. 

εἰσῆλθον δι᾿ ἀπείθειαν, 

1 7.08. 9: 4. 

κατάπαυσιν αὐτοῦ, 

ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν. 

γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης 

ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας" 

τισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ. 

καὶ 
3, » “- [χὰ ᾽ 

ἐργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός. 

ἡ εἰσερχό- 

6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἶσελ- 

θεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ 
ε / 

7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, 
᾽ / Ν ΄- / 

Σήμερον, ἐν ἶ Δαυεὶδ΄ λέγων, μετὰ τοσοῦτον χρόνον, 
λ , / / ΕΣ “- κ “- 

καθως Γπροείρηταιυ, Σήμερον ἐὼν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
/ 

" ἄρα ἀπολείπεται σαββα- 
ο Ξ ΔΝ . Ν 3 Ν 

ὁ γαρ εἰσελθων εἰς τὴν 
αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 

εἰαύα τη οδὲ απεπιαάπιοᾶαπι οὖ 
1118: ο ποπ ργοίαϊ! 18 
ΒΟΥΠΙΟ ἁαΠάΊΤΠΕ, πο αἀπι]κιῖθ 
Πᾷσί οκ Πῖς αᾳπαο απθΠεταπί, 
ὃΤηστοάΙεπιατ οπίτη ἴῃ το] 
αὰϊ ογεΦϊάίπαθ, αποπππάπηο- 
ἄστη αἰχῖς, Β]οαί Ἰγαν] ἴῃ 1ΓΒ. 

Ίπθαπ, οὖ απϊάσπι οροσίυιβ 
Ὁ Ἱπειπίοπο παπά [ποιῖς. 
Ἅ Ῥικίέ οπίπι αποάαπι Ίοσο ἀθ 
αἴ 5ερίίπια βίο, Ἐί τοιυ]θν]ῇ 
ἀοπυίπις αἴθ εερίίπια δ οπηπῖ- 
Ῥα8 οροιίρις δις. 5 Ἐν 1π Ιδίο 
ΤΙΥΒΗΠΗ, 51 Ἱπγοϊραηπί 1Π 16- 
απῖεπῃ Τηθατη. 5 Ωποπίατη 6ΓΡΟ 
Βαροτοξί αποδάαπι Ἰπίτοίγαο 
Ἠ]απα, οὐ ΕΙ ααἴρας Ῥτϊοτίρης 
πάπαπηκίαπαι εδι ποη Ιπίτοί- 
ετιπῖ Ῥτορίος Ἰπογεαιι]]μαίθπα, 
7 Πθγαπη εγπηήπαί ἀῑεπι 4ποῃ- 
ἆαπι, Ηοᾶ1α, ἵπ ανά ἀῑσεπᾶο 
Ῥοβὺ ἰαπίππ ἐοπιρονῖ, βίου 
επργα ἀῑείαπα ο5:, Ἠοᾶ]ο βὶ νο- 
οεπι εἶαδ απαἸογιῖς, πο]ίο οὓ- 
ἄπτατο οοτᾶα νθεδία, ὃ Ναπι 
8ἱ εἷβ Ίεσας τοηπῖοπι Ῥγαοδί]- 
ἠδαοῦ, πα πη] αδτη ἆ9 α]]α Ἰοᾳ1θ- 
τούαγ Ῥοδίμαςο αἴθ. Ὁ Παφπθ 
το] πο ζας εαὐβαιἵκπηας Ῥορπ]ο 
ἀεὶ. ἴθ υἱ οεπῖπῃ Ίπστθεσας εξ 
ἴῃ τεφπίοπι εἶπδ, εἴαπι 1ρ5θ 
τοηι]ον1έ αἲ οροτίὂις επιἶς βίοαῦ 
ἃ διἱ5 ἄοπς. 

δέ εἰ 

19. δι ΑΒΜ. 17. 47. ΚεΡ. | δια 

ΟΡε 97. Τι. Οἶεπι. Τ1 (εεη. την). 
---απιστιαν (επι. 7.0. 19.|απειθειαν 47. 

1. επαγγ.] Ῥτασπι. της Ὁ). 
--ὄοκει Μ. 37. ΤΡ. 

9. Ύαρ ἐσμεν] παρεσµεν Ο3. 
- συγκεκερασµενους ΑΒΟΡ3ΣΜ. 1τ(2 

-κρασ.; αὖ 6 (ογπ]παίίοηπο -σμενους 

οθγία5 μπι). 97. Ἀγτ. Πο]. οοπβς! θα” 

Μεπιρῃ. Ἠλίπς. οὐ γὰρ ἦσαν κατὰ 

τὴν πίστιν τοῖς ἐπαγγελθεῖσι συνημμέ- 

“Μὴ 
συγκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκου- 

θεῖσιν,᾽" 

νοι ὅθεν οὕτως ἀναγνωστέον, 

ἵνα εἴπῃ ταῖς πρὸς αὐτοὺς 

γεγενημέναις ἐπαγγελίαις τοῦ θεοῦ διὰ 

Μωσέως. 7)ιεο(. Δορϑιιοεί, (041, Οναπι. 

Ἠευ. 177.) | συγκεκραµενους Ὦς, 47. 

ΚΙ. αἀπιϊκης ἅπι. μα. (Το) | 
συγκεκερασµενος ὃ. αἀπήρίας Ὑπ]ς. 

ΟἹ. Ποια. Πατ. (ΤΊ) Ἀνγτρει, | 

Ἰ συγκεκραµενος στ. ἐοππρογαίς ΤΠ) / αι. 

1ο. 19. |. ποπάπα οοπιπηϊκιά γοτωο 

880 

1)οῖ ραΐτῖς Ἴγεπ. 312 

ἵπ οὐοεΙυπίαπαι Πάεῖ Απ | 

Γαοναπ{έ σοππηϊχιΙ οὐτῇ βάο ΔΤ. 

ποτ 

9. τοις ακουσασιν] των ακουσαντων Ὦ". 

Βγγ.Ης].πιφ. ἤπια. 
8. εισερχυµεθα] Ἱπίταδίταας πο. 19. | 

-χωμ- ΔΟ. 17. 573867. Να]ρ. 

-- γαρ ΒΏ. 17. 57. Ἑ. Νας. ἈγτΗς]. 

9. Πιο. 19. | ουν ΑΡΟΜ. 47. 

Μεπιρῃ. 1 απἴεπι Ὦντ,ρδί, Αττη. 

-την ΑΝΟΡΟΝ. το]. 1 οπι. ΒΒ)", 

---καθως εἰρηκεν απΠίο οἱ πιστευσαντες 

Ε. 

- ὡς] οπι. Α Ἐπί υἱά. 

-- μου] οπη. ΟἿ, 

-- εἰ Ζμο. | οπι. Α. | η ΟἿ. 17. 
- γεννηθεντων 37. 

4. εν τῃ ἡμερ. τῃ ἐβδ. Ίο. 19. | οἵη. Δ. 

| οτι. εν 17. Να]ς. 

] 5. ει Ίο, 19. | οπι. 3. | ἡ 17. 

Ι 6. ευηγγ. Ο3Ρ. 

-δὺ ΒΝ). τε]. | δια ΔΟΙ, 

Ε ποπ οοποΙΙπτος 6. απειθειαν οοπιαπιασίαι {μο. 19. 1 

απιστιαν ᾿ξ, (οουτ.Ἑ) Ὑπα]ς. 

7. ὁριζει απ{ο τινα δὰ ἢ, (οοΥτ. 5) 

--- λέγων Ροδί χρονον 47. 

-προειρηται ΑΝ ΟΠ". 17. 47. Ῥ. Υα]ς. 
Ὦνγ.Ηο]. ἨΜοεπιρῃ. Αππ. Γιο 19. 

(προειρηκεν Β.) | 1 ειρηται 5. Ὁ. 97. 

ΚΙ. ἆυ. [Ῥντ.Ῥευ.] 
8. ᾗσες ΒΠπ5 Ναπ ΒΥΕ, 

Ῥγτ Ἠς].πιϱ.) 

-- αν] αρα Β. 

- μετα ταυτα] μετ) αυτα Ο. 

9. οπι. νου. ἐδ τς (αά ᾳ.3) 

- απολειπεται ΟΥγίᾳ. Π. 1250. Ὅτι: ΠΠ. 

5025, Ες. ἴῃ Ῥ5, 6068, | απολειται Ἑ. 
10. απο] «44, παντων ὃν (1 οἴῃ. των) Χ. 

Θντ.Ηε]. (1 1}.}) [ οπι. ζιο. 19. 

11. σπουδασωµεν Ἐκ. ἴῃ Ῥν. 6064, Γαμος. 
90. | σπουδασοµεν Ἱ.. 

(δῖο 

1. ασ αἶς Οἱ, 1 5.ποπ αἀπηῖθίας Βάεῖ επ 18 
ΟἹ. 1 8. ταυπαὶ ρογ[εοί(ς ΟἹ, 1 4. ἴῃ αιοᾶαπι ΟἹ. 
ἀειας Οἵ. | 6. Ἱπιγοῖτο αποβάατη ἴῃ Οἵ. [απ ααὰ, 
“πι.}} 1 Οἱ. | 10. οπι. ϑϑὶ πι 

Ίησα, 81 Ππίτοϊραπε ἴῃ τοιπῖεπι 



τν. 

γ. 4. 

ντπ]ς. ἘΥ 
Βυττ. Ρ.Η. 
ἹΜΜεππρη. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

΄ 5 - 3 / ἂς 

11 Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κα- 
, - κ - Εν μι ε / / 

ταπαυσῖν; ἵνα µη. ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ 

Ἡ Ἐρείίποπιις ογσο Ἰπσνοάϊ 
π᾿ ]απι τοφαἶσπα, πό πο ἴῃ 1 
Ίρβαπη 48 Ιποίάπε Ιπογος π]ῖ- 

Άχπῃ. ΒΤ. - » θεῖ 19ς ἊΝ θ ταῦϊβ οχεπιρ]ατη. |" Ψῖνας οπῖπι 
δΗ. της ΟἼΤΕΙ εια». ζῶν γὰρ ὁ όγος τοῦ θεοῦ καὶ οδὲ ἀοῖ 8ογπιο οὔ ο[ῆσακ οὐ Ρ6Π6- 

« ο βίος οπηπῖ ϱ]αᾶΐο ποῖ 
ἐνεργὴς καὶ τοµωτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν ο πο ος Ῥοπιίησοης πδᾳπθ σὴ ἀῑνί- 

μον, καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς ' βίοπεπι απίππαο 80 μον 
σοπιρασατα 4ποφπο οὐ πια ]- 

πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ ο ΠΝ καὶ κριτικὸς ΠΝ αγαπη, οἱ αἰβογοίου οορίία- 
{Η. { δί 5 Ποπ πὶ οὐ πίοι ΟΠ ΠῈ ΘΟ Ϊ85: μήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας 5 καὶ οὐκ ἔστιν Κα μον ΔΝ ΔΕ οπσρέστα ΤῊΣ 

7 ο. ἡ : - ΥΙΙΡΙΗ5 Ἱπ οοπβροσία οεἶπβ, ἀφανὴς ἘἘΡΟΠΟΘ, αὐτοῦ πάντα δὲ μα καὶ ΤΕΤΡΟΣ πα παιδι πια δὲ αΡοτία 

5Η. χηλισµένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὃ πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ 5απὲ οομ]ῖς οἶπβ, πὰ 4ποπι ποδίς 
/ ΒΕΤΙΙΟ., 

᾿ λογος. 
14 

51 ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα Ἡ Ἠπῦοπίος οὐσο Ροπίϊβοσπι 
ΤΡ πα, ααὶ Ῥεποίγαν]1έ σας]ο5, τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατώμεν Ίσενα, ῑίωπι ἀοῖ, ἑρπθαπιαα 

ἔν κ. οµεν ἀργιερέα μὴ -ο οοπ/ΟΡΕΙΟΠΟΠ, | Νοιπ οπῖπι 
τῆς ὁμολογίας " παρ ἔχ ο. ρχΗ ες μὴ δυνάµε: Ἰαβοιηας Ῥοπιίβσεπα απ ποτ 

ΠΕ. νον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμέ- Ῥοββίῦ οοπραιί Ἱπβτπίαιῖρας 
ΠΟΡίΤΙ8. (επιρίαίαπῃ Δ 16 ΠΔ Ῥεχ 

νον δὲ κατὰ πάντα καθ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. οπππίε Ῥτο 5 πη] μιαϊπθ αὐς- 
16 46 φΡθοοαΐο. 5 Λαθϑπηϑ προσερχώμεθα οὖν ας παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς ἀηβοῖσανα, βϑσοῖαι οῇ τουσ 

ἄριτος. ἵνα λάβωμεν έλεος, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς δταῖϊαο, ταῦ τ᾿ βου! οογἀ τη 601 - 
χάρ ἢ , β " ᾿ χ ἴρ ον Σ 5οεᾳπσππατ οὖ στααπι 1ΠΥθ- 
ο ος βοήθειαν. πίατηι5 ἴῃ απκ]]ιο οροτύαπο. 

ΝΣ Ἰ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, }Οπιπῖς ΠαπΊαπ Ῥοπί[οα ος 

ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα 

προσφέρῃ δῶρά [τε] καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 

” μετριοπαθεῖν. δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανω- 3 

καὶ ᾿ δι μένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν: Ὁ 
9 ἐξ, 4 ο» 4 Ν Ν “ “ “ Ἂς Ν 

αὐτὴν ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ 
ε “ 4 Μ ο 
ἑαυτοῦ προσφέρειν Ἱπερὶ ἁμαρτιῶν. 8. περὶ αὐτοῦ! 

4 Ν 5 « “ 

και οὐχ εαυτω 
ἐ 

Ἠοπηίπίρας αἀξδιαπαιρία5 Ῥτο Βο- 
πηϊπῖρας οοπδαῖίας ἴῃ 8 
απας εαπί πα ἁσαπῃ, πί οῄοταῦ 
ἆοπα οἱ Σαοτίβοῖα Ῥτο Ῥεοσα!ῖς, 
Σαᾳπὶ οοπάο]ογο Ῥοβδίς Πῖ5 απ 
Ἰσποταπί δὲ οιταπί, αποπίατη οὖ 
Ίρσαο οἰτοαππάαίας εδι Ἱπβιπι- 
ἰαΐο, 3 οἳ Ῥγορίετεα ἀεῦοί, 4πο- 
πιαάπιοάσπα οὖ Ῥτο Ῥορα]ο, Ίἴτα 
εἴίαπι Ῥγο 8επιεί 1ρ5ο οὔ στα 
Ῥτο Ρεοσαιῖ5. 3 Νεο ᾳπίσᾳπαπι 

11. εισελθειν] αὐά. αδελφοι 3. | οπι. 715. 
η Ὦ». Γιο. 90. 

--- καταπαυσιν] 

Βυτ, οὶ." 

- τις] οπι. δὲ, (4.9) 

- πεσει Ῥ. 

-- ἀπειθείας Το. 

γοτ]ταίο δαΐ.) 

12, ζων Ογίφᾳ. 1. 298, 11. 8188. 1Π|..1385, 

ἦν. 370, δῖ. ΟΥ. Ἐρὴ. 5999, Ειιδ. ἴῃ Ῥ5. 

1893, γἱνιάαπη 7. 20. | ζω Ο. 
--ένεργης Ογίᾳ. Ἱ. Π. 111, (ει 6560. 6685.) 

ἵν. (εὐ 1945, 1570.) Οδῦ. Οτ. Ένς. ἘΠ]. 

Ῥν. 911. ἵπ Ῥ5. 580. 1890, | εναργης Β. 

844. απὶ ογδάΙάίπις 

| αληθειας Ὦλ. (ἃ 

“-- δῖκνουμενος Ογίᾳ. 1. 11. ἵν. Οαι.Οσ. Ες. | 

ΤΕ]. Ῥν. 187. 911. | δεικνυµενος Ὦ3 67. 

- ψυχης ΟΥίᾳ. Ἱ. 11. ἵν. Έως. Ἐο]. Ἐτ.δἱ9. 

αι. Οὐ. Ογίᾳ. Ιπι. Ἡ. Τ03. 2688, ἵν. 

6500, Γιο. 30. 1 οπι. ΧΣ. (4.12) | 

Ταᾶά. τες. Ὁ. 37. ΚΞ. | οπι. ΑΡΝΟΗ. 

17. 47, ΤΕ. παρ. Όττο δΗς]. 

Μεπιρῃ. Ατπι, ἆῃ. Οτίᾳ. Ἱ. 11. ἵν. 
σαι. Ον. Οτίᾳ. Ιπί. ἴν. Εις. 

ἘΠ]. Ῥτ. δΐς. Ίο. 

19. ενθυµησεων Ογἱᾳ. 1. Π. ἵν. Οτίᾳ. Πιέ. 11. 

Ι -σεως 033. Γιο, 

- και εννοιων Οτίᾳ. 1. Π. ἵν. } εννοιων τε 

Τ) ἢ. | οὖ οοσ]ἑα[]οπῖς πο. 

13. κτισις Γιο. 30.} κρισις Τ) 3. (ποη ἐαξ) 
14. μεγαν Οτῖσ. 1. 9851. 6455. 766Γ, ἵν. 

8.. 544 451", Ἔτς. ο. Μο]. 584, 950, 
Ἐπ]. Ὦ5. 54. |. μεγα Απιπο. 17. 

-διεληλυθα δὰ. 

15. πεπειρασμενον Εἰσ. ΑΒ Ὁ. Ο)ἱᾳ. 1. 

(2954,}) 3885. 11. 6090, ]. πεπειραμενον 

δέ. 5. Ο. 17. 37. 47. ΤΡ. Οτγὶρ. (ἰν. 

408, 9483.) ϑ'ψη. Απ. Που]. 11]. 298. 

16. προσερχοµεθα Ῥ. 

- χαριτος] «44. 65 ὅν. Πε]. 

- ουν] οπι. 17. 

π- ελεος ΑΒΝΟ3Ρ3. 17. ΚΡ, | 

ς. ΟἨς, 87. 47.1, 

η 

Π, δἱ9. 

Τ ελεον 

16. εὑρωμεν] οτ). Β. 
- εις] οπι. Ὁ)". 
1. προσφερει ΤΡ. 

π- δωρα τε ΑΝ ΟΠ), τε]. Ἁγν.Ηε]. | οτη. 

τε Βὺ µευία. ΜΠ. (μέ καορε) Ῥγτ.Ρ50. 

ΜεπιρΗ. Ατπι, ΦΡίΗ. [ τὲ δωρα 3. 
9. επει και] και γαρ 1)". 

8. δι αυτην ΑΡΒΝΟΞΡ3. 17. Ῥ. γιν. 

Ῥει. δ ΗΟ]. ἐσέ, [ 1 δια ταυτὴν 5. 005, 
57. 47. ΚΤ. Ῥγτ. Πε] ης. 

- ὠφειλει 1. 

--ἕαυτου ΑΝΟ Ὡς, 17.57.47. ΚΤ. ]ρ. 

Ἀγττ. Ῥβῦ. 5 ΗΟ]. υἱά. «Ἐ 1Π.} αυτου ΒΗ ἢ. 

π- περι ἁμαρτ. ΑΒΝΟ3ΗΣ. 17. 47. Ῥ. 

Ῥντ.ΡῬεῖ. | 1 ὑπερ ἁμαρτ. «-. Ο"Ὦ-ς, 87. 

ΚΙ, Γ[Ῥγτ.Πς|.] 

4. ουκ 3. 

15. εδὲ οπῖπη «γΙΠΟ οἱ ΟἿ. | απο πιθάα]]. ΟἿ. | 
15. Ῥοπβσθπα πας. πι 1 Βἰ τα ἢ τα 6 τ. πι 

1. 1 1185. Οἵ, 2. 115 ααἱ ΟἹ. 1 ᾿ἰσπογαηΐθυ ουγϑη 
Απα. | 3. οπα. “οὐ Οἱ. 1 ουίατα οὖ Ῥτο ΟἿ. 
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ΑΒΝ 6. 
11. 87. 417. 

ΚΙΡ. 
"Ἔκ.ισθτι 
8 36. ΠΠ. 

Ν ῬΕ. τοῦ (110): 4. 

4 Ἄσ. 1. 
3/ / 

αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου" 

2’ 

χὰ Ο0Γ.8:59 

8 ΔῈ 6.1, 

νήπιος γάρ ἐστιν" 1: 

ΝΜ: 

ΠΡῸΣ ἝΒΡΑΙΟΥΣ. 

ΠῚ ΄ ς. Ν “ 

καλουμενος ὑπὸ τοῦ 
’, Ν / 5 Ν 3 

τις λαμβάνει τὴν τιμὴν, ἄλλα 
Ν « 

οὕτως καὶ ὁ θεοῦ, Ἰ καθώς περ ”. καὶ ὃ Ἰ Βαρών. 
χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, 
ἀλλ᾽ ὃ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἴ σύ, ἐγὼ σή- 

μερον γέγεννηκά σε. “ καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, 
Υ Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν οἰῶνω κατὰ τὴν τάξιν Μελχι- 
σεδέκ. ἦ ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις 
τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν 
ἐκ θανάτου, μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσ- 
ενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, ὃ καί 
περ ὧν υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν, " καὶ 
τελειωθεὶς ἐγένετο Ἱ ' πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ " 

“προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 1 περὶ 
οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, 
ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. '" καὶ γὰρ ὀφεί- 
λοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν 
χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς 
ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, 3 καὶ γεγόνατε χρείαν 
ἔχοντες γάλακτος [καὶ] οὐ ορ τροφῆς. “ὁ πᾶς 
γὰρ ὃ μετέχων γάλακτος ἄπειρος ἡ λόγου δικαιοσύνης" 

τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τρο- 
φή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα 
ἐχόντων πρὸς διάκρισιν. καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

1 Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ λόγον, 
ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα: μὴ πάλιν θεμέλιον 

το, 

Βα αἲὈί Ἡοπογοπῃ, 564. αὶ 
ὙΟΟΔΙῸΡ ἃ ἆςο, ἰδιπμαπδῖα 
Αδίοη. ὅ 8516 οὐ Οίας ηΟΠ. 
Βοπιες ρδαπ οἸἱαυ ἤσαν! αὖ 
Ροπ/[οχ ἤθγοι, 5οᾷ ααὶϊ Ἰοσαξιιβ 
οδί δ οσπη, ΕἾ] πι5. πιοις ο5 ἴα, 
ερο Ἰοβῖε σεπαῖ ἴο; δᾳπεπιαᾶ- 
ΤΟ πα οὐ ἴῃ 8]ο ἀῑοῖε, Τι 68 
ΒαοθγΟ5 1Π ποἴΘΓΠ ΤΗ 56Ο ΠΠ ΤΠ 
ουάἴπεπι Με]οΙϊεᾶσομ. 7 αϊ 
π ἀἱεῦας οπγπῖς 8116 ΡΙ3ΕΟΘΒ 
δαρρΙεπήοποξᾳπο δα οι απἲ 
Ῥοβϑβὶῦ δα ]ν πὶ Π]απα ἃ ππονίο [8- 
ΟΘΥ6 6η 6απιοτο γα 160 οὐ Ἰ8- 
ογϊπιϊς οΏοτοης οὗ ΕΧΒΠΟΙΕΠΕ 
ΡΙΟ δὰ τογοχρη]α: 8 εὐκηπί- 
δον ομπα ϱβδεξ β]ῖας, ἀϊαϊοῖς 
εκ 5 ᾳππο ῬΡαβ8Ι8 οδί 09ο06- 
ἀἰεπιίαπι, 9. δῦ οοΠΒΙΠΙΠΙΒΕΙΙ8 
{ποπ δῦ. οπηπίδας οὔξεπιρο- 
ταπβθι8 αἲδῖ οππδα 58} 018 
πεἴεγπας, 0 αρρε]]αία5 α ἆθο 
Ῥοπίϊβεχ ἰαχία ογάίπεπι Με]- 
ομΙεοᾶθοΠ. 1 Ώο 41ο σταπά(β 
ΠοΒΙ5 8ΕΥΠΠΟ οὗ Πηϊητεγρταςία- 
Ρ]15 δι ἁἀἰεσπάαπῃ, αποπίατη 
Ππρος]]]ος [δου ες δα απάἰεῃ- 
ἄστη. "3 Βιοπίπι ομπα ἀαβογί[ίς 
πιασ]κἰτῖ 6556. Ῥτορίογ ἔοπιραβ, 
ΤΙΓΝΗΠΙ Ἰπάἶσοιῖς αὖ νο ἆο- 
εεαπι]πὶ πας βἰπί ο]οπιοπία 
οκογα[ί 6ογπποπ η (οἱ, οὐ [που] 
εξζῖς απ{ραβ Ἰασίο ορα5 5ἱΐ, πο. 
50ο οἷο. 13 Οπιπῖς επῖπι 
4] Ἰαείῖς οκε ῬραχίεερΕ, εκ- 
ῬΘΥΒ οδί 5ογπιοπ]5 Παβθϊαε: Ῥασ- 
γα]ας οιῖπι οί: Ἡ ρογ/δοίογατα 
Απίοπι ορί 5ο]ῖά τς οἴρας, θοῦ απ 
41 Ῥτο οοηκιοίιά(πθ οχοτεῖ- 
ἴδιοβ ΠΟ 5εΏςιις δ 415Γθ- 
τόποι Ῥοπ] ας πια]1, 

Ωααρτορίος ἹΠπίογπι]μοπίος 
Ἰπο]ιοαι]οπῖς ΟΠγὶςιί ΒΕ ΤΠ ΟῚ ΕΠΙ, 
δ Ῥογ[οοίοποθπα ΓοΓΠΙΗΣ, ΠΟΠ 
ΤΌΤΒΙ Πα Ἰαοἱοηίες βαπ ἆαπΠθΠΙΙΠα 

4. τις Ροβίλαμβανει Ὦ. 87. (ξ8αρτα ΠΠ. Ὦ.) 

--- αλλα] αλλ” 0Ο’. 47. 1. 

---καλουμ.] { Ρο. ὁ ς--. Ο3. 175. 47. 

ΤΡ, Ὑπ]ς. Ἀγγιρει. Ανπι, Πεέοι. «ἆλιλ. 
Ι οι. ΑΒ ΟΊ. 37. Κ. Βγγ.Ης]. 

--καθως περ ΑΡΝ3Ρ3. 17. | καθως 

Ολμνίά. | 1 καθαπερ ς. Ν.Ο Ώς, 37. 
47. ΚΤ. 

-- και Θγν.Ηο]. [ ο. Ὁ" Οὐ.) γαρ. 
Ἀγτ. εί, 

---Ααρων] Τ ΡΙΑΟΠΙ. ὁ ας. 176. | οπι. 

ΑΡνκο). 57. 47. ΚΙ{ΤΙ η Ν. ΡΕ. 

5. οὕτως και ὁ χριστος] οπι. Κ΄. 

---γενηθηναι] γεννηθ. Ὁ, | γενεσθαι Α. 
ἍΛστῃ, Πίο. 

6. συ] «44, ει. 47(Μ1.) Ῥ. 

Μεπιρῃ. «Πῦρ, ΠΠ, Αππι, 

- ἑτερῳ] αάά. παλιν Ὁ“. 

-- Μελχισεδεχ Α. Υαρ 

7. ὅς] τἀ, ων 13, 
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ΒΥΥ.Πσ]. 

᾿ 7. δεήσεις τε Θγτ.Ηε]. | οπι. τε Καὶ. Υμρ. 

Ἀγτ. αυ. (το πιογε) ἸΜεπιρὰ. ΖΡ. ΤΠ. 
Άτπῃ, 11. 

-- αυτον ἈΠίς σωζειν 47. 

-- εισακουσθεις] ακουσθεις Ὦ". 

8. αφ] απ’ Ρ3)”. 

9. πασιν Ἀπίο τοις ὑπακ. αυτῳ ΑΒΝΟΡ. 

ΙΪ 17. 87. 47. Ῥ. ας. Θγτν.Ῥειδ Πε]. 
Μεππρῃ. Αππη 8Η, | } Ρορί ς--. ΙΤ. | 
(ὑπακουσασιν Ῥ.) 

10. αρχιερευς] 8.41. εις τον αιωνα 87. 

Ὦγν.Ηο]. Μοιπρι, Άγπι. 

11. περι] Ρτασπι. και Τ) , 

Ἠαῦοί Ῥοσίοα ΒΥΥ. Ρε.) 

--ὁ λογος] οἷ". ὁ ΤΡ. Ατπι, 

13. εχετε Οἴεηι. 683. 7Τ1. Ονῖφ. Πϊ, (8151) 
Ι ἴν. 196, | εχητε 17. 

--λογιων Οἶοπι, ὑΐα. Ονῖσ. ΠΠ. ἵν. | λογων 

Ρ». Ὑμ]ς. Μεπιρῃ. Ασα). 40, Ο»ἱρ. 
ἴηι. τὶ, 8615, 111. 9841, 

(" απίοη)” 

12. και ου] ΔΒ3ΝΡ. 87. 47. ΚΡ. Βγυτ. 

Ῥϑε ΗΟΙ. Αππι. «981. Οἶεπι, δἱς. ΟΥίᾳ. 

1π1. τὶ. 4883. Πὶ, 8655, | οτι. και ΒΝ ΤΟ. 
17. ας. Μεπρῃα. ΟΡίᾳ. 1. 2450. 4854, 

ΠΠ, 6684. Ογὶφ. Ππί, 11. 8615, ΠΠ, 9828, 

18. δικαιοσυνης] αάῑ. εστιν Τ᾽ ἢ, (Ο)1ᾳ. 

1πι. τ. 9611. 48603. ΠΠ], 8625) οσα. Ο/οπι. 

847. 688. Οτῖρ. 1. 9450. 4826, 
--- νηπιος Οἴεμι. δὶς, (νἷᾶ. δίηγέμηι. Ἔλι8. 

Ἠ.Ε. ἵν. 533.} Ονίᾳ. 1. δἱ9, ΟΥίᾳ. [Γπϊΐ. 
Π, δῖ. 11. 1 ἡπιος 17. 

- γαρ] 584. ακμην Ὦ3. 

685. Ογίᾳ. 1. θἱ9. ΟΡίᾳ. Γαΐ. τ. δα. ΠΠ, 

14. δὲ Οἴεπι. 847. 688. Οτίᾳ. Ἱ, 9450. 
4805, 6394, ἵν. 2476, 8505, Ονὶψ. πι. τὶ. 

1105. 1894, 2030, 9100, 8611, 4911. ΠΠ. 

905. ἵν. 659), | γαρ 17. 

Ι ον. 5, (ἴδηι. 

θ. αἲϊο αἄά. οσο ΟἹ. πι τας. | Τ. ατα βαν ατα 
{πουχο ἃ ππονέο Οἱ, |. φχαθαϊειβ ος (οι. "" δῦ") 
ΟἹ. 1 8. Π]ϊὰ5. ἀοἱ ΟἹ. |. εκ 18 Οἱ. 111. πουίΒ 
μναμαῖς ΟἹ. 112. ἀο ον ϑεὶβ ΟἿ, 



ΥΠ. 19. 

να]ρ. 
871. Ρ. Ἡ. 

Ἡεπαρῃ. ΤΠΕΡ. 
[ΖΕ 5. 111.] 

Αὐτὰ, 0Η. 

4 ας. 111. 

Υ Φα0..44: 15. 

ΣΙ ΤΊ 085. 1:3. 

ΠΡῸΣ ἝΒΡΑΙΟΥΣ. 

/ { ΜΑΣ “ μ Ν 

καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ 
/ ον / 9 ο “ » / / 

πίστεως ἐπὶ θεὸν, " βαπτισμών διδαχῆς, ἐπιθέσεώς 
ω / δ, - 

τε χειρῶν, ἀναστάσεώς [τε] νεκρῶν, καὶ κρίµατος 
- / / / 

αἰωνίου. ὅ καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάν περ ἐπιτρέπῃ ὃ 
/ 4 ος) ν Ν “ / 

θεός. " ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευ- 
/ “-“ -“ “ , / 

σαµένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου, καὶ μετό- 
΄ ΄ / Χ 

χους γενηθέντας “πνεύματος ἁγίου, ὃ καὶ καλὸν γευ- 
σαμένους θεοῦ ῥῆμα, δυνάµεις τε μέλλοντος αἰῶνος, 
5 καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετά- 
νοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ 

7 “-“ Ν « “- ἈΝ » » 

παραδειγματίζοντας. ΄ γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐ- 
-“ / / / / / 4 

τῆς ! ἐρχόμενον πολλάκις" ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτά- 
ν᾽ ᾽ ΩΝ τος 

νην εὐθετον ἐκείνοις δι οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμ- 
/ ᾿ ΄ . «Ἂς “ ω ϐ / νο) / 

βάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ" “ ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας 
/ 3 / / / νυ ἊΝ 

καὶ τριβόλους, ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγὺς, ἧς τὸ 
΄ ΄σ΄ 

τέλος εἰς καῦσιν. 
52 

. , / νΝ / 

Ἱκρείσσονα καὶ ἐχόμενα 
λοῦμεν. 

9 Π / θ δὲ Ν ς “ ᾽ / Χ 

επείσµεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τα 
΄ ο 

σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λα- 
0 ν / Ν Ξ 
οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι" τοῦ 

3/ ε “ ν ἢ ο) » ΄ Ὁ » / . Ν 

ἔργου ὑμῶν, καὶ ὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ 
΄- Ἢ ΄- 

ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακο- 
“- 1 ο ο .« - Ν Ν 

νοῦντες. 1 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν 
/ Ν ΝΔ Ν “ 

ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς 
» / / / 2 Ν Ν / 

ἐλπίδος ἄχρι τέλους" “ἵνα µη νωθροὶ γένησθε, µι- 
Ἂν - Ν - 

μηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονο- 
/ λ 3 / 13 ἣν Αν 9 λ » 

μούντων τὰς ἐπαγγελίας. “τῷ γὰρ Αβρααμ ἐπαγ- 

Ῥδθηϊ θη ἶα6. Δ ορογῖριβ πΙοΙ- 
υαἱ5 οὐ βάοἵ δα ἄραι, 3 θαριῖ5- 
πια απ ἀοοίπας, ΙΠπΙροδΙΜΙΟΠΙ8 
αποφαο πΙβΠΙΗΤΗ ο ΤΟΒΙΤΙΟς- 
Μοπί5 πποίαοταπα. οὐ ἱπα οι 
πολονπῖ. 9.1} Ίου Γποϊοπια8, δἱ 
απἰάσπα ρουπι]κοτῖ6 ἀαιις. ὁ [π- 
Ροββῖρί]ο οδί οπῖπι 605 απ 86- 
πιο] εππί Ἱπ]απηϊπαδί, Ρηδίαγο- 
γμηί οί ἆοπαπα οαο]θείο οὗ 
Ῥαχιοῖρος δαπίύ {πο αρίσίυας 
βαποῦί, ὅ σαβίανογατ{ πἰ]]οπιῖ- 
πας Ῥοπαπι ἀαῖ γοιραπῃ γἱγ- 
ἐπίοβᾳαο. εαθοπ]ῖ γοπίιγῖ, ὅ οὗ 
Ῥτο]αῦςί 5απέ, τοπογατί τΙΤΡΗΠΙ 
κά ραοπϊζοπίαπα, ΤΗΤΕΙΠΗ ογΙ]- 
οἱβσοπίος βἰθίπιοι 1ρ8ῖ5 ΑΠαπα 
ἀαἳ οἱ  οδοεπιαῖ Ἠαροπίθρ. 
τ ΤΌΤ οπΊπι 886ρθ γεπϊθηίθπα 
ΒΌΡΟΥ 860. ὈΪΌΘΠ5Β ΙΠΙΡΤΟΠΙ οἱ ϱε- 
ΏΘΙΥΘΠΒ Πογῦαπα ορογέαπαπα 1118 
α (δις οοΠ αν, αοσερῖί Ώεπο- 
ἀοίίοποπι ἃ ἄθο: ὃ ΡΥΟ[ΘΙΘΠΒ 
απίοτη ρίηαθ 80. (]ρα]ος5 τὸς 
Ῥτοῦα θ8! οὐ πια]οᾶἴσιο Ργοχῖπια, 
οπ]π8. οοπδιπηπηαίίο ἴῃ 60ΠΙ- 
Ῥαδίίοποπι. 

9 Οοπβἁἵπιας αιίοπ] 46 γοῬίς, 
ἀ]οσιιεαιπαϊ, πιο]Ίοτα οἱ τν- 
οἰπίογα 5αλαδί, ἵαπιοτπ δ᾽ ἴα 
Ιοᾳπἵπιαν. ΝΟ οπίπι ἴη- 
118118. ἄθαδ, αὖ οὐ]ν]δοαίας 
ορονῖ5 γοβίτί οὖ ἀῑοσμοπῖς 
απαπι οϑίθ πα 5:15. ἴῃ ποιηΐηθ 
Πρρίας, ααΐ παϊη(διγαθίίς ΞΗΠΟΡΙ8 
οἵ παπίκιγαιῖς, 1 Οπρίπας αἩ- 
ίεπι απΙπιαασππααο γαδίαπα 
οαπάσπι οβοπίατο 5ο]]]οίζι- 
ἀἴποπι αἲ εκρ]είοποπι ερθΐ 
πεαιθ ἴπ Άπεπι, |" αὖ ποπ 
5οσηθβ οββοἰαταίηί, γΘΥ ΠῚ Ἱπῃῖ- 
ἐαίογος 6οτΗτα απ [46 οὐ Ρᾶ- 
Μοπίῖα. ΠοτοάἹιαραπί Ῥτοπιίδ- 
8ἱ9Π68. ἢ Αὐγαμαο Παπιᾳπο 

1. λογον επι. 685. | λογου 47. |. αάά. 
λοιπον 1.. | οπι. (ἴδηι. 

-- φερομεθα Ὁ ΚΡ. Βγτγ.(Ῥ5ι.) Πε]. | 

Οοπίσα, (ἴδηι. Οτῖφ. Πιὶ. 11. 4925, 

9. βαπτισµωγ] -μον Τ) ἢ. [δ τε 47. 

Άτπι. 91. 

- διδαχης] -χην Ὦ. (ἀοείπατη Ὁ 1 ας.) 

--αναστασεως τε ΑΝΟΡΕ, το]. γπα]ς. 

Ἀψτγ. Ῥαῦ.δς Πε]. Μεπιρῃ. 39. 11. Δυπι. 
“ἘΠ. 1 οπι. τε ΒΩ Ρ. 

- νεκρων] χειρων 1) ἢ. 

8. ΟΠΗ. Υου. 57. 

- ποιησομεν δ. 17. ΚΤ, Ψαϊρ. 

Ι -σωμεν ΑΟΒ. 47. Ῥ. Ατὐτι. 
- επιτρεπει ΤΡ. 

Αι. 

4, γενηθεντας Οτίᾳ. Η1. 907.3 1ν. (3335,) 

888, | γεννηθεντας Α. 87. (γενομενους | 

Οτῖσ. ἵν. 9780. 9884.) 
δ. ῥημα απίο θεου Ῥ. Τετί. ἀο ραᾷ. 20. | 

Ρο»ύ Ογἱᾳ. ΠΠ. 9074. ἵν. 9. 

δ. δυναµειὸ τε µελλοντος αιωνος] οσεῖ- 

ἀοπίο Ίαπι 4ογο 7 επί. 

6. παραπεσοντας Ονίᾳ. ΠΠ. 207", ἵν. 

(9550). 8884, | -τος Ὁ". 
᾿ πα παραδειγµατιζοντας Ονίφ. ἰἰϊ. ἵν. 

(999.05) 5884, | -ζοντες Ὁ. 

7. ἐπ᾿ αυτης Ογίᾳ. 1. 117 δἱ5. | επ᾽ αυτην 

5", 
-- ερχοµενον δηΐθ πολλακις ΒΝΕΡ. 87. 

Ῥ. Ἁγιγ.Ρεῦ.δ.Ησ]. Μεπιρα. |. Τροβὺ 

ς. ΑΟ. 17. 47.ΚΤ,. Υαἱς. Αὐτὰ. Ογίᾳ. 
Ππί. Ἡ. 545, 9645, Τετ. ἆο Ῥυᾶ. 90. 
[.Βιὴ.]. { οπι. πολλακις Ο)ἱᾳ. 1. τ. 

19, Ροβίύ ὑετον 29, 

- και 39, Ονίᾳ.1. Τ ρὲ. | οπι. ΤΠ)". Υπ]ρ. 

Ὦγγ.Ρ5ί. ἈΠεπιρῃ. Απ. απ. Ονἰσ. 

Ππι. τι. δἰ. 

-- του θεου Ογὶφ. 1. | οπι. του 13. 

9. αγαπητοι] ἀδιλφὰ, ἐξ, (οουγ.ϱ) ΑΥΤ. 
Ῥευ,δ ΗΕ]. 

9. κρεισσονα ΑΒΝΟΡΣ. 17. «47. ΤΕ. Ι 

Έκρειττονα 5. 3. 87. Κ. 
10. της αγαπης] Τ Ρϊαθπι. του κοπου 5. 

Ώς, 37 πρ. ΚΙ. Μειπρα. | ο. 
ΑΡΒΝΟΒΡ3. 17 εεραἰ. 513. 47. Ε. Ν αἱ. 

Όγιγ.Ρ5{.δΗε]. ΖΡ. ἴΠ. Αππιι ΖΡ ἢ. 

(ὐἹα, 1 Τ]988. 1. 9.) 

- ἡς] ἦν Β5, 

-- διακονουντες ἢ διακουοντες 1). (οὐ 

δαδίτηπβ Ὁ Για.) 

11. ενδιγνυσθαι ΔΟ3.|Οοπίτα, Ο{επι. 501. 

- πληροφοριαν] αάᾶ. της πιστεως 17. | 

οπι. Οἶοπι. 501. 

- αχρι τελους] οπη. 97. 
195. γενησθε] γενησεσθε 17. 

--πιστεως] Ῥταοεπι. της 3. 

- μακροθυμιας] -μουντας Ώ3 6}. 

- τας επαγγ.] οἵη. τας Καὶ. 

4. ἔχου βαπῦ ΟἿ. |. 6. ταγβ8 τοποτατί Οἵ. | 
ἽἼ. δοοϊριὺ ΟἿ. | 9. ἑαταθίβὶ Οἵ. 
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ΑΒΝΟ60. 

17. 97. 47. 

ΚΙ. 

8 (οη. 99117. 

ππ. ο 
Ρ6οη. 14: 18. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

γειλάμενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος 
ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων, “ἘΠ΄ μὴν 
εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε" 
ὃ καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. 

16 ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ 
πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος" 
1 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι 
τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς 
βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, “ὃ ἵνα διὰ δύο πραγ- 

μάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, 
ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆ- 
σαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος" "ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχο- 
μεν τῆς ψυχῆς ἡ ᾿ἀσφαλήν" τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερ- 
χομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, “Ὁ ὅπου 
πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν 
τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 

1 Οὗτος γὰρ " ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, 
ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὃς" συναντήσας 
᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων 

καὶ εὐλογήσας αὐτόν, ἥ ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων 
ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασι- 
λεὺς δικαιοσύνης, ἐ ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ 
ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης» “ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεα- 
λόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, 
ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ 

ΥΠ. 14. 

Ῥτοπηϊιίεπς ἄειις, αποηϊδηὶ π6- 
πηῄπεπα Ἠα τς Ῥος αποπῃ ᾿πτὰ- 
Τοῦ ΤΙΙΟΥΘΠΗ, Ππταγ]ί Ῥος 5οπηοῦ 
1ρβαπη, 13 ἀῑσοπε, ΝΙ6ί Ώθηοαἶ- 
σ6η5 Ὀεποάῖσαπι ἴθ αἱ τη]ή- 
Ισ πια] ρ]ίοαρο 16: [5 οὐ 
510 ]οπραπηῖ δεν ζεγεπς αάερί8 
εδ τερτοπιϊββίοπθπῃ. ὃ Ηο- 
πη]ηθς οπῖπα ῬΘῚ πιαίοτεπι διιῖ 
Ἰπταπί, οὕ οπιΏῖ5 οοΠΙΤΟΥΟΥΡΙ49 
οοσαπα βπῖς δα οοπβγπηαίοπεπη. 
οξύ Ππταπποπίπη, [απ ᾳπο 
αὐαπάαπί]α5 νο]εης ἄειις οβίθη- 
ἄονο Ῥο]ο[ιατοπί5 Βουθα θιι5 
πηιοβι]έπίοπι ΘΟ 5111} βαϊ, 1- 
{αγροδαῖί ἰδ αγαπᾶ τη, 13 αὐ Ῥες 
ἅπας το Ἰηππιοβί]ο5, απ 1185 
Ἰπροβδδῖρ]]θ οδι πιεπτί ἆθαπῃ, 
Του ββί τα ὰ ΒΟ δοῖα πη Ἠαβροα- 
πια απἱ οοπβαρίηας αἆ {6- 
ποπάαπα Ῥτοροδίίατη ΒΡΘΠΊ, 
19 φιδ πὶ δῖομί αΠΟοταΤη Ἠαῦθ- 
ΠΊ15 απΊπ]αο ἐπα πὶ αο ΒΠΓΠΙαΠΙ 
οὖ Ἱποεάσεπίαπι δις ἵπ ἴπ- 
(οτίογα. νο]απηϊπῖς, 3 αὈὶ Ῥτας- 
ΟΙΥΡΟΣ Ῥτο ποῦῖς ΙΠΙΓοΙί Ίοβ15, 
5εοιπά πι ΟΥ̓ ποθὴ Με]ομίεο- 
ἀεο ροπεῖίοχ [ποῦ π5 1 αεἴθτηιιπ. 

1Ὴ1]ο επῖπι Με]ο]]φεᾶςο, Τ6Χ. 
Ῥα]οπῃ, εασεγἆος ἀαὶ 5απηπῖ, 
ααἱ ον νίαν! ΑΡταβπε Τορτοδ5ο 
ἃ σαοἆο τοσατη οὐ Ῥεπεθϊκ] οἷ, 
5 οαϊ οὐ ἀβοϊπηαβ οπιπῖπα ἀῑγ]διι 
ΑΡΥΆΠδτη, Ῥτήπ σπα απϊάθιη ααϊ 
Ἱπζοχρτοίαίας  τεκ ἰαβει186, 
ἀοϊπᾶς αιίοπι οὐ τος ῥα]επι, 
ααοᾷ εδί τεκ ρασί5, ὃ πο ραΐτο, 
5ἵπο ππαίχο, πο ρεπεα]οσία, 
πε(ιο Ἱπϊθίαπα ἀἴογαπι πεηιθ 
ΏΠΕΠΙ γ]ίαο ΠαΏ6Π5, πα εΙππ]α {ας 
Ἀπίοπι Π]ο ἀαῖ, πιαπεί 58ζθῖ- 

18. ειχεν Ροξ{ µειζονος 17. 

- ὡμοσαι 17. Ῥ. 

14. ει µην ΑΡΝ(Ο)ΗΡΣ. 17. 473. {132}Ὲ.} 

Τη µην «. 87. 413. 1ζ9. | ει µη ΟΡ)ΤΑ, 

| ἡμῖν 5ἴ.. ΤᾺ, 

15. οὕτως] οὗτος Κ’. (4011:) 

16. ανθρωποι] 84. μὲν «-- ΟἨΏς, 175. 

37. ΚΙ. Μοππρῃ. “1. | οπι. ΑΡΝΕΟΣ, 

47. Ῥ. Υαἱρ. ὅντιν Β6ί.(ργο πιοτο.) Πε]. 

ΑΠ, |. γαρ «Πῦρ. 11], 

-- αὐτοῖς Ῥοβί αντιλογιας 13. ΘΥ2Γ. 

Ῥει, ΗΟ]. 

17. εν ᾧ Ἐπ. .Β. 1775, 9098, | εν τῳ 
Ὁ 

- περισσοτερον Εις. Τ.Ε). δἱ9. | -τερως 

Β. 

-- ὁ θεος δῃηΐθ βουλόμενος Ὦ. | Ῥοβι 

Εἰια. ΤῊ. 10, δὲ, 

- ἐπιδειξαι Ειδ. ΤῊ. ΤῸ, δἱ8. | επιδειξασθαι 

Α. 47. 

17. κληρονομοις] Ῥγασπα. κλητοις 37. | 
οπι. Ες. 1).Ε). δὲς. 

18. δια Εις, Ὦ.Β. 1718. 9933, ἴῃ 8. 
5054, | μετα 3. 

-- θεον] Ῥτασπι.τον ΑΝ" Ο. 17. Ῥ. Εις. 

ἴῃ Ῥς. 5554. οἱ αρ. Μαὶ ἵν. 77. 1 οἵ. 

ΒΝ. 97. 47. Κι. Έως. Ὁ.Ἐ, 1774, 
2243, 

-- εχωμµεν Εικ. Ὦ.Τ). δίς. ἴῃ Ῥ8. |. εχοµεν 

37. ΚΗΡ. 

19. εχωµεν 1). 

--ασϕαλην ΑΟΡ3Ρ. | ασφαλη 5. ΒΝΡΏΥ, | 
17. 87. 47. ΚΙ. 

--χαταπετασµατος Ὦ ΒΙή. 

30. ἡμων ΟΥγἱᾳ. πι. Π. 903. { ὑμων 87. 
--- Τησους} αάά. χριστος Ὦ3. | οπι. ΟΥίᾳ. 

πι. τὰ, 

- κατα] ῬΥαοπῃ. ὁς 47. 

1. Μελχισεδεχ Δ. Ν 15. ΟἹ. (πο πι.) 

--του ὑψιστου δἱ.δ. ΑΡΝΟΒΡ. 17. 87. 

47. ΙΡ. Οἷσπ, 697. 

(6αἱκ[) | οπι. του Εἰς. 

1. ὁς ΑΒΝΟὈ. 17. Κ. | {ός. ΟἿ 57. 
47. ΤΡ. 

᾿ πο Πη.1 δᾶ. και Αβρααμ ευλογηθεις ὑ π᾿ 

αυτου 1) Ἐ. 

9. ῥ] ὁ 3. 
πτ- απο παντων Ροδί εµερισεν ὃν. 47. | 

ΟΠΙ. απο 1)". 

| Εις, Ὦ.Β. 1770 

| 

--παντων] παντος Β. 
- Αβρααμ] αυτῳ Ὦ» κί υἱά.. (Θαπα 7αἲ.) 

σουτ. 3. 1. αάά, πατριαρχα 3γτ.Πς.Ἡ 

Ι -- δε και] οπ. και 1. Μοπρὴ, Απ 
[.11.] 

8. αφομµοιωμενος ΟἹ). 47. ΤῈ, 

19. ἠαταδῖς πι, 1 ΙΤ. Ῥο]]]οιέαηῖς πι (80...) 
Ι 19. δὰ Ππίοχίοτα Οἱ. [ ̓αὔγοῖντῦ ΟΙ. 

2. οηι. “ οὐ" πι. 



ΝΟ 15. 

τας. 
Βνττ. Ρ. Η. 

Μοπιρῃ. [Τ1εῦ.] 
(38. Π1.) 

Αὐτὰ. ΖΕ 1. 

ο Ναπι. 18:91, 866. 
4 26. 111, 

5 ἘΞ 5. 1, 

Το. 

«1.1. 

4. πηλικος] ἡλικος 3. 

- οὗτος] οπι. 1)”. 

- ᾧ] Ὁκίο. 37. [ 8844. {καὶ σ. ΑΝΟὈ5, 

17. 87. 47. ΕΙΡ. ψ]ρ. εὐ πι. 12ο, 

Ἡανὶ. (1) Ἀγν.Ης]. 

γ]ᾶ, νετ. 5. | οἱ. καὶ ΒΒ)". Για. Το]. 

Βντ.Ῥεί. ἈΤοπιρῃ. 39ο. 1]. 

--- Αβρααμ Ροξὲ εὔωκεν Α. 37. ὅν. τ. Ηο]. 

Ῥνοῦ”. 

τος. 11.) | άλευ 5. ΑΡὺ, 175. 57. | 

5. Λευει 

ΚΙΡ. Μεπιρῃ. 

- αποδεκατοιν ΒΏΣ. 

ς. ΑΝΟΡΟ. 17. 37. 47. ΚΙ. 

--- τουτεστιν] οπι. Β ἐτέ (Ἠαδεί πιᾳ.) 

- εξεληλυθοτα 837 36. 

--- οσφρυος Ὦ3. 

6. Αβρααμ] ΤῬρταοσπι. τον 5. ΑΔ», 97. 

47. ΤΡ, | οπι. ΒΟ) ". 17. 

-- ευλογηκεν ΒΝ(Τ). 17. 857. ΚΤ. (ηυλ. 

Σ,)]ευλογησεν (Α)Ο. 47. Ῥ.(ηυλ. Δ.) 

΄ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

- Ν Ὁ ο 
διηνεκές. " θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ ᾿ δεκάτην 

᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὃ πατριάρχης. 
5 καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν ἶ Λευεὶ΄ τὴν ἱερατείαν λαμ- 

΄ ο . σσ» Ἔ 5 Ὦ ο ΑΝ ν 
βάνοντες “ ἐντολὴν ἣ ἔχουσιν ' ἀποδεκατοῖν τον λαὸν 

/ Ν Ν » “ 

κατὰ τὸν νόμον, τουτέστιν, τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, 
/ ᾽ ο / ᾽ 7 δ τ ον 

καί τ περ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος ών ὁ δὲ 
μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν | "Αβραάμ. 
καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν" ΄ χωρὶς δὲ 
πάσης ἀντιλογίας, τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος 

” - - Δ / ὁ 5» / 

εὐλογεῖται. ὃ καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἢ ἀποθνήσκοντες 
΄ - Ἢ ’ “ 

ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι 
ῷ. 5 καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, { δι᾿ " ̓Αβραὰμ καὶ ᾿Λευεὶς ́ 

ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται: ᾿" ἔτι γὰρ ἐν τῇ 
» Ἢ - 3 5 κ- 

ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ᾿ Μελχι- 
γὴν ΙΑ ας ᾿ 5 / λ - Δ κ ο 

σεδέκ. εἰ μὲν οὖν τελείωσις δια τῆς Λευϊτικῆς 
΄ ’ ο ε Ν Ν τ Ἄς 8 ον αν εν θέ. 

ἱερωσύνης ἣν, (ὁ λαὸς γὰρ | ἐπ] αὐτῆς | νενοµοθέ- 
τηται,) τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ 

ἕτερον ἀνίστασθαι Ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν 
᾿Ααρὼν λέγεσθαι; " ” μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύ- 

τ ἧς 3.5 

νης ἐξ ἆ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. ἐφ 
ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, 

4 / 

ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ" προ- 
δηλον γὰρ ὅτι ἐξ ̓ Γούδα σσ ο κύριος ἡμῶν, 
εἰς ἣν φυλὴν | περὶ ἱερέων οὐδὲν" ἢ Μωυσῆς " ἐλάλη- 
σεν. “καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλὀν ἐστιν, εἰ 

6. νοῦ. 6.1 θαι 6µοαγο Ἰαβεῖε 2041. 

(οπι. τ6].) 

ἔλαττον Έις. Τ.Β. 1779. | 

ΤΣ 

9. ειπειν] ειπεν ΟἿ ἢ. 

- δ ΒΝΟΣ. 37. 47. δια 5. ΑΟὉ-, 

175. ΚΤΙΡ. | (Αβραμ 837.) 

- Λευεις (Α)ΡΝΟΣ. 9ρ. ΠΠ. (Άευις Α.) 

1 Λευι 5. ὩΣ. 17. 57. ΚΗΕ. Ὑτῆρς 

Μεπιρῃ. (λευει ΟΡ. 47.) 

10. ετι γαρ ἴπιετ πρας δν]. | 
- αυτῳ] αυτον Ῥ. | Αὕταµαπι σ. ΠΠ. ᾿ 

- Μελχ.] ἔ Ῥταεπι. ὁ Ξ. ΑΕΏ5. 

87. ΚΤΙΡ. [οἷἱὐ ΒΝΟΡΝ. 47. 
11. εἰ η 61/Ρ. 
- επ᾽ αυτης ΑΒ ΟΠ". 17. 57 δὲν. ὃ". | | 

1 ἐπ᾿ αυτῃ «-. Ὧς. 47. Ἱκ. 
- νενομοθετηται ΑΒ ΣΟΙ 17. 47. 

12. 

ἡ. 19. ελασσον 

Αὐτὰ. (281}..) 

Ἐ: 

41. -Ἠρ. τ. Τμευ. 

|. 1 αποδεκατουν 
175. 

| 

] ᾿ 

- τις (ῦης 5.) |) δ44. γαρ Ὡ". ᾿ 

| 

4ο5 ἵπ Ρεγρεπαπ, 3 ΤΠέΠ6- 
πιϊπϊ απῖοπι οαπαπίας οἷι Πο, 
ουῖ οὐ ἀθοίπας ἀεάῑι ἆθ ρταθ- 
αἴραῖς ΑΡγηµαπι Ῥαϊτίατοβα, 
5 Ἐπ απἰάεπα 4ᾳ Π[15 Πονῖ βὰ- 
οστάοιίαπα αοοἰρίοπτεδ πιαπάα- 
{απα Παῦεπῖ ἀθοίπιας 5ΗΠΙοΙΘ 8 
Ῥορα]ο 5οοππά πα Ἱεσεπῃ, 14 ος 
ἃ Πα ΓΙ 15. 518, ΠΙΒΠΠΟΠΑΠΙ οὖ 
1ρ5ῖ εχἰοτίπι ἀρ λαπρίς Αυτα- 
Ἰαςθ: ὅοσῖας απίεπι σοπογαΓῖο 
ΠΟ αάπαπιογαίατ ἴῃ οἷβ, ἀοοί- 
ΠῚ 5 ας 40 ΑΡγαλατι, οὗ 
Ἠαπο ααὶ Παβεραι τερτοπα]δ- 
βίοπος Ὀθηραϊχι, 7 Βϊπο α]]α 
απἴεπι οοπίταἀΙο[ίοπθ απο τη]- 
ΠῈΒ εσί ἃ ππε]οτο ὈεποΙοῖέας. 
δ Ἐν Ἠῖο απ]άσπι ἀεοῖπιας ΠῃΟ- 
τιεπίος ποπχπες δοοϊρίπηῦ, ἰδὲ 
Ἀπίοπα οοπῖεείαϊα5 αἰαὶ ΥἸΥ τ, 
9Εὺ υὐ ἴτὰ ἀϊοῦαπι 51, Ῥες 
Αὐταπαπι οὐ Τμενί, απ ἀεοίπιας 
ποσορῖῖ, ἀσοϊπιαϊς 5: "Ὁ δέμτιο 
οπίπα ἴῃ Ἰαπιυῖδ ραϊιτὶδ 6γα:, 
απαπᾶο Ὀνίαν! οἱ Με]ομίκε- 
ἀοσμ. 1 51 ουσο οοΠπβαπιΙησ {1ο 
Ῥεγ βαοστάοὕ ατα Ιον] ίσπη ογας, 
Ῥορι]ας επῖπ δι Ὁ 1ρ5ο Ίεσοπι 
ποσορίτ, πὰ αἴπαο πεσθξβδα- 
σία παι 5οσππά απ ογάἵπεπι ἈΙε]- 
εἰήσεάσσὰ αἰἴατη 5ΙΥ6ΕΤΟ 5α- 
οετάοῖεπι οὖ ποπ 5δεππάαπα 
οτάἴπεπα Αατοη ἀῑοῖ ἢ 13 Ἔταης- 
Ἰαΐο οπῖπι εαοετάοιῖο πθσθςςο 
εξ τί οὐ ]οσῖς (ταης]αθίο Παΐ. 
13 Τῇ απο Θηΐπὶ Ἠπεο ἀἴοππτας, 
46 4118 ίδια εδ, ἀε απα πα]]ας 
Ἀἰτατιο Ῥιποσίο βαῖς: 1" πιαπ]- 
{εβίππι επίπι πο εκ [πὰ 
οτίαπδ οδύ ἀοπιΙπις Ποδίθς, πὶ 
απα αρα πμ] 46 5ασετάοιῖδας 
Μοβε8 Ἰοσπίας ο5ί. | Ἐὺ απι- 
ΡΠ 5. αἴας παπϊ[εδίατη θ5ί, 5 

11. ου κατα] µη κατα ὮῬ. 

και νομου] οπι. Β. 

λεγεται] λεγει Ρ". 

- προσεσχηκεν ΒδΏ. 57. 47. 

προσεσχεν Δ. 17. | µετεσχεν Ῥ. 

14. ἡμων] αἀά. Τησους 47. 

--περι ερεων ουδεν ΑΒΝΞΟ 3. 17. (47.) 

(Υα]ςσ.) (Μεπιρῃ. Τιευ.) Ατπη, 

(ουδεν περι ἵερεων 47). πμ] ἀῑκίτ 4α 

εασθγι]οίαο ἈΠεπιρῃ. ΤΠεὺ. | Τ ουδεν περι 

ἵερωσυνης 5. 5.37. Ὁ Τὸ Ὀγιτ.Ε5τ.δς Ης]. 

4Ρι. (περι ἵερωσυνης ουδεν 05) | 

Μωυσης αΠίθ6 οὐδὲν 83. (ουδ. Μω.ξ) 

-- Μωυσης ΡΟ. 

ἐ Μωσης 5. ΔΡΙ.. 

προ | 

1: 87. Δ ρα | 

Εν 6. οι. “απ” πι 1 8. οοπεξίασατ ΟἹ. | 
} -τητο 5. Ὧς, 57. ΚΙ. 11. πϑοθββανίατη ΕΕ ΟἹ. 1 18. ία . | 

14. ππαπ]εείαπη οϑῦ Οἱ. [ οτίας 5ἷς ΟἿ. - 
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ΛΕΝ (Ὁ 
17. 37. 47. 

ΕΙΡ. έτερος, 

8. Αρ. ΜΗ. γέγονεν, 
ἁΡε τορ(110):4. 17 ἵ μαρτυρεῖται μ 

χατὼ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. | 

ΠΡῸΣ ἙΒΡΑΤΙΘΥΣ: 

{ 

δύναμιν. ζωῆς ἢ 
σαρκίνης" 405, 

ἀκαταλύτου" 

γὰρ ὅτι “ Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αιώνα, ο... 

ΥΠ. 160. 

κατὰ τὴν. ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς «οοιιπ πα 5ἰ πη παΐποπι Μο]- 

ὃς οὐ κατὰ νόμον πας 

ἀλλὰ κατὰ 

ομΙδοάσε]ι εχαχσεί α1ῑ5 5α6οΓ- 
15 αὶ ποα. 5οοαπάτπι 

Ίεσοπα παπά αἲϊ σπγπα]ή5 Γπούας 
ορ, 504 βοσππά πα γγιπῖοπα Υ]- 

17 οοπ{εδία(αΣ 
οπῖπι αποπΙαπα Τα 65 5ασεγάος 

" ἀθέτησις μὲν γὰρ 1π. δρίθυπαπη 5οοππά πι οὔ - 
ποῖ Μοἱα]βοάσσμ. 15 Ἡθρτο- 

γίνεται προαγούσης ἐντολῆς; διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς Ῥα[ίο αιάσπι ἣλ Ῥυδθοθάθη 8 

καὶ ἀνωφελέν' 

69 3 Οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγῇ 

δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δ ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. " 
καθ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς 
ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 

πιαπά αι Ῥγορίες ΙΠβγπΒίεπα 
οἵας οἱ Ἱπαταίοπα: 

1 ΝΊΒΙΙ οπῖπι δα Ῥογ[οσέαπι 
αἀα κι Ίος: Ιπίχοδποίο γετο 

Καὶ πιοϊονίς κρεῖ, Ρος απαπῃ ργοχ]- 
ΠΙΔΙΩΙΣ απ ἄθαπι, 3 Ἐν αππη- 
{ππα οδὲ ποπ. εἶπο ΠΤ ΘΙ ΤΆ ΠΟ: 

31 ὁ δέ, μετὰ αΏϊ αὐϊάθηι βἰπθ Παγεϊπταπάο 
βασογάοιοβ {απο επί, 3: μ]ο 

ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, ὌὭμοσεν απίοπα ομπη Ἰπτοϊηχαπᾶο Ρος 

κύριος πολ οὐ μεταμεληβήσεται, 

κατὰ ' τοσοῦτο " 
4 Τ]1οῦ. ἐ4 99 
29, τοσυῦτο οἰῶνο, 2) 

"Γκαὶ |" 

95. ἱερ. γεγον. 

νειν" 

γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 
γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμέ- ἴδοι! βαπὸ 

τῷ δέ, διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν οἰῶνοι, ἀπα- 
ράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην" 

Σὺ ἱερεὺς εἰς τὲν πως 
κρείττονος. διαθήκης τη, {π 65 ΒαΘΟΓΩΟΒ ἴῃ δοίου- 

ατα απ ἀῑκίι δα ]απα, Γαγανὴῦ 
οὗ ποπ. ῬαεπιεΡίς 

πατη: 2 1π ΠΕΙ πιθ]ογῖς 

“καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν τοι πη ἐϊ ΒΡΟΠΒΟΥ͂ {αοΐτις οϑῦ 

1οβ5. 35 Εν 4}1Π| αὐτὶ Ῥίατος 
βδοογάοιοβ, ἰάοῖτοο 

αποᾷ πιοτίο Ῥτο  θογο πα γ Ῥετ- 
τηᾶποῖο: 3 16. δατοτῃ 60 ᾳποά 

25 ὅθεν καὶ σώζειν εἰς ταδπθδῦ ἴπ δθίθγητιπι ΒΘΠΊΡΊΓΟτ- 
πὰπὶ πα θοῦ βασογοὔϊπιπι, απο 

τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι αὐτοῦ οὗ δαῖναστο 1π Ῥοεγρείαο Ροίεδῦ 
ε ΄ 

τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν: εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 

ἘΠῚ ὡς γὰρ ἡμῖν ᾿ καὶ" 

τὸ ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, Ροητῖίοχ, 

καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος" 
«“ 

15. την] οἵη. Β. 

- ὑμοιοτητα] (-ωτητα 1..)  ὁμοιωσιν Ῥ. 

16. σαρκινης ΑΒΝΟΊΘΝ, 17. ΤΡ. (ΗΕ ἴῃ 

Εμα]ο) Ὠίοπ. Αἴδ. ο. Ῥαπ]. Β4ΠΠΟΒ. 

9. 7. (Τείει.) | Ἱσαρκικης 5. 03305, 

87. 47. ΤΚ. 

17. µαρτυρειται ΑΡΧΕΣ. 17. Ῥ. 3νττ. 

Ῥβύ. ΗΟ. Μεπιρ]μ. Ίπευ. ΖΡ. π. ] 
Ἐτρει 5. 0Ώ5, 87. 47. Κ5Ι, Απῃι, 

Γ[γα]σ.] (111 (εξίῖς ο}π5 011.) 

- γαρ] δε 17. 

-- συ] οτι. 573. |α4ά ει Ώ:ΙΡ.Υ α1ρ.ΑΥττ. 

Ἔει, Πε]. Μεπιρῃ, Τ]μευ. σ. 11. Τι. 

18, προσαγουσης 3. 

19. επεισαγωγης 13. 

- έγγιζωµεν Α. 

90. οἱ μὲν Ύαρ χωρις ορκωμοσιας {ππ|8. 
Π.Ε. 1774, | οπι. δ) 5, Κ5υγ. Ηρ]. ΖΦ}. 
(εὐ νοτὺα 564.) 

21. μετα ΝΤ. 17. 47. ΚΤΙΡ. Εις. Ὁ... 

1714 μεθ᾽ ΑΒ", 57 562. | μετ Β1Ν:0. 
- μεταμελημθησεται Ὦ (ὁ σ0ΣΓ.Ι) 

880 

21. συ] αἀά..ει ΠΡΚΡ. Υμ]σ. Βγτν.Ε5έ. δε 

ΗΟ]. Μεπιρα, ΤΠευ. Πῦρ. 11, Αππι. 

Έλις. Τ.Ε. 9998, | οπ. Εις. ΤΠ)... 1774 
ὁ.. (ααἀ.ε) 

}α44. κατα την ταξιν Μελχισεδεκ «τ. 

Αδεπισ.Ὀ. 857. 47. ΤΡ. Βγττ.Ῥει.δς Πε]. 

Μεπιρῃ. 4. Ες. Ὦ.Π. οἱς. (νιά. νου. 

17. τε].) | οπι. 8930. 17. Υα1ς. ΤΠεΡ. 

ΖΡ. ΠΠ. Αιπι. 

99. τοσουτο ΛΡΝ"ΟΡ3. 17. Ῥ. (-τω 

ΤΡ.) | 1 -τον 5. ΝὮς, 37. 47. ΚΙ. | 

αἀά. και ΒΝΞΟ. |. οι. ΑΝὈ. 17. 57. 

47. ΚΠΡ. σας. Μοπιρη. -4ἲρ. ΠΠ. 

--- εγγυος] εγγυς Ῥ. 
- Τησους] Ῥταθιη. ὁ 11. 

28. γεγονοτες απίο ἵερεις δ. 87, 47. 

ΤΡ Ν α]ρ. ϑυυσ Ῥεῦ δ Πο]. Μεπιρι. 10ρ. 

11, Αὐην. 11. 4 τι. Ὁ). Εἰ. 1718 9943, 

ρορι ΑΟΡ. 17. (ΟἹ. νου, 90.) | οπι. 1. 

-το θανατῳ ιδ. 1).12. 1114, ((αἶςῇ) 

9915. | τῳ θανατῳ Ρ. Έως. Ὦ.1. 1774, 
(318.) 

---εις τον αιωνα] οἵη. 

τος οὐκ οατοτ]δῖς, 

ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην, ωὠσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρό- 

δοσοάθηϊοβ Ῥες 5επιοῦ Ἰρβιιπὶ 
δα ἀ4αιπι, 86ΠΠΡΟΣ γίνοης δὰ 

ἔπ επεν ἄργιε εὖς ὅσιος Ππιογρε]]απάαπα ρτο οἵς. "5 ΤᾺ] 
᾽ 7 πὖ ποῬῖς ο85οῦ. 

ΦάΠΟΙΙ5, ΙΠΠΟΕΕΠΕ, 
ΙΠΡΟΙΗΤΗ5, δοσγοραίι5 α Ῥος- 

οὕ οκοε]είου 680]15 
{αοίας, 57 φαὶ ποπ Ἠαῦοί σομ]άΐο 
ποορβεϊαίοπι, αποπιαάπποά μπα 
βαρογάούεβ, Ργῖα5 Ῥχο Βιῖς 4ο- 

οπίπη ἀσοεσυαῖ 

94. το µενειν Έως. Ὦ.Β. 1778, 9913. 

ο. Με]. 844. | οπι. το 37 ἐπὶ. (πης.") 

---ἵερωσυνην Έα. Γ.Τ. ο. Μο]. | ἵερατιαν 

ον. 
95. ζων ΟΥίᾳ. Ππί. Π. 1863. Εις. Ὦ.Β. 

1774, 9244, ϱ, Μα]. 944, | σωζειν 17. ἡ 
96. ἡμιν και ΑΒ). ΒΥτσ.Ε51.8ς Πα]. Ἐπ. 

Τ.Ε. 2245, | ἔοι. καὶ ς. ΝΟ. 17. 37. 

47. ΤΡ. Υα]ς. Μεπιρα. Ανπι. πη]. 

- ακακος] αάά. και Δ. | οτι. Εδ. Ὦ. 1Ο, 

27. οἱ αρχιερεις] ὃ ἀρχιερεὺς 3. 

-- θυσιας] θυσιαν 1). 47. Ῥ. 

-- ανενεγκας ΒὮ. 87. 47. 

προσενεγκας ΑΝ. 17. 

98, ανθρ. καθιστησιν αρχιερειο ΟΥίᾳ. Πιέ. 

Π, 1895, 1] καθιστ. ἱερες (αρχιερειςξ) 

ανθρ. 1). εοπδ 1π|δ Ἰκονηῖης5 5ασσγὰοίθ5 

σ. ΠΠ. , 

ΚΙ. | 

δ. εχιχραί ΟἿ, 1 19. πιαπκίπηατηας Αππι | 30. 
οπι. 5πο. [πο απ πι 35. ἴῃ μετρείαππι 
ΟἿ. 1 το πουῖς ΟἹ. 1 36. ἃ ρεσσαές ἄπιι 31. 
ποσσββ]έαθεπα αποι]ά]ο ΟἿ, 



. 

-- 

ΥΠ. 9. 

ταῖς. 
8ύ1Σ.Ρ.Η. - 

ΠΠεπιρΠ. (ΤπεΡ.) 
[28 5. 111.] 

Αστπι. 0Η. 
εραρ. 5:3. 

9:7: 13. 
27. προσενέγκας 

ὙΠ. 

68Ρ. 5:1- 

Ε αρ. 10:1. 

ΒΈΧ, 25:40. 

6. νῦν δὲ 

- τέτυχεν 

ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

ο δν ᾱ . Ἰὰς ΤΩ τ 
τερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας " ἀναφέρειν, 
ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ: τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφ᾽ ἅπαξ, 
ἑαυτὸν ἀνενέγκας. ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθί- 
στησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς 
ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα 
τετελειωμένον. ᾿ 

1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομενοις, τοιοῦτον ἔχο- 
μεν ἀρχιερέα; ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς 
μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ἁγίων λειτουρ- 
γὸς καὶ τῆς οπσης τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ ὁ κύριος, 
Γοὺκ ἄνθρωπος. | πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσ- 
φέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται: ὅθεν ἀναγ- 
καῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. ἢ εἰ μὲν ἵ οὖν" 
ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων ' τῶν προσφε- 
ρόντων κατὰ | νόμον τὰ δῶρα, "ὅ οἵτινες ὑποδείγματι 
καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρη- 
μάτισται ἢ Μωυσῆς" μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, 
Ὅρα, γάρ φησιν, ἱ ποιήσεις" πάντα κωτὰ τὸν τύπον 

τὸν δεμχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει: ο νυνὶ δὲ διαφορωτέρας 
τέτευχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν δια- 
θήκης μεσίτης; ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενο- 

Τ 

Ἠοιῖς Ἰοξβας οΏοιτο, ἀοϊπάς 
Ῥτο Ρορα]1: πος επΊπη Γεοῖς 5ο- 
πε] 5ο οὔετοπάο. 3" Τμεκ οπῖπι 
Ἰνοπηῖπος οοηδι]αῖέ 5ασετὰοίοβΒ 
Ἱπβτπηϊιπίοπα Ἠαῦθηϊος, 8ΕΟΓΠΙΟ 
απῖοπα Ππτςίαγαπά 1, 4αὶ Ῥοξῦ 
Ίομοπι ο5ὲ, ΠἸϊατ ἴῃ αοόγαπα 
Ῥογἔδούαηι. 

1 Οαρίαι]απι δυο πὶ ΒΠΡΟΓ 68. 
απας ἀἰσαπίας, (8 ]6 πὶ Παβθπιας 
Ῥοπίίβσει, απ οοηφον ἴπ 
ἀεχίεγα εε(ῖς ππασηΙτπάΤπ]ς 1π 
ΘΔ 6115, 3 βαποίοταπι παϊηϊςίεσ οἵ 
ἰαρετηασι]ί νοτῖ, αποᾶ Εχῖς 
ἀοπιίπας οὗ ποπ Ἠοπιο, ὅοΟπι- 
πὶς οπῖπι Ῥοπίϊίεκ χα οβεγεπᾶα 
πἹππετα οὖ ἠοδυῖα5 οοηςιΠμ]έατς 
ππάς πεσθςξθ 6556 οὖ Ἠππο Ἰα- 
Ῥενο α]ἰᾳπῖά ᾳποά οσγαι. " 51 
ΟΥΡῸ οξδεῖ 5ΠΡΕΓ ἴεγγαπι, πες 
ε5ς5θί 586θΓ4Ο8, οτι οδδοπί απ 
οΏουτεπὲ «οοππάαπη Ίθρετη τηιι- 
πετα, ὅ 41 εχοπηρ]ατί οὗ τπῃι- 
Ῥτγας. ἀοβειν]ιπί  οπε]θβθίαπι, 
βίοι τεςροΏΒΙπη οδί Μοβί, ου 
οοπβαπιππατεῦ  (αθεγπασ]απη, 
Ὑπάε, Ἱπαιέ, οπηπ]α Γαοἱ{Ο 56- 
εππάαπι εκοππρ]ας απο Ε9ὶ 
οδίΘθηδατη οδί ἴῃ πποπίε: ὅπ πα 
Ἀπτετη πηο]ῖας ΞΟ 15 εδί πηῖτ- 
Ἱφίογίαπα, Ὑπθηίο οὐ πιε]οτῖς 
εαείαπιεπἰϊ πηραϊαΐου 65ε, αποᾶ 
1π πηθ]οτίριις τοργοπεἱςοἷομίνιις 
βαποίαπα οδί. ΤΌΝ δὶ Π]]αᾶ 

1Α’ µοθέτηται. ΄ 
8. αὐτοὺς 

1 Πετ. 98(81)191, 
τει. 

ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 
. ς ΄ 3 

λέγει, ! Ἰδού, ἡμέραι ἔρχοντωι, 

εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἣν ἄμεμπτος, οὐκ 

ὃ μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς 
͵ 

έγει κύριος, καὶ συν- 

Ῥτῖα5 οα]ρα γασαδεεί, ΠΟΠ πἰΐα 6 
εοσππᾶί οσοι ΙπαΙτεΓεΓΙΣ, 
3 γ]τπρεταπ5 επῖπι 605 ἀῑςῖε, 
Ἔσεο ἀῑε5 νεπίαπε, ἀῑοῖε ἆο- 
πΙΏας, οὗ ΟΟΠΣΙΙΠΠΙΔΡΟ 51Ρες 

98. υἱον] Ίησουν 47. 
1. επι Εις. Ὁ.Ε.. 9940, ας, Οταπ.. Ερη. 

114, εν Α. 

-- εν τοις ουρανος Ὑαὶςσ. Ἀγτ.Ης]. 

Μοιηρῃ, Ασπι. ΤΗ. Ες. 1).1}. (Τἱφε).) 

Ἔς. ἵπ Ῥ5.1755. | εν τοις ὑψηλοις 17. 

«Ἐπ. πὶ. Εως. Ὦ.Β. ((αἴκ[.) οπα.τοις | 

εις τον ουρανον 47. (Ἀντ.βει.) | εν 

τοις ουραγιοις 97. 

2, ουκ] ΤΡταςπι. και 5. ΑΡΏς, 37. 47. 

ΚΤΡ. ιν. ϑγυν Ρβο ΗΟ]. Μεπιρι. 

-4ὐσ. 11, Ατπι δι. Εως. Ὦ.Ε). (αὐ .) 

9540, | οπῃ. και ΒΝΕΣ. 17. Ες. Τ.Ε). 
ες. ἵπ Ὦ5. 1785. 

8, προφερειν 87. 

- τε και] οἵη. και ἐδ Ἐς (44.1 5.3.) 

-- τουτον] αυτον 47. 

- προσενεγκει ΚΤ,Ρ. 

4, ουν ΔΒΝΗ”5. 17. Ρ. να Μοιιρῃ. { 

1 Ύαρ 5. Ὀς, 57. 47. ΚΙ. ἉγτΗς]. 
Ανπι. “ει” ΒΥ}.Ρε. τη, 23ρ. 1.1.1 (6 εἷο 
δὶ απ] ά επι” 4001.) 

4. ουῦ } ουκ 17. 

--- ἱερευς] αρχιερευς 37. 

---οντων] { αάά. των ἱερεων «-. ΤΠ), 87. 
47. ΚΤ). Βγογ.Εε6.Ησ]. | οπι. ΑΡΝΕ3. 

17. Ῥ. Ψι]σ. Μοπιρῃ. Αππιι 1. Πίου. 

ΓΖ". 1]. εἴν. 
-- νομον] Ἐ ῥργϑθιῃη. τὸν στ. ΝΤ. 57. 47. 

ΚΙΡΡ. Ἄτιι. | οπι. ΑΒΜ, 17. 
π- τὰ ὅωρα ἈΠίο κατα τον γομον 1.. 

ὥστ δι, Νεππρῃα. ἄρ. 11. (αὖ νἱά.) 

3811. 
δ. ὑποδειγματι Οντᾳ. 1. 1Τ1 σοἆ, 6113. 11. 

5034, ΠῚ. 9451. 2890, 4903. ἵν, 151". 
Ες. Τ.Ε. 1955. 1ηὴ ΡΕ. 176. | δειγµατι 

Κ. (μασι ΟΡ. 1. 64. ΠΠ. 1675.) 

-- Μωνσης ΒΝ. 17. 47. ΚΙΙΡ. Εις. ἵπ 

25.1 Ἰ Μωσηςε 5. ΑΕ. 57. 
- ποιησεις ΑΒΝΕΌ. 17. 57. 47. ΚΤΙΡ. 

Ορίφ. 1. 170. Ές. Ἐ.Β. 5924. ἴῃ Ῥε. | 
1 -σης -. Ογίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 9274. 

- δειχθεντα Ογίφ.Ἱ. Εις. Ἐ.Ε. τὰ Ῥς. | 

-ταν 1). 

6. νυνι ΑΔ Ὁ, 17. 87. 47. ΚΙΡ. | νυν 
ΒΡ 

-- δὲ] αάά. σοι Ὁὔ στ. 

-- τετευχεν ΒΝ.Ὀς. 37. | τετυχεν 

ΑΝΞΡΣΚΙ, [τετύχηκεν 17 (9 -χεκε). 
47. ἘΣ 

---και κρειττ. | οπι. καὶ ΘῈ. 87. Ἱ. 
Απ, 

--- ἐστιν διαθηκης μεσ. ἡτις επι κρειττο- 

σιν  οπι. ἐξ ξ, (Βαροῦ. ιν". αἀά, [5οὰ 

πη. -σ- 75.) 17. 
- διαθηκης ἃπῖδ εστιν ΝΑΙΚΡ. 

7. ει] δᾶ. μεν 17. 

-- ἀμεμπτος] εµαπεαια ) ὃ 7. αναιτια 

Ἠγείνι. (οουν.") 

- δευτερας] ἑτερας Β3 Κἰϊ. εὐ Υῇ. Ο. 

8. αυτοις Ἠὰ.ΤὮς. 57 (-τοι). 47. 1. | 

αυτους ΑΝ3Γ3, 17. ΚΡ, 

21. 5ε ἵρβαπα οΠετεπήο ΟἿ. 
8. οβετοπάατα Οἱ. 1 πεσθβδο εδ οὐ Οἱ. 

βαποϊξατη οςδύ ΟἹ. | 8. νεπ]ετπς Οἱ, 

887 

| 6. 



ο ΑΒΝΤ 
1η, 37. 47. 

ἘΙΡ. 

Κγευ.θ. 

ΙΧ, 
1 χ. 95:30, εἴο. 

40:3. 
6 ΤΗοΡ. 

2. ἄρτων [καὶ 
τὸ χρυσοῦν 
θυμιατήριον" 

4, [χρυσ.] ἔχουσα 
[θυμιατήριον 
καὶ) 

ΠΡῸΣ ἝΒΡΑΙΟΥΣ. 

τελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισρωὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα 
διαθήκην καινήν, ᾿ οὐ κατὰ τὴν διωθήκην ἣν ἐποίησα, 
τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρῳ ἐπιλαβομένου µου τῆς 
χειρὸς αὐτῶν, ἐξωγωγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἑνέωε εαν ἐν τῇ διαθήκῃ ου, κἀγὼ ἡμέλησο, 
αὐτῶν, ἢ ἔγει κύριος. | ὅτι αὕτη η ἡ διαθήκη ἢ Ἵν διαθήσο- 
μαι τῷ οἴκω Ἴσρονγ. μετὰ, τὰς ἡμέρας ἐκείνας, έγει 
κύριος, διδοὺς γάμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ 
ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ̓ ἐπιγράψω οὐ τούς: καὶ ἔσομαι αὐτοῖς 
εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. ᾿ καὶ οὐ μὴ 
διδάξωσιν ἕκαστος τὸν ̓  πολίτην" αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος 
τὸν ἀὸ λελιφὸν αὐτοῦ, ὙΠ} Γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες 
εἰδήσουσίν͵ με, ἀπὸ μικροῦ ' ἕως μεγάλου αὐτῶν: “ὅτι 
ἵλεως ἔσομαι πος ἀδικίοις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν ' οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 1 ἐν τῷ λέγειν, " Καινήν, 
πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην: τὸ δὲ παλαιούµενον καὶ 
γηράσκον, ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 

Εἶχεν μὲν οὖν [καὶ] ἡ πρώτη ' δικαιώματα λα- 
τρείας, τό τε ἅγιον κοσμικόν. σκηνὴ γὰρ κατε- 

σκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ἢ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα 
καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια. μετα 
δὲ τὸ «δεύτερον “καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη "τὰ" 
ἅγια τῶν" ἁγίων, “χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ 

τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν 

ΜΠ: 

ἀοπηππη Ι5ΓΆΠ6] οὐ 5πρεγ ἆο- 
τη Ἱαάα {65ίΑΠΙΘΠ{ΙΠΙ πο- 
να, ποη Βοοὐπά ΙΙ {εεία- 

πιοπίππι αποά {εοί ραιπίρας 
εοταπα ἵπ. ἀῑο απα αἀρταεμοπαϊ 
ΠΙᾺ ἢ πὶ Ἰ]ογαπη τ ΘΙ ΘΙ Ό ΠῚ 
1105 46 ἔεττα Αοργρίῖ, αποπ]απη 
1ρ5ί ποη ρογηιαπδογαη{ ἴῃ οδία- 
ΠΙΕΠΙΟ Ίηθο, οὗ εσο ποσ]αχί 605, 
αἰσῖε ἀοπιίαμς, 1 µία. Ίος 
οξίαπιοπίαπι αιποᾷ «ἴδροπαπι 
ἀοπιαί Τεταμο]. ρο5ὲ αἴθ 1108, 
αἸοῖν. ἀοπιήπας, ἆππᾶο Ίθσο 
Ίηθῃς ἴῃ Τηθη 6 ΠῚ ΘΟΤΙΙΗ, οὗ 1 
εοτάο 6οσαπ ΒΠΡΟΓΒΟΓΙ θα τὴ 685, 
εἴ ογο οἷβ ἴῃ ἄδαμῃ. οὖ 1ραῖ ογατί 
ΠῚ ἴῃ ρορπ]απι.  Ὦξ ποπ 
ἀοσαρῖς απαςᾳαἴδς ρτοχίπιαπα 
5ππ οὕ απακαίσᾳαθ ἔλα τ Τα 
δια] 4ἴσθπς, Οὐσποβοθ ἀοπιῖ- 
ἨΠΙ, ΠΟ ΠΪ ΠῚ ΟΠΊΠ65 ΒοῖΘ ἢν πιθ 
8 ΤΙΙΠΟΥΟ πδηπα δ τηδίοιθ πα 
εογατης | απία ρτορίεῖις 6γο ἱπῖ-- 
απα θας 6ογαπῃ, οὐ Ῥοσσαίο- - 
ΗΠΑ ΠΟΛ τὰ ἴδ πὶ ΠΟΠ ΠΙΘΠΙΟ- 
ταῦου, "ἢ ΘΙσοπάο απίσπα, Νο- 
ναπα, γείοτανίς ΡτΙΙ5: 
απῖοπι απ]ᾳπαϊαγ οὐ βεποςοῖε, 
Ῥτορο πιοτίθαπα αεί. 

"Ἠαυαῖς απἶᾶσπι οὐ τας 
Ἰπδήβοαί]οπος οπ]/αγας οὐ 84Π0- 
{ατα βαοσπ]ατο. 3 Ταβεγπαοιι- 
Ίαπα οπΊπι Γαοαπα οδ ρτίπιαπῃ, 
ἴῃ απο Ἰπεταπί σαπάσ]αῦνα εἰ 
ππθηξα οὐ Ῥτοροδίϐο Ῥαπαπι, 
απας ἀῑοίαχ δαποία. ὃ Ῥοβὲ 
γε]απισπίππα απίοπη βοοππά παπι 
{αρογπποπ]απα αποά  ἁῑοατ 
εαποία. ΔΑΠΟΙΟΓΙΙΗ, 3 απτοιιπι 
Ἰαβοπς (ατίρα]απα οἱ ΑΤΟΒΠΙ 
{ορίαπιοπίϊ οἰτοιπαϊεοίαπι εκ 
οπιπῖ Ρατίθ απτο, ἴῃ πα Άη 

αποά 

8. επι 20.] οπι. Ὦ3. 

9. εποιησα ] διεθεµην 47. Ὦγτ.Πε].π)ς. 

- ἡμερᾳ] ἡμεραις Ὦ. 

--μου 15.1 οπι. 1εἱσ. 1654. (ποπ 1655.) 
57". (Δα. τησ.) 

- γης Ογίᾳ. 1. Τ900. της Ὁ στ. 

10. διαθηκη} 4. µου ΑΕ. (νἱ4. ΤΙΝ.) 

Ι οπι. Βὲδ. 17. 957. 47. ΙΤ. νν. 

- καρδιας ΑΝ.Γ. 17. 97. 47. 1, νν. | 

-διαν 83. (εογγ.ς) Ἱκ. Χμ. Οἶσμ, 89 

-διαις Ὦ. | -δια Β΄. Υι]ς. 

- αυτων] ἑαυτων Ὦ. (οπι, Οἶεπι. 89.) 

- επιγραψω] γραψω Ὁ. 

-- μοι] µου δὰ, (οουν.}) 

11. διδαξουσιν 15. 

-- πολιτην ΑΒΔ. 17. 

γή, δύ, ΗΟ]. ἐξέ, 

Διπ. | 1 πλησον -ς. 

ὅν Πο] πια. 19. 

37. 47. ἘΠῚ 

Ῥ. ὙΥις. 

-- αὐτου 19. ἑαυτου Ὦ ᾿. 

--αυτου 35,1 οἵη. 1)". 

--- εἰδησουσιν} ειδουσιν Β΄, (εοιν.! 4) 

5868 

Μεπιρῃ. Ζῦρ. Π], 

Ἰ ειδεσουσιν Ὦ3. {(ειδονται Οἶε. 

89.) 
11. µικρου] ἡ αἀά. αυτων 

1, Ἀγντ,βεί,δΗΠς]. (οπι, 90.) Μεπιρῃ. 

δίο, (οπι. 2.) «61. | οι. ΒΝ ΘῈ, 17. 
ΚΡ, πας. σ. ΠΠ. Αγπι. Οἶοπι. 89 

(οπι. αἱ 90.) 

12. ὅτι ἵλεως .... 

εν ος οὐ δα. 

και τ. ἁμαρ. αυτων] 

οπι. 97. 

- ἱλεως Οἴφηι. 89. | ἵλεος ΚΤ. 

- ἁμαρτ. αὐτων] Τ κα. καὶ των ανομιων 

αυτων Ξ. ΑΝΕΡ. (87.) (417.) ΙΡ. 

ὅΚ.υγ. ΗΟ]. Αὐταὶ. (νἹά. σαρ.κ. 17.) (αυτου 

37. |. ανοµιων αυτων και των αµαρτ. 

αυτων 47.) | οπι. 983, 17. Υπ]ς. 

Ἀγγ.ρδι. Μεπιρῃα. σ. 1. ει. Οἶεπι, 

-- μνησθω ΟἸἴοπι. | μνησθησομαι 17. 

18. εν τῳ] οτι. τῳ 1.. 

-- τὸ δε] το τε 1) ὃ αν. 

1. ειχε ΒΤ. | ειτε Β. γ΄ σ. (1. ΑΛ.) 

---και] οπι. Β. ΑΥΤ.Ρ5ι, Μεπιρῃ. Τσ. ΠΠ. 

- ἡ πρωτη] οπι. ἡ 3. 1 44. σκηνὴ 

σσ. 47. Μεπιρῃ. (“ η5ε 8." ΌΤιαι) | 

ὁπι. ΑΒΝΕΟ. 17. ΚΙ, βραῦΡ, Υι]ς. 
Ὀγτν.Ῥευ.δςΗε]. σ. ΠΠ. ΖΦ. |. Δα. 
εκεινη 37. (παπα οδίαπποπίαπη δ1Π.) 

1. λατρειας] Ῥταθπ. και 3. 

---το τε] το δε 3. |οπι. Ἐᾳ. ΠΠ. [τοτε Αὐτὰ. ὦ 
9. κατεσκευασθη] -ασται 17. 

-- ἡ τε] οτι. ἡ Ἠ”. 

- αρτων] πάάὰ. και το χρυσουν θυµιατη- 

ριον Ὦ. ρ. ΠΠ. 08. 1 οσα. τε]. Οµίᾳ. 

1πί. τι. 1655, 

-- ἁγια] Ῥναοιη. τα ΒΒ. | οτη. τοὶ. (ἅγια 

ΕἸΣ. 17. 47. εἰ προπαροξυτόνως ἀνα- 

γνωστέον τὰ ἅγια" οὕτω γὰρ ἡμᾶς 

διδάσκει τὸ ἕτερον ὄνομα. ΤΠεοάσγείας. 
οὐ, Ῥο]η]ισο οὐ Νοορεε]ε 1. 598. | 

ἁγία δὲ. 8. 87.) 1. αἀά. ἅγιων Α 03. 

Οτῖφ. πι. τὰς 1 οτι. ΒΝΗς. 17. 857. 47. 
ΚΠΡ, Υαἱσ. Ἁντν. δι ΗΟ]. Μεπιρῃ. 

Τμευ, Τρ. 11. Αὐτὰ. δι. 

9. τηλπῦτα οοσατα (ΟἿ, [ 10. Ποῦ θ8ί ἴθ56. 67. | 
12. Ῥεσσα{ογαὴ ϑουττὴ ΟἿ. 

2. ἴῃ ᾳπο εταπί ΟἿ. | 4. απα] ααὐὰ, απα «πὶ. 



Τ᾽ 
Ὁ ΓΤλοῦ.] 

5. Η1, 
Άγπῃ. ΖΞ". 

4 Τ1εῦ, 

18’ 
πισαΡρ. 10:1. 
11. γενομένων 

ἀγαθ. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

χρυσίῳ, ἐν ἣ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ 
ῥάβδος ᾿Δαρὼν ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς 

διαθήκης" ὃ ὑπεράνω δὲ αὐτῆς ᾿ Χερουβεὶν" δόξης, 
κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον, περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν 
λέγειν κατὰ μέρος. δ τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμέ- 
νων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν 
οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες" ἦ εἰς δὲ τὴν δευ- 
τέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ “μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς 
αἵματος, ὃ προσφέρει ὑ ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ 
ἀγνοημάτων'" τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ 
ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδόν, ἔτι 
τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν: “ἥ ἥτις παρα- 
βολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾽ πο δῶρα 
τε καὶ θυσίαι προσφέρονται, μὴ δυνάμεναι κατὰ συν- 
είδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, "" μόνον ἐπὶ βρώ- 

μασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, [ καὶ] 
δικαιώµατα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπι- 
κείμενα. 

δ4 Ἡ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς ἢ τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας 

σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τουτέστιν, οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως, '' οὐδὲ δὲ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 

τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφ᾽ ἅπαξ εἰς τὰ ο αἰω- 
νίαν λύτρωσιν εὑράμενος. '' εἰ γὰρ τὸ αἷμα ἱτράγων 

Άπτοα Ἠαθοπς τηαππα οὐ γίσα 
Αατοἢ ἀπδὸ βοπάπεταί οὐ ἴ8- 
Ῥπ]ας τοδίαπιοπῖ, 5 Βα ΡΟΥΘ 
οαπι Ολοταδῖῃ σ]οτίαο οῬιαπι- 
Ἠταπίία  ῥτοριηαξοσίαπα:  ἆο 
σαἶθαςδ πιοάο ποπ ο»ί ἀῑσεπάππαι 
ρε εἰησιαία. 5 Ηἰβ. γοτο ἴΐβ 
οοπηροβίέίς, ἴῃ Ῥτίιοτί. απϊ σπα 
(αῦετηασ]ο 86ππρογ Ιπίχοϊρατό 
5ασογάοίεΒ εαοτὶβοῖοταπα οβῖοῖα 
οοπειπιπιαπίος: 7:1Π 5οοππάο 
απζοτα 8ΟΠΙΟΙ Ιπ ΔΠΠῸ δο]ας 
Ῥοπ[ί[εκ ποπ αἶπο παπσαΐπο 
αποπι οβ οτί Ῥτο 5αα οἱ Ῥορα]ϊ 
ἱσποταπίία, ὃ που φἰσπίβομπίθ 
ΒΡ τα βαποίο, ποπάμη ΤῬ{ο- 
Ῥα]θίαπι 6856 Β8Πούο 1 ΠῈ 18 ΠῚ, 
δάπαο Ῥτίοτο (προγηποπ]ο Πα- 
Ὀθηΐθ βίαϊππη. 9 αδθ Ρᾶγᾶ- 
Ῥο]α 55 (οπιρογίς ᾿πβίϑη 115, 
ταχέα απαπι ππαπογα οἱ Ποδίῖαο 
οβογαπίας, 4ππο ποῦ Ῥοβδαπέ 
Ἰπχία οοηδοϊοηίαπα Ῥογ[εσέαπι 
{ασεγθ εογν]αηίοπη, |ὸ 5οΙπΙΠ1Ο- 
4ο ἴῃ οἶδ᾽ οἱ ἵπ Ρροβῦας οὖ 
γα Ὀαρθσπιῖς οἱ Παβηῖς 
οατπῖς δια δα ἴοπιριςδ σοἵ- 
τεσι]οηίς ἱπροβ]τίδ. 

1 Οπεϊέας δαΐοπὶ αἀδὶσίοπς 
Ροπθϊ{εκ Επήατογαπη Ώοπογαπα 
ον απιρ]Ία5 οὗ ρετ[οοξίας ίαρεν- 
πασοπ]απ. ποπ παπα [αοίππι, 
1ᾷ οδί ποπ Ππῖας5 ογοποπῖ5 
153 ῃρᾳὰρ Ρος 5απραίπεπα Πΐγσο- 
χαπι οὐ νυΙίπ]ογαπι, 564 Ῥες 
Ῥτοργίαπι βαπσἱποπι ἰπίγοϊν 
βεπιθ! ἵπ αποία, αθίειπα ἵη- 
γεπια ατοάσπιρίίοπο. "ἢ 51 
οπῖπι καησαῖδ Ποοχαπι οὗ 

8. τα" για των” ἘΡΎΤΕΙΣ Μεπιρῃ. 

Αρ. τι. | ἅγια των 47. Ἑ. | 1 άγια 
(οπι. "τα" εὐ Ἐτων) 5. πος 17. 

87. Ατπιι 

4. χρυσουν εχουσα θυµιατηριον και Ογῖῳ. 

Ππι. Ἡ. 1635, | εχουσα ἰαπίιπ Ὦ 

(χουσα Β ἢ). Τρ. ΠΠ. δι, 

--- παντοθεν] πανταχοθεν 47. 

- ἡ βλαστ.] οπι. ἡ Β. 97. 

- πλακαι Κ΄, 

δ. ὑπερανω δὲ αυτης] ὑπὲρ δὲ αυ- 

την 1) Ἐ, ὑπερανων δὲ αυτ. 87. 

- χερουβειν ΒΗ5, | -βιν ΝΟΣΙΚΤ,. πι 

Τὶιευ. ασ. ΠΠ. | ἆ χερουβιμ 5. 17. 

47. υ!ρ. ΟΙ. Μεπιρῃ. | -βειμ Α. 97. 
ΒΕ Ε. 

- δοξης (αὔεαιε της 5. εἰ ΜΡΘΕ.) | αάά, 

και ) ". 
-- κατασκιαζοντα] -ζον Α. 17. Ῥ. 

στ νυν ΑΠΟ οὐκ εστιν 47. | Ῥο5ύ Οτγίφ. 
Ππι. Π. 1625, 

- εστιν] ενεστιν 3. 

| 
| 
| 

6. κατασκευασμενων 37 50.11 Ε. 

7. ὁ προσφ.] οἵη. ὁ 47. 

- ἑαυτου] αυτου 47. 1/3. 
8. μηπως πεφανερωσαι Ὦ 3. 

-- ετι] επι 3. 

--πρωτης] 884. της 97. 

9. ἦτις] αάά. πρωτη Ὦ3. 

-- ενεστηκοτα] ανεστηκοτα 17. | αἁά. 

καθεστηκεν 87. 

-- ἡν ΑΒΝΗΟΣ. 17. Υαἱς. | ΕΡΕ 

97. 47. ΚΤ. 

- θυσιαι] θυσιαν 1)". 
10. και πομασιν] οπι. 47. 

- βαπτισμοις και ΒΝ ΕΠ, 97. 47. ΚΤ,. 
γα]σ. Θγν.Ηε]. Ζὺρ. 111. Τ1εῦυ. | οπη. 

και ΑΝΣΡ3. 

Αππι. 311. 

--- δικαιωματα ΔΒΝ. 

ΜοπηρΗ, Αττη. 

17. Ῥ. Ἀντ.βει. Μεπιρη. 

17. Ῥ. Βστ.ξεῦ. 

Ἰ δικαίωμα 3. ΤΗΕΡ, 

1 1 δικαιωµασιν 5. Ὡς, 87. 47. ΚΙ. 

γμ]ς. Βυτ, Πε]. 

11. παραγενέµενος 87 (-γεναμ- 50Γ.). 

τρ 

11, µελλοντων ΑΝΕς. 17. 57. 47. ΤΡ. 

γπ]ς. Ὀγν.ΗΠο]-πᾳ. Μεππρα. «ἄν. Π. 

Άγπι. Αιµ. Εις. ἵπ ΤΆ, 508, 1763. | 

γενοµενων ΒΕΝ. ὅγυν. Ῥβὺ. δε Ης]. ἐσέ. 

- τελειωτερας ΑΔ. 17. 57 5ο). ΤῺ. | 

Οοπίτα, Ες. ἵπ Ὦς. δἱς. 

19. εις τα ἁγια οὖ απίε οὐ Ροδί εφ’ ἁπαξ 
δὲν. (οπι. 105) 

- ἁγια] ααά. των ἁγιων Ῥ. | οπι. Ογίᾳ. 
{πὲ τι. 1639, Ες. πι Ῥ5. 1765. 

-- εὕραμενος δέ. 8. Επι5. ἴῃ ῬΒ, 1760, | 
εὑρομενος ΕἶΖ. 1654 (Ποη 1688.) 

πα. 
18. τραγων καιταυρων ΑΒΔ). 47. Υιὶς 

Βγτ.ρει. Μεπιρῃ. «ἄρ. ΠΠ, | 1 ταυρων 

και τραγων σ. 17. 87. ΚΡ. Ἀγτ.Ης]. 

Ατπι, Αι]. 

δ. ετεηξ Οπογαθίτα ΟἿ. | ποπ εδε πηοᾶο ΟἿ. | 
10. Ῥαρεϊβπιαθίοις ΟἿ. 1 19. παΐ νΙθαϊογατα ΟἿ. | 
χθάθπαρ[ίοπο Ἰπνοπία Οἵ. παλ. 

ὃς 



Α(Β)Ν[ΟΙΤ 
[Ετ. Μοςα.] 
1Τ. 87. 47. 

ΕΙΡ. 

4 8. 
14, τ. συνείδ. 

ἡμῶν 
π1 ΤΊ658. 1:0. 

8 6. 

οἙς.σι:8. 

Ρ Τγ. 17:11. 

ΠΡΟΣ "ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

ν / / ον Ν ΝΥ 2 ε / Ν 

καὶ ταύρων΄ καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 
/ ε / Ν Ν “-“ Ν 

κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς κα- 
/ πα - Ν : - ΤΟΝ 

θαροτητα, “πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς 
΄ / ε Ν / 3/ 

διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον 
τῷ θεῷ, πα. ϊ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν 
ἔργων, εἰς τὸ " λατρεύειν θεῷ ζῶντι; " καὶ διὰ τοῦτο 
διαθήκης καινῆς μεσίτης ἢ ἐστίν, ὅπως θανάτου γενο- 

/ - - [ή / 

μένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ 
΄ Ν / / 

παραβάσεων, τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι 
“ / / ος ΔΝ , ΄΄ 

τῆς αἰωνίου κληρονομίας. ὁ ὕπου γὰρ διαθήκη. θάνα- 
σεν» 9 ΄ - / 7 ΄ Ἂν 

τον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου: “᾿ διαθήκη γαρ 
μα. αν / ων / . ΄ ο ε 
ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μὴ ποτε ἰσχύει οτε ζ ο 
ὃ / θο 4 δολ / - ΄ Ν ο 

ιαθέµενος. “ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος 
» / 19 / Ν ΄ 3 “ Δ 
ἐγκεκαίνισται. ““ λαληθείσης γαρ πᾶσης ἐντολῆς κατα 
3 ΩΝ / / «ε Ἂς .. ΄ Ν “ ἴω Ν Ν 

τον νόμον ὑπὸ Μωῦὺσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ 
Ὡ ΡΥ / εν. ν 

αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων, μετὰ ὕδατος 
Ἂς » ἡ / Ν Ε. [ή 5» δ, Ν / 

καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτὸ τε το βιβλίον 
ν / Ν ιβ / 909 7 ο - ι 

καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν λέγων, Τοῦτο το 
αμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμάς ὁ θεός" 
π καὶ τὴν σκηνὴν δὲ ώς πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουρ- 
γίας τῷ αἵματι ὁμοίως | ἐράντισεν." Ὁ καὶ σχεδὸν ἐν 

ω) ΄ / Ἀ ὯΝ / 

αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς 
: / 3 / 3 ή 9 Ν 

αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. “" ἀνάγκη οὖν τὰ 
Ν « / . -“- » - 2. 

µεν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθα- 

αν ΤᾺ ΤῊ) 
των 

ΙΧ.14. 

ἑαπχογαπι οὐ οἶπίς γ]π]πο δᾶ- 
ερεῖεας Ιπαπίπαίο  βαποίῖ- 
Ώσας δα επιαπάαίίοπεπα «ατη]8, 
1"ᾳπαπίο τηδσῖς βαπραἱ9 ΟἨΥ 18/1, 
αυϊ Ρεν βρἰτίἔαπι ΒΠΟΙΠΤΗ 50- 
πιο Ίρβαπι οίαΠς Ἱππιποι]α- 
ναπα ἄθο, οπιαπάαΡῖξ σοοπβοῖοη- 
Παπι γθβαπη ΔΡ ορθιθαβΒ 
πηογιῖς απ ποτν]οπάαππι ἆθο 
ν]γαεπί. 15 ΕΠΊ46ο πονῖ ἱερία- 
πηθπ{ϊ πιοάἸαίοτ οδί, απ τποτίθ 
πίογοεάεπίο ἴῃ τοεπιρίίοπεπι 
θβταπῃ Ῥταεγαγσαίοπαπα πᾶ 
ογαπί 81} Ῥποτθ ἴεείαπιεπίο 
ταργοπηϊβεΙοΠθπ ποοϊρίαπί απ 
γοσα!ϊ εαπί αείετηαο Πετος]- 
ταῖς, 15 170] οπῖπῃ {θβιαπιθηίππῃ, 
ΠΟΙΑ Ἠθοθ58θ ϱοδί Ιπίοτοεάαί 
ἐερίαίοτῖς: 17 (οπίαπιοπίππα οπῖπα 
ἴῃ ποτ οοπβγπιαίαπα αδίς 
Ἁἰοαιῖπ ποπάαπα να]εί ἆαπι 
γϊνΙε απ ἰοδίπίας δῦ; ΙΣππᾶθ 
πο Ῥτίπιατη απ]άσπι πο 88Ἡ- 
δυῖΐηθ ἀεάϊοαίαπι ορῦ. 93 Τιθοῖο 
επῖπι οπιπῖ πηδηαῖο Ἱερίς 8 
ῬΜο5ο αΠΙν6ΙΒΟ Ρρορα]ο, δοοὶ- 
ΡΙεΠ5 βαπριίπεπι γΠ]ογαπι οὗ 
Ἠϊτοογαπη οαπῃ δ΄πᾷ οὐ Ίαπα 
οοσσἴπθι οὖ Ἠγδορο, 1ρβαπα 
αποφας Ἠθταπι οὐ ΟΠΙΠΟΤΩ Ῥο- 
Ῥαϊαπὶ αδροτεῖς 3 4ϊσεπς, Ηἰς 
απηραῖς {οδίατπεπ{ϊ αᾳποά τηδη- 
ἁαγίτ δα νο ἀαιβδ. 3) Εῖαπι 
{αθεγπασα]ατα εί οπιπία ναδα 
ταἰἰ βίου απηπσιῖπο αἰπι]τοτ 
αθρειεῖί, 3 ΕΓ οπιπία Ῥασπο 
ἴῃ ΒΒΏΡ ΠΟ παπά ΠΥ 5οσαΠ- 
ἄπτη Ίερεπῃ, οὐ εἶπο 5αησι]πῖς 
{αβῖοπο ΠΟΠ Εν γοπιῖβεῖο. 35 Νο- 
605586 θοξί εἴσο οχεπηρ]ατῖα 
απ]άσεπα οπο]οδίῖπι Ἠ5 πιπη- 
ἁατῖ, Ίρεα. απὔθπι οπο]οδίία Ίηθ- 

18. κεκοιµηµενους ΤΧ 7}. (οοτγ.Ἡ.) 

14. ποσφ] πολλφ 17. 

-- αιωπιου ΑΡΝ"Ώς, 17. 57. ΚΤ, Ἁντν. 

ΤΕ{.ΔΗε]. Αιπι. | ἁγιου ΝΓΝ. 47. Ῥ. 
γΥπ]ς. Μεπιρῃ. Κὺρ. 11. (Ἐν ) 

- καθαριει] Ῥταεπῃ. ὁς Τ) Χ (οπι.5) 

- ὑμων ΝΏς. 175. 57. 1,. Απι. Επιά. Το. 

Βγγ.Ηςε]. 49ρ. τ, Ανπι, (δι...) 01. | 

ἡμων ΑΡ3Σ. 47. ΚΡ. Υα]ρ. ΟἹ. επι. 
Ῥγτ. ει. ἨΤοπιρΗ. (οπι. Οἶεπι. 588.) 

-- απο] 804. των Ἱς. | οπι.. ϐἶεπι. 
558, 

--- θεῳ Οἶεπι. | τῳ θεῳ τῳ 3. 
- ζωντι] αἷά. καιαληθινῳ ΑΡ. Μεπρη. 

(ἱά. 1 Τ]οῬς. 1. 9.) | οπα. Ο1επι. 

15. καινης ΑΠΟ διαθηκης 17. 87. ΙΕ. 

- εστιν] αἀά. Τησους 17. 

16. θανατον] -του Ώλ(αγ. 

17. ποτε ΑδἨς, 17. 97. 47. ΚΤ;Ρ, | τοτε 
ΝΕ”, 

-- ζει Ὦ. 

18. ὧθεν] οδεν 3. (οουγ.ϱ) 

890 

18. ουδε ΛΟΌΏΡ, 17, 47. Τι. (ουδεν 3.) | 
ἢ ουδ) ες. δ ΚΡ. 

- πρωτη] απἀά. διαθηκη Ὁ3. 

19. πασης] οπι. Καὶ. 

- εντολης] Ῥτασπι, της Ὁ". 

--τον νομον Αἰ ΟΠ, 17. 47. Το. | Χοπι. 

τον 5. Ν"ΡΓς, 37. ΚΡ. 

- ὑπο] οτι. 3. 

-- Μωυσεως ΝΟ. 97. 47. ἘΤ). | Μωσεως 

ἈΞ ἘΠΕ: 
- και των τραγων Αὐὲ (().) 1 οπι. δὲς 

ΚΤΙ,. ϑ νυν Ῥβί. ΗΟ]. (των τραγων και 

των μοσχων Ὦ.) Ἔτη, των ασ. 17. 
ὭΣ ΤῊ ἡ τὰ 

- μεθ᾽ ὑδατος 37 567. 
--- εραντισεν ΔΝΟΓ. 17. 47. 1. [1 ερ: 

ραντισεν «:. 87. Ῥ. (-τησ- ΚΡ.) 

90. λεγω»] λεγον Ῥ. 
--- εἨετειλατο] ὅδιεθετο Ο. (νιᾶ. χοᾶ. 

κχῖν. 8.) 

9]. εραντισεν ΑΘ, 17. 47. ΚΤ, | 

Ἱερραν. 5. Ὧς, 87. Ῥ (-τησ-). 

935, κατα] ῬΤασΠΙ. παντα Ἰἴοταπι 47”. 

- ουχινεται 57. 

98. καθαριζεσθαι Οτΐφ. ἵν. | καθαριζεται 

Ῥκ. 
--δε Οτῖφι ἵν. | τεΙ7. 

- ταυτας Οτῖσ. ἵν. | ταυτης Ὦ3. 

94. ἁγια Ροδί εισηλθεν ΑΝ. 17. (87 προσ- 

ηλθεν) Ῥ. 1 Ταπίο ς. ΟΡ. 47. τε]. 
Οτῖσ. πι, . (1694.) 99865. (9454.) 111. 

505, (654:) 
--- χριστος] ΤῬιβειη. ὁ 5. 000, 57. 47. 
ΤΡ. | ου. ΑΝΟΣΡΝΧ. 17. ΔΙΠΗ. 

(δ εβὰβ Υα]ς.) 
- ἡμων ΟΥἱ0. Πιὶ, τὶ, 9961. 9453, | ὑμων 

ο. 17. 
95, οὐδ᾽ ουδὲ Ο. | ου γαρ Ἐ. 
- πολλακις] οπι. 47. 

- προσφερει ΙΓ. 

14. οππαπααν]ὲ πὶ. | οοηδο. ποβέταπη Οἱ. | 
15. Ῥτ]ονί ΟἿ. ! 16. ἐεδίαταεπέατα δῦ ΟἹ. 1 17. 
ὁπ. επῖπο Αηι.Ὲ | 18. πες Ρυϊτααπα Οἱ, | 22. 560, 
Ἰοσ. τυ δηξαγ ΟἹ. 



ΠΡΟΣ ΒΒΡΑΙΟΥΣ. 

/ 5. λ ὃν Δ » ΄ / / τὸν ἐν ρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις 

ΠοπρΗ. [μον] παρὰ ταύτας. “ὁ οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ᾿ εἰσῆλθεν 
τα ΩΝ ἅγια δὴν Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 

ο αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ 
τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν" ” οὐδ' ἵνα πολλάκις προσφέρῃ | 
ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἃ ἅγια 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ: "' ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν 
πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ' νυνὶ “δὲ 

ἅπαξ ἐ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς ἀθέτησιν ἡ τῆς 
ἁμαρτίας, διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. "' καὶ 
καθ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις, ἅπαξ ἀποθανεῖν, 
μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, ὅ ὃ οὕτως ᾿ καὶ" ὁ χριστὸς ἅπαξ 
προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ 
δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκ- 

ἐπ. δεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 
Χ. τ᾿ Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος «ἡ τῶν μελλόντων ἀγα- 

" ΤΑ θῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ 

ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ 
διηνεκὲς οὐδέποτε ἱ δύνανται" τοὺς προσερχομένους 
τελειῶσαι" 5 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμε- 
ναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἐ ἔχειν ἔτι συνείδησιν πο το 
τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ ἐ κεκαθαρισμένους;" ὃ ἀλλ᾽ 

ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν: " ἀδύ- 
- 

νατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρ- 

Του θ5. Ἰορδῖς αμα βία, 
ΝΟ οπίπι ἵπ πιαπα[αοία 
σαποῖα Τορις ΠΤ, εχοππρ]α- 
ία νοτοσπη, 564 ἵπ ἵρδαπα 
οαοἶππα, αὖ αρρατεαί ππιπὸ νι]- 
ὑπαὶ 4εῖ Ῥτο πονῖς, 3"πθηπο αὖ 
φορο. οθγαί βοπιοῦ ρεαπῃ, 
αποπιπάπποᾷ απ) Ῥοη[ΐ[εκ. Ίπιγας 
ἴῃ βαποία, Ρ6Υ 5ΙΠσΙΙΟ5 Δ ΠΠΟΒ πι 
ΒαΠσιΙπθ αἰΐοπο: 3 αἰοφαῖπ 
οροτιεῦαέ οὐ {γεαποπίετ ραἱ 
Ὁ οπἱσῖπο πιαπάῖ, παπο δαῦτο 
586Π16] ἴῃ οοπβιπιπιαίοπο 58θοιΙ- 
Ίογαπα. δα ἀοβιέιίοποπι Ῥθο- 

{ απ ρου Ποδβίαπι πα ἀρρᾶ- 
τι. ο Γι απεπαάπιοάαπι 
βἰαταέαπα δῦ. Ποπαϊπῖθιας 6οπποἰ 
του, Ροδὲ ου απαἴοπα Πα Ιοίαπη, 
38 οἷς αἱ ΟΗγῖδίας5 56Π16] ου]αΐς 
δα πππ]θογαπα οκαιτίεπὰα ρες- 
ομίΒ, 56ΕΙΠ4Ο 5Ίπ6 Ῥοσσαῖο ἃρ- 
Ραταδίς οκρεσιαπίίνιας5 5ο ἴῃ 
ΒΒ Πύθια. 

1Όπιρχαπι οπῖπι ΠΆΌΘΠΒ Ἰες 
Ῥοπογιαπα ΒΙΓΗΤΟΤΗΠΙ, ΠΟΠ ἵρδαπη 
ππαρίπεπι τεγαπῃ, Ρος. εἰπρα]ος 
ΠΠΟς ἰδάθπι 1ρ8ῖς Ιοδιῖς, 4188 
οβεναπί Ἱπάοδιπεηίος Ἠιαπι- 
ααπῃ Ῥοίο»ί πεοοἀθηίε5 Ρει- 
{εοίοβ Ίπσρτο:. 2 δ) σα ἢ. Πο. 
οοββαββθηῦ οἴουστὶ, Ἰάεο αποά 
πι]]απα Παβοτεπε αἰΐτα 6οπ- 
εοἰεπίίαπι ῬεοσαίΙ ομ]ίογθς 56- 
πια] πιιιπά ας “584. ἵπ 1ρείς 
οοππιεπιογα!ϐίο Ρθσσαίογαπα Ῥος 
βἱησι]ος ΑΠΠΟΡ ΠΕ: ὁ Ἱπροβεῖρί]θ 
ἑπῖπα δῦ βαπασιῖπο ἵαπγογαπι 
οὐ Πϊποογαπα αα[οτπ Ῥεσσαία. 

95. ἁγια] αάά. των ἁγιων ὃξ.. 57. Τμοὺ. 
Αρ. ΠΠ. Αὐτὰ. 2811. 

26. πολλακις] πολλα Ὦ”. 

--παθειν] αποθανειν 47. Τμου. 133σ. ΠΠ. 

2401. 

--νυνι ΑΟ. 97. 47. Ῥ. Ονίᾳ.1.9505, | 

νυν ς. Ὁ. 175. ΚΙ... 

--της ἁμαρτιας ΑΝ. 17. Ῥ. Μεπιρῃ. 
Μου. Τσ. ΠΠ. | Ἀοπι. της. 02). 

87. 47. ΚΙ.. Ογίᾳ. Π1. 6995, | ἅμαρτιων 
ΤῈ. των ἁμαρτιων Ονίρ.Ι. 

27. αποθανειν] οἵη. 47. 

--τουτο] ταυτα 47. 

28. οὕτως και ΛΝΟΡ. 17. 37. 47. ΚΙ.Ε. 

γα]. Ἀγττ.Ῥετ.δ.Πσ]. Μοπιρῃ. Τμου. 
«Άμα. Π. Ανπι, ἆδι], 1 ἕ ὁπ. καὶ ςς. 

-- τὸ πολλων] των πολλων Ἑ. | οἵπ. το 
17. 

--ανενεγκειν] ανενεγκαι Ῥ. 
στ οφθησεται] απίο χωρις ἁμαρτιας 47. 
τ απεκδεχοµενοις] εκδεχοµενοις Ὦ«. | 

απεκδεχοµενοι ΟὟ, 

98. εις σωτηριαν] 844. δια πιστεως ΑΔ. 

47. Ῥ. Θγν. Πο]. | Ῥταεπη, 14. 87. Αὐὔπι. 

Γ. οπ. ΔΟΕ. 17. ΚΤ). Υπ. Βστ.Εεί. 

Μεπιρῃ. Τμευ. σ. 11. Φ 1}. 

1. ουκ αυτην Ογῖφ. Ιπί. Π. 696". | 

αυτων 47. | ου κατα 97. 

-- αυταις] αυτων 37. 
--θυσιαις] αάά. αυτων δὲ Ῥ. | οπι. αυτων 

ΔΟΡ. Εν. Μοβᾳ. 17. 57 (υἹά, απίς). 17. 

ΚΙ, Υὰυϊρ. Βγτγ.βί.δΗε]. Μαπιρῃ. 

20σ. ΠΠ. Ασπι, 21. ΟΥἱᾳ. Πιΐ. Ἡ. 

-- ὡς 8ΟΏς. 87. ΚΡ. αρ. Μεπιρῃ. 

ρ. τ. 2Η. || αἷς Ὦ].. Ένας. Μοβᾳ. 

Ι οἷ. Α. 17. 47. Ἁγιτ.Εεί,δΠε]. 

Ατηῃ. 

-- ουδεποτεῖ Ῥταοπη. αἱ ΑΞΞ. Αππι. 

- δυνανται ΑΒΟΡΟ. 17. 857. 47. Ῥ. | 

1 δυναται 5. ΤΝ. Ἐν. Μοβᾳ.5. Κ1.. 

- τελειωσαι ΟΥγίᾳ. Ιπί. τ. 1 καθαρισαι 
1) ἢ, (τελεωσαι 1).,) 

9, επει ουκ 8.38. ΑΝΟΓ. Έταρ. Μοβα. 

17. 37. 47. ΚΙΙΡ. Απ Τα. Εμ. 

ουκ 

Πανὶ." Βγν.Ηε]. Μεπαρῃ. «1. Π, 1. 
Ι οπι. ουκ Εἰσ. Έταρ. Μοβα. ἢ Ὑπ]ς. 

6ἰ. Ὠεπ. Πατ Αγτ.Εδί 1 ει µη 

Απηι, 

9. ετι] οπι. 3. 

- τους] αἀὰ. δε 3. 

- κεκαθαρισµενους Αἰ. 17. 57. ΚΡ. 

(θε. ΔΟ.) Ι Ὑκεκαθαρμενους 5. 
Ἐν, Μοςᾳ. 5. 47. 1.. 

8. αυταις] αυτοις Ἐτας. Μορα. 

- ενιαυτον] αάά. γινεται Ὦ3. 

4. ταυρων και τραγων ΑΟὈ. Επ. Μομα.ς. 

17. τε]. σα]. γιο. Βε{.δΗε]. Μεπιρῃ. 

Άππι. ΜΡΡ. δι. ἔία9. Ὦ.Ε.98οὺ. | 
τραγων και ταυρων Χ. 7. Μὴν 11. Ατπι. 

Ζοµ. 
- αφαιρειν» Έα. Ὁ.Ε. | 

(σοττ.!) 1.. 

αφελεν 3. 

24. παππι {ασ ή απο 8 41π. | 28, οὈ]αίβ ο5ε 
σι. 

1. {αβατοταπι Ὀοπογαπα Οἱ. 
Ἠϊβάσπι Αι. | 3. οπι. ποῦ ΟἿ. 

891] 

| οἴεάοπι Οἱ. 



ΑΝ(ΟΩ2. ΙΓ’ Τίας. 
(Ἐσ, ἸΠοξα.) 
17. 57. 47. 
ΕΙΡ[ΕΣ.] 

8 Τπεῦ. 
Σ05.90(49):7,5ες- 

ἡ Ετ, Νοβα. 

41 ΤῊ}. 

11. ἀρχιερεὺς 

5 ῬΞ, τοθ(110): 1. 

ΓΙ Σο, 8931) :199. 

"101. 88(31): 34. 

ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

ὃ ὁ διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, 
τ: Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐχ ἠθέλησ σας, σῶμια δὲ χα- 
Τὴρτίσῷ π᾿ δ ὅλ οκαντώραιτα, καὶ περὶ ἁμαρτίως οὐκ 
Σηὐδόκησ σας" Ἱ τότε εἰπὸν, ᾿Ιδοὺ ἥκω (ὦ κεφαλίδι 

βιβλίου γέγραωπται περὶ ἐμοῦ) τοῦ ποιῆσαι; ὁ θεός, 
τὸ θέλημά, σου.Ἷ δ᾽ Ανώτερον λέγων ὅτι ΓΘυσίας καὶ 
προσφορὰς" καὶ Ὁ ο. καὶ περὶ αμαρτίας 
οὐκ ἠθέλησας, οὐδὲ ̓ ηὐδόκησας, 3 αἵτινες κατὰ ! νόμον 
προσφέρονται, ὅ τότε εἴρηκεν, ᾿Ιδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, 
ἱ τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον 
στήσῃ" ἐν ᾧ ο. ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς 
προσφορᾶς τοῦ σώματος" Ἰησοῦ χριστοῦ ἐφ᾽ ἅπαξ 
ται πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ ἡμέραν λειτουρ- 

γῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, 
αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας" 1 Σοὗ- 

τος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς 
τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, “ τὸ λοιπὸν 
ἐκδεχόμενος "ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἢ “μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν 
εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.  μαβνειεν δὲ 
ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" μετὰ γὰρ τὸ ἱ εἰρηκέναι', 

“Αὕτη ἡ διαθήκη ἢ ἣν διωθήσ σομιαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ 
τὰς ἡμέ ἔρος ἐκείνας, λέ ἔγει κύριος, διδοὺς νόμους μου 
ἐπὶ κοιρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν’ αὐτῶν ἐπι- 
γράψω οὐτούς: ἵ καί, ' Τῶν ἁ μκαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν 

κ. ὩΣ 

5]ά46ο Ἱηρτεάίεπς πιππάτα 
ἀῑαΐδ, Ἡοριίαπα εἰ οὐ]αίίοποπι 
ποια], σοτρα5 απίεπι αριαςεῖ 
πα, 5 Πο]οσαιξίοππαϊα οὖ Ῥτο 
Ῥϑύσαῖο ποπ ΠΡΙ ρ]ασυῖν; Ἱιαπς 
ἀῑκί, Ίσοο νοεπίο, ἴῃ οαρῖίο 
Μον. εοπ]ρύαπη ο5ί ἄθ πης, αὖ 
{αοίαπα, ἀεας, γο]ππία ζει [8 ΠῚ. 
ΒΟμρετῖας ἀΐσεης απ] Ποδίίας 
εἰ ορ]αΏοπες εἰ Πο]οσπαδίοιηαία. 
οὕ Ῥνο Ῥθσσαίο πο]αϊδ πες 
Ῥ]αοῖτα Βατιῦ 5], 4186 5εοπη- 
ἆππι ]οσοια οβετιηίας, Σταπο 
ἀῑκῖε, Ἐσσρ γεπῖο αὐ Γαοΐατη, 
ἀεις, γο]απίβίοπι παπα. Αἰι- 
οτί ρτίπιαπα αὖ ΒΘ] 6 η8 8ίδ- 
τὰααῦ; σπα απ γοϊπηΐδιθ 
Βδ που βου 5ΗΠΙΠΒ Ῥεγ οΡρ]α- 
Ώοηπαπα οογροσῖς [658 ΟΠ τίβιὶ ἴῃ 
6126]. 

11 Ἐὰν οπιπ]ς απΙάθπῃ 5αοσγάοβ 
Ῥηπεσδίο οδῦ σοι ἀϊθ τηϊ ἰβίγαῃ 5 
οὔ οπξεάοπι 5αθρο ΟΠΟΙΘΕΠΒ 
Ἠοβίία8, 4παθ ΠἩΠΙ(ΠΠΙ Ρο5- 
ευπί απ{ειτθ Ῥεοσαία: "5 Πἴο' 
απίθπι ΠΠ Ῥτο ῬεοσΒ[ῖδ 
οΏετεης Ποδβίατα π᾿ βοπιρίἴεΓ- 
πατη 561 1η ἀεχίοτα ἀεῖ, 13 46 
Θοἴθτο οκρεςίαη5 ἆοπεςο ροηδη- 
{αγ Ππϊπι]οΙ Θ᾽ 18. ΒΟΔ ὉΠ]. Ῥο- 
ἀππὶ οἶπβ.  Ὅπα επίπι οὐ]α- 
Ώοπο οοπεπηπιαν 16 1π 5οπηΡὶ- 
ΤΟΥ Πα ΠῚ βαποιἤοαῖοβ. 15 Οοη- 
ΤοβίδίΗΣ ΔαΓΘ ΠΏ. ΠΟΒ οὖ ερῖτις 
ΒΆΠΟΓΙΒ: Ῥοδια παπι οπῖπη αἸχὶῦ, 
ἰδ Ἠοο απἴεπι {οδίαπιεηίυτη 
απποά τεείαῦος δα 1]]ος ρο»ί ἀῑες 
1ο, ἀῑοῖί ἀοπιπιδ, ἁαπάο 
Ίοσος πιεας ἵπ οοτάΊδας 6ογαΠα, 
οὐ Ἰπ. ππθηίθ ΘΟΤΗΠΙ ΒΙΡΕΤ- 
ΒΟΥ απ 6858, "7 εὖ, Ρεζσαίοσαπα 
οὐ 1ηϊα αἱταῦτι πη ΕΟΣΙΠΙ ΊαΠ1 ΠΟΠ. 

5. σωμα] απτες Θγτ.Ησ].της. 
--καταρτισω 87 50}. 

6. ὁλοκαυτωματα] -τωμα 1). 

π- ηυδοκησας ΑΟΡ3. Ἐναρ. Μοεα. 57. Ῥ. 

|. }ευδοκ. ἐς. δες. 

ΟΠ1. δ περι ἅμαρτιας γογ. δ. Τρ. Π1. 
(δι ὁμοιοτ.) 

Τ. δου] Ῥταεπ. εγω ΤΠ)", Βγτ.Ῥοῦ. 
--- ἡκω] οτη. ἐξ ἢ, (1443) 

--γεγραπται] 884. γαρ 1)". 
τ- ὁ θεος] οπι. Καὶ, Ηατί.Ἡ 
8, ανωτερω Ῥ. 

- λεγων] ἢ ΑἿ" 

-- θυσιας Και προσφορας ΑΝ"ΟΡΑ, 17. 
Ῥ. Υμ]ρ. Ἀγτ.Ῥει. Μεπιρ]. Τμ6ῦ, Άνπη. 

ἵν. 6450, | 
προσφορα» τς. 

Ογίᾳ. Ιπί. 

ΒΥγ.ΗΠο]. ιν, 

- ὁλοκαυτωματα] πάά. τα 47. 

--- ἁμαρτιας] -τιων Ὦ. [1.Α.] 

892 

8. ουδε] ουτε µην 17. 

-- ηυδοκησας ΑΓ. 57. Ῥ. | Ί ευδοκ. «. 

ΝΟῦὈς, 175. 47. ΚΤ). (οπι. ουδὲ ηυδοκ. | 

ΒΥΤ.ΡΕ{.) 
--- νομον] Τ ΡΙαΕΠΙ.τον 5. ὈΙΚ5 ΠΡ, | οπη. 

ΑΝΟ. 17. 97. 47. 

9. του] τουτο 87. 

- ποιησαι] Ἱ αάά. ὁ θεος «΄. δὲς, 97.47. 

1. ας. ϑυυγΡου ΚΗ]. ἘΞ (νά. νετ. 

7.) 1 οἵα. ΑΝ ΈΘΌ. 17. ΙΡ. Ὀγσ.Ης]. 

ἐσέ. Μορη. ΤΠεΡ. ἀἲσ. 11. 8. | 

Ροβίέ σου ΑΤΠΙ, 

10. ἐσμεν] αἀά. οἱ δι. 8. Π)9, 57. ΙΕ. | 

οπι, Βία. ΑΝΟΡΣ. 17. 47. Ῥ. νν. 

- σωματος] αἵματος Ὦ". 

--1ησου] Τ Ργϑοπι. τοῦ ςτ. | οπι. ΑΝ ΟΏ. 
17. 57. 47. 0 Π|Ρ᾿ 

11. ἱερευς δὲ 1). 17. 47. ΚΤ. Υ α1ς. Θγγ.Πε]. 

175. 47. ΚΙ. | 

1οιων 

1 θυσιαν και 

ΝεΏς, 97. 47. ΚΙ. 

στρ 

Ῥντγ, ΡΒ Πο]. Μεπιρῃ. -19σ. Π. Αὐτὴ. 

- αυτων 39. 2 οπι. Ν. 

- επιγραψω] γραψω 47. 

11. καθ ἡμεραν ΡοΒί λειτουργων ὃ”.(οουτ.Β.) 

- και 39. οπι. 3. 
19. οὗτος ΑΝ ΟΌ, 17. “17. Ῥ. ψυ]ρ. Αὐπ. 

πῃ. |. αυτος 5. Ὠ“. 87. ΚΙ. 

-- εν δεξιᾳ (δ) Ὁ. τε]. Ογίᾳ. ἵν. 9193 (εκ 

δεξια δὰ δι σου.) { εκ δεξιων ΑΔ. 

15. γαρ] δὲ Ὁ". 
- ειρηκεναι ΑΝΟΡ. 17. 47. Ῥ. Υα]ς. 

Ἁγτν. Ῥεί,διΗο]. Μεπιρῃ. Τσ. 11. ΑδιΠ, 

Ι 1 προειρηκεναι 5. 87. ΚΙ. Αιπη. 
16. αὑτὴ] αά, δε Ὁ". Ν αἱσ. 

- την διανοιαν ΑΝΟ ΓΡ". 17.47. Ῥ. Απι. 

ζωα. Πανὶ. Το, 9. [ {των δια- 
Ὧν". 57. ΚΙ. Υπ]σ. ΟΙ. Όεπι. 

κι, Μοπιρῃ, { αρχιερυς ΑΟ. 57. Ρ. 
ΒΥτΥ,Ῥεί.δΗα].3 ἀἲρ. τς Αυπι 2.1. 

6. οπι. “" οὐ" Οἱ. | Ῥ]ασπεταπ Οἱ. | 8. οπι. "' οὐ 
(δ θ ρτο) ΟἿ. 1 9. αῑκῖι σι. { 10. Ολτῖβεί κεπιο] 
ΟἹ. 112. δοὰεί Οἱ. | 16. ταεπίίΌας ΟἹ. 



Χ. 29. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

-“ -“ » / ΜΝ “ ἂν τς 3 ΄ ὙαῖΕ. ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ Ἰμνησθήσομαι” ἔτι. “ἢ ὅπου δὲ τοροτάαθοτ ἀπιριία., "" ΤΟΙ 
Β7Τ.Ρ, Ἡ. ή) ᾿ ΠΑ / .ι ο ᾿ απΐθια Πογαπα τοπιρδῖο, Ίαπα 

ο ρα ἀφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. ποι ου]α[ίο Ρχο ρθοθαῖο. 
Ὑ 11. . 

Αππι. 3Η. ο πο ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσο- ος ος ο τόνο 
ὃ τοις Βδηοσίο- 

5 ΒΡΗ, 8:18, δον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, “ὃ ἣν. ἐνεκαίνισεν τὰιν ἵπ βαηραίηα Ομηνί, 
30 παπα Ἱπ]]ανΙς πορῖς γίαπι 

ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετά- ποναια οἱ γἰνοπίοπι Ρος γοῖα- 
/ “ Ν » ο δι κ.ε δ, Ἱπθη, 1 οδί οατηθεπ 58 ΠῚ 

προς ας. Της σαρκος αυτου; και περεᾶ 31 ϱἳ Ξαοογοίθιη ΠιαρΠΙΗ ΦΗΡΟΓ 
5 “ “ π - 

ΠΕ Ν 1:15 μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, ““ προσερχώμεθα ἀντι ἀεὶ, "ποροάαηις οαπὶ 
Η Ἁ δ γοτο οοτάἀο ἵῃπ Ῥ]επ]μάϊἶπα 

τὸ ἀληθινῆς καρδίας έν πληροφορίᾳ πίστεως, Βαοὶ, ακροτοί οονάα. ἃ σοη- 
βοϊεπίία πηπα]α οὕ αὐ]α σοΥ ρα 

' ῥεραντισμένοι" τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονη- πα απλα, δαραίαας τμοὶ 

αμα ρᾶς, καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ, Ἷ ' κατέ- Ἀοπίτας οπ[οοίοποπι ἱπάος 
ο κ ἢ τς Ὃ Σ ΩΣ επαρί]οπι:. ἢ 6115. επῖπι ο5ί 

χωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, (πιστὸς ἀρ μα: ὃν εἳ οοπϑῖ- 
σης ᾿ οι. 5 ετειηις ἰπνίοσπι Ιπ Ῥτονοσα- 

προ ἐπαγγειλάμενος") καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους τἴοποπι οαυ ΓΑ 5 οἳ ΒΟΠΟΓΗΠΙ 
α 4 ὃν ορεταπ, ποπ ἀεξογεπίος σοἱ- 

{ εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, [) Ἰεοίίοπεπι ποβίχατη, Βίσιιῦ οί 

ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθώς «ουδιοαδαίς αμζθισάαπι, 5εᾶ 
τν να ᾿ δὶ ᾧ 7 ες οοηδο]απίας, οἱ ἰαπίο πιορίθ 
έθος τισὶν, ἄλλα παρακαλοῦντες, καὶ τοσουτῳ μᾶλλον απαπίο νἰοηῖς Αἀρτορίι- 

πβΏΤεπα ἀῑετη. 
ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. : 

ὁ λα, 
δ1., 1Δ’ ον Ἐκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ ““ γοϊαπίατίδο επίπι ροοσβη- 

Ερις ποβῖς Ῥο5ί αοοθρίαπι ηο- 
λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἅμαρ-- εδαπι νοηιαξῖς ἶαιι ποπ τος 

41", ο απυλ. / θ 27 ᾿ δέ ἫΝ ᾿ " ἸΠΙπααϊ τα Ῥτο Ῥοεσσαῖς Ποβιῖα, 
τιων ἀπολείπεται ὕσυσια, φοβερα ετις εκοοχ, κρι- 3 ιομ]]ς απίοπι απαθάαπι ος οι ; ἀν : Σ15. «Επίβν ο 
σεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὕπε- τὰκ φμας ἐὐηκαερίαα 

/ 4 / “ ς - Ρ . 

ναντίους. “ ἀθετήσας τις νόμον ᾿ Νωυσεως, χωρὶς εδ δἀνοτδανίοδ.. 3 Τηγίταπι 
Ξ ο ον ο / / 5 ῤ ἢ 418. [Ἀοἴθ 8. Ίερεπῃ Μοβὶ 5ῖπθ 

5 Ῥομ!. 17:6. οἰκτιρμῶν Ἰ επι ὀυσιν ἢ τρισὶν μάρτυσι ὥπο ΥΊσΜΕΙ λα παϊδοταιίοπο ἀπιοῦσι, γε] 
29 ἐννας (ον ας ππορῖ ας: ϑαπδη- 
πόσῳ, δοκεῖτε, χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ ἴο πιααῖς ραιαξίς  ἀοιετίοτα 

τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς ἘΠ ΕΘΗ Ἐαρ Πα] ΒΗ απ 1: 
Ὁ Ἱ Πα] 6 Τα. 

διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ τεβιατηθηιί γοϊλαέαπι ἀαιχοτῖς, 
ἴπ ᾳπο Βαποιυϊ βοδῦιι5 65:, οὗ 

{ 

| 
17. αὓ Ἰπί, αἀά. ὕστερον λεγει 37. 232. λελουσμενοι ΝΤ. | λελουμενων Μ55. εί Έα, Οἶεπι. Οτίᾳ. Π1. 1 περιλει- 

Ῥγτ.Ης]ιπιφ. | Δα. (απο ἀῑκῖί Ἀγτ.Ης]. 

ἐπὶ. 30σ. Π. Ατπι. 

- αυτων 19.1 οπι. Τὴ. 17. Πρ. 

- αυτων 35.1 οπι. 97. 

-- μνησθησομαι Αἰ ΟΠ“, 17. | ἔμνησθω 

ς.. Νε, 37. 47. ΚΙ;Ρ. (υἱ4. νη1..13.}} 
18. αφεσις] αφεις Ν΄. | 

- τουτων οπι. δὲ”. (α4 4.5) | 
---προσφοραν 47. | 

19 εισοδον Ροδί των ἁγιων Κ΄. 

20. και] οπι. Ὦ3. 

- της} ΡΙΠΟΠΙ. δια 3. 

21. ἱερεαν Τ, ΤῊ. (ἢ µεγα 13.) 
22, προσερχομεθα Ὁ αγ. 47“. ΚΙ,Ρ. 

- μετα ΑΓ). τε]. | μετ᾽ ΝΟ. 
-- ρεραντισμενοι ΑΝ"ΟΡ"Ρ. 

σµενοι 17. 57. | 
ὄζος, 47, 

621.) 

|. εραντι- 
χ ερραντισµενοι 5. 

ΧΙ, (ἡγνισμενων (επι. 

κ.τ.λ. επι. 621. 

--το σωμα] τω σωµατι Ῥ. 

95. κατεχοµεν 87. ΚΡ. 

-- τῆς ελπ.] απίο την ὁμολ. Ὦ. ψ]ρ. 

Ι Ροδί ακλινη 47. | αὐά. ἡμων δ΄. 

(οπι.ε) 341. 

94. και 39. οπι. 1," (44. ἴῃ παρ.) 

95. εγκαταλειποντες ΑΔΓΡ. τε]. 

δ", 47.) | καταλιποντες Ὦ”. 

- ἑαυτων] αυτων δὰ, (6ου Γ.Σ) 
- εθος] Ἀάά. εστιν Ὦ”. 

- παρακαλουντες] (ἃ. ἑαυτους 17. 47. 

- τοσουτῳ] τοσοῦτο ΙΖ. 

- ὁσῳ] ὁσον δ (εοχ:.5)1. 

(-λιπ. 

96. την Οἴεπι. 459. Ογῖρ. ΠΠ. 9599. { της | 
| 

Ν”, (οοΥτ: Ὁ) 
- ἐπιγωνσιν Οἴοηι. Οτῖφ. 11]. | 

ἐλ (οοστ.3) 

-- περι ἁμαρτιων αἀπολειπεται θυσια 

-σιαν 

πεται θυσιαν περι ἁμαρτιας προσενεν- 
κουλ 1] 

ἁμαρτιων Ἠ5. (οΏ. προσενενκι)). 
97. εσθιειν Οἶεπι. 459. Ο)ἱᾳ. ΠΠ. 5885, | 

κατεσθιειν 87. 

98. Μωυσεως ΧΝ. 17. 97. 47. ΚΤ. Οτίᾳ. 

11.9614, |. Τ᾿ Μωσεως ς.ΑΡΡΕ. 

--- οἰκτιρμων δᾶ. δακρυων Ὦ". 
Ῥψτ,Ηο].” | οπι. Ο»ῖφ. 111, Οτὶρ. Ιπί. τὶ. 
9489, ΠΠ. 8750, 

99. ποσῳ] τἀ. μαλλον Ι΄. Ογίᾳ. {π|. ΠΠ. 
8τ5υ. 9985, | οὐχ. Ογίφ.Ἱ. 7495. 111, 9061. 
9613, Ονίᾳ. Ιπι. Π. 9485, 

- δοκειτε Οτίᾳ. 1. 11}. δὲς. Ονἱᾳ. [πί. Ἱ. 
Η1, δἱς. 1. δόκει δὲ Ὦ" Οτ. 

π- εν  ἡγιασθη Ογίᾳ. Ἱ. ΠΠ. 906ἵ, Οτἰᾳ. 
πι, τὰ. Π. δα. 1 οἵη. Α. 

απολειπεται θυσια περι 

και 

| 18. ποπ οδὲ ΟἹ. | 25. οοπβαείαἁ]πῖς εδί Οἱ. | 
Γ..98. οηπ. εθ8ἴθας πι. 

899 



”Ώριΐ. 99: 3ὔ, 566. 
Ῥοπι. 15:0. 

5 8, 134 (135):14. 

18’ 

8 Ἐν, Ἰορᾳ. 

84. δεσμοῖς µου 

» Ἐ», 98:90. 
εΠαὺ. 9:8, 564. 

Ἐσπ,. 1: 17. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

κι “ ΄ » / ο »ν ν Ν 
πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; οἴδαμεν γὰρ τὸν 
εἰπόντα, ' Ἔμοὶ ἐκθίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, ᾿: καὶ 
πάλιν," ἐΚοινεῖ κύριος" τὸν λαὸν αὐτοῦ. Ἡ φοβερὸν τὸ 
ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος. 

δή Αναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν 
αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν " ὑπεμείνατε παθη- 

μάτων, “ τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεα- 
τριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφο- 
μένων γενηθέντες" “᾿ καὶ γὰρ τοῖς ἶ δεσμίοις" συνε- 
παθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν 
μετὰ αμ προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν" ἢ ἑαυ- 
τοὺς" ὃ κρείσσονα" ὕπαρξιν ' καὶ μένουσαν. ἡ μὴ ἀπο- 
βάλητε οὖν τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει ἢ μεγάλην 
μισθαποδοσίαν". “ ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα 
τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ , Τοιήσαντες, κομίσησθε τὴν 

- γὰρ. ̓ μικρὸν ὅσον ὅσον," ὁ ἐρχόμενος ἐπαγγελίαν. 
ὃ ὁ δὲ δίκαιός μου" ἐχ πί- ἥξει, καὶ οὐ ἐ χρονίσει" 

στεως ζήσεται: καὶ ἐὼν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ 
" ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστο- 

ο εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν 

ΕῚ 

'Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων. ὑπόστασις, πρα- 
"ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρ- 

αι. 4:11. 
87. χρονιεῖ 

Έτ, Νῖοβα. ή ο Ἷ ἐ τῷ Ἵ ΕΟ Μοεα ψυχή μου ἵἿ ἐν αὐτῷ. 

ψυχῆς. 
ΧΙ. τις’ 

γμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 
46Η. 111. - 8 “ ἃ τυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. "πίστει νοοῦμεν “ κατηρ- 

Χ. 90. 

αρίτ]πί οταί]αο. σοπ6πε]ῖαπη 
{εοετῖι» 99 Βοαΐπιας οπῖπι απ 
αῑκίς, ΜΙΠΙ γΙπάΙσίαπη, οσο τοά- 
ἅαπι. ἘΠῚ Ἱεταπα απία Τα]- 
σαὺ]έ ἀρπηῖπαςδ Ῥοραἱαπῃ 5αΠῃ, 
δι Ηοντοπάσπα ϱ5υ Ιποϊάετο ἴπ 
Τηδ 1115 ἀοἱ ν]νοηῖ5. 

33 ἨεπιεπιογαπιϊπΙ  απίοπα 
ῬτϊβιΙποβ ἀἴθ6δ, ἴπ απἶρας Ἱπ- 
Ἰαπαϊπα  ππασπαπι οθτίατηθπ. 
βπδιοπαἱςίῖς ραςδῖοπατη, 33 οὖ ἴῃ 
Ἀ]τετο απἶάεπι οὐρτουπϊ5 οὗ 
απρα]αοπίῦας  βροσίαοπ]ατη 
Γαοῦῖ, ἴῃ αἰτετο απίοπι 5οοῖῖ 
ἰαογ εοπγεγβαπῖαπα ο[εο[. 
31 Νὴ οὗ γἰποιῖς οοπραςβί εδιῖς, 
οὗ ταρίπατη Ῥοπογαπη γεβίΓΟγΗΙΑ 
απ σαπά1ο δα5οερῖςιῖς, σοσπο- 
5οθηΐο5 Υο5 Ἰιαροτθ πηθ]ῖογοπα 
οὖ πιαπεηίεπ βυθϑίαηιίϊδιη. 
35 ΝΟ] Πίαφιο ϑιηϊτίοτο σοἩ- 
Πάεπίϊαπι γοβῦγαπι, α86 τηξσ- 
π8Π} Ἠαῦοί ΤεπιΠΠθταΙΟΠΘΙΗ. 
36 Ῥαι]επίία επ]πι γοῬῖβ πθοςς- 
βαπῖα ϱδί, αἱ γο]απίαίεπι ἀαῖ 
Γποϊοπίο5 τεροτίειδ Ῥτοπῖθ- 
βίοποπα. 57 Αάμιο οπῖπι πιοᾶῖ- 
οσα απαπίαίαπι, 4αἱ γοπύατας 
ο5υ γοπῖεί οὔ ποπ ἰαγάβδις: 
Ἀβλησίας δα ΘΠ πιεις εκ Πάε 
γὶνιῦ; ααοὰ δὶ εαρίιταχοτίε 56, 
ποπ Ρ]δοθῦϊῦ απίπππο ΠΊΘΕΘ. 
Ὦ ΝῸ5Β απίοπῃ ΠΟ 5ης ϱπῦ- 
ὑχασοπῖς ἴῃ Ρεγά[Ιοπεπῃ, β6α 
Πά6ἱ ἵπ αἀφαἱςΙάοπεπα απίπηαθ. 

1 πε απίοπι 65 ερογαπάο- 
ΤᾺΠῚ δαρδίαπίία, ΤΟΥ ΠῚ ατρι- 
πΙΕΠΙΙΠΙ ΠΟ Ῥατοηίπι, 2. [πὶ 
μᾶς οπῖπι {οκπιοπ]απα ο0Π5Ε- 
ου διπῖ 56Πη68. ὃ ΕἾΔ46 Ιπίο]]ο- 

[ 

80. ανταποδωσω] Τ αᾶά. λεγει κυριοςς-. 

ΑΝΕΡΣ, 97. 47. ΚΤ, Ἐγτ.Ηε]. Ασα, | 

οτι, ο ο. 17. Ῥ πας σεξ 
Μεπιρῃ. ΖΕ Π. Τοπι. 

---κρινει πηίε κυριο Αἰ ἘΠ), 17. Καὶ. 

γι]σ. ϑγυν Ῥβῦ. ΗΟ]. Αντ. 1. | 

Τ ροβὺ ς--. ἃς, 97. 47. ΤΡ. Μειαρη. | 

Ῥταεπη. ὅτι 1), Ὑα]ρ. Αππι. 

32. δε Οἴεπι. 608. Οτῖσ. 1. 505». 

Μοπιρῃ. “ἢ. [ ετσο Αππι. 

- τας προτερον ἧμερας Οἶωπ. Ονίᾳ. 1. | 
ταις προτεραις ἡμεραις Ὁ". Ατπη. 

- ημερας ΟἾεπι. Οτῖφ. Ἱ. | ἁμαρτιας 3. 
(σουτ). | 84, ὑμων 83. (οπι.9) 17. 

37. Μοπιρῃ, [ οπι, Οἱ. Οτὶφ. 1. 

88. θεατριζοµενοι Οἶοπ. 608. Ονίᾳ. 1. 

9058, | ονιδιζοµενοι 3. 

84. δεσµιοις ΑἸ)", 17. 47. Πρ. Βγτ, 
Ῥει,δ.Ηο]. Μεπιρῃ, Αγπιι [8 δεσμοις 
µου «. ΔΩ». Ἐν. Μοβα. εδ, 87 ἐσὶ. 

ΚΙΡ. Ἠιμ. Οἶεπι. 608. ΟΥἰᾳ. 1. 8080 
(οπι. µου, οι 87 ἐπ ἀψροιλιε5ὲ). 
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[ οπι. 1,. 

84. γινωσκον ἵὲ, 

- εχειν] 884. ἐν ς. | οπι. ΑΝΕΌ. Ἐν. 

Μοεα. 17. 37. 47. ΚΤΙΡ. (Υ1αἱς.) ὅγυγ. 

Ῥει,δεΗο].Μεπιρῃ. Ασπιι ΓΗ. ΟἼεπι.θ08. 

--- ἑαυτους ΑΝ, Έταρ. Μοκα. Υα]ρ. 

Μεπιρ]ι, Οἶεπι. | 1 ἑαυτοις «τ. ΠΤ). 17. 57. 

47.91, | οτι. Ῥ. | (εχετεΟτίᾳ. 1. 90585.) 

---κρεισσονα ΑΝ. 17. | κρειτονας. 

Ῥ. 37. 47. ΚΤΙΡ. Οἶεπ. Οτῖφ. 1. 

, τ΄ ὑπαρξιν] Τ αἀά. εν ουρανοις 5. ΝΤ». 

Ένας. Μοβα." 37. 47. ΚΙ ΕΡ. Ἀγτ. 

Ῥοι.δςΗσ]. Αυπι, πη. Ριαίέ. Ογίᾳ. 1. | 
οπ]. ΑΝ ΣΙ)Χ. Έταρ. Μοβα. ἢ 17. Υα1ς. 

ἹΜεπιρῃ, «ΤΗ, Πίοπι. (επι. 608. 

3δ. αποβαλητε ΑΝΕΡΕΣ, τε]. «Οἶεπι. 608. 

Ογίᾳ. Ἱ. 8085, Έω», Ὦ.Β. 2164. | 
απολυητε 1), (αποβαλετε Ὦν.) 

---µεγαλην απΠίο µισθαποδοσιαν ΑΝ Ὁ. 

Έχαρ. Μοβᾳ. 17. 97. Ῥ. Υμὶς. Οἶε. 

Ογίᾳ. 1. Ἐδ. Ὦ.Β. | Γρο5ι ς--. 47. ΤΡΙ, 

86. χρειαν δηΐθ εχετε ὃν". (σοχγ.Ὀ) | ροβῖ 

ΟἸεπι. 608. ΟΥἰᾳ. 1. 8085, Ει9.Ὀ. Β. 9768, 

᾿ 886. κοµισησθε Οἶρπι. Έα, Ὦ.Ε.. | -σασθαι 
ἐξ, 

87. ὁσον 10.] ὁθεν Τ᾽ Ἐ. 

- ὁσον ὁ ἴδηι. 608. Έως. Ὁ.Ε. 2775, | 
οἵη. 1)", (Εἰ. ἵπ Ἐ8. 1804, Ὦ.Ε,, 4594, 

ΤΟΠ ΟΠ]. ὁ). 

- χρόνισει δ ἢ.  Ἐ -νιε ς. ΑΝΡ5, 
το]. (ἴδηι. Ίος. Ὦ.Ε). ἵπ Ῥς. 

88. δικαιος µου ΑΝ. Έτας. Μοβᾳ.Ἐ Υμ]ς. 
Άτπι, Ο{εηι. 608.| Ἔοπη. µου 5. ἢ. Ἐτας. 

Μοβα.3 17. 87. 47. ΝΤΕ. ΘΥ15.Ρ5ἱ. ἃ Ηο]. 
Μεπιρῃ. 9ί1. Οτίᾳ. Ππί.1ν. 6513. Εἰι8. 
Ῥ.Ε. 2775. 

--"πιστεως] 844. µου Ὀ3. ϑ'γυτι Ῥβύ. 
ΗΟ]. Μεπαρα. 11, Οτῖψ. Ππι.ἵν. 5513, 
Ἔδ. Ὦ.Β. | οσα. επι, 

᾿ τι καὶ εαν ὑποστειληται] οπ. ἢ. 

(αά 1) | (ποστειλητε Ὁ). 17. 57. 1.) 

80. νἱηαϊοία οὗ οσο τεϊτῖΌισπα ΟἹ. | Πααϊοανῖς 
᾿ Άπιι 1.84. Βαδοϊρίβής ἀπιιν | 37. δα αδηύα!ατα 

Οἱ. 1 τατάδυιῦ πι, | 39. δα Ὀἰχασξίοπίβ 8111 ΟἹ, 
1. ερεταπάβταπα ΟἿ. | αρρατοπθίατα Οἵ. 



ΧΙ. 10. ΠΡΟΣ "ΒΒΡΑΙΟΥΣ. 

τς τίσθαι Ἑθὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινο- 
οπωρῃ. μένων ἱ τὸ βλεπόμενον" γεγονέναι. πίστει πλείονα 

ο ος θυσίαν ᾿Αβελ παρὰ Κάῑν προσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι 
ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς 
δώροις αὐτοῦ πρ θεῷ: “ καὶ δι αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι 

{ αοπ. 5:9.» Σλαλεῖ”. ὃ πίστει "Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θά- 

Ε.Π. 6:8, 566. 

Ἀ (επ. 19:1, 506. 

νατον, καὶ οὐχ ̓ ηὑρίσκετο" » διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ 
θεός" πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως ! μεμαρτύρηται εὐηρε- 
στηκέναι τῷ θεῷ" : χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρε- 
στῆσαι" πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον [τῷ ] 
θεῷ, ὅτι ἐστίν, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν µισθαπο- 

δότης γίνεται. 
᾿ Πίστει χρηματισθεὶς ὃ Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλε- 

πομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σω- 
τηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι ἣς κατέκρινεν τὸν κόσμον 
καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 
ὃ πίστει ᾿ [ὁ 7" καλούμενος ' Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελ- 
θεῖν εἰς ὶ τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρο- 
νομίαν, καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 
" πίστει παρῴκησεν εἰς "γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλο- 

τρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ Ἰακὼβ 

τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς" 19 ἐξε- 

δέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἐ ἔχουσαν πόλιν, ἧς τε- 

χνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ θεός. 

σῖπιις αρίαία 6556. «αοοι]α νοι- 
Ῥο. ἀοῖ, αὖ εκ ΙΠπγΙδΙΡΙΗΡΙ8 
γ]ϊρ]]ία Ἀοτονυ. 3 ΕἾΘ. ρ]ατί- 
πια Ποδίαπα ΑΡε] απαϊα δίῃ. 
οὐ] 4εο. ος απαπη ΓΟΒΙΙΠΙΟ- 
πΊμίη οοπβοσια{ς 680 6586 115418, 
{οβιπποπῖαπα Ῥρεγμ]ρεπίθ ΠΙΙΠΟΘ- 
τίρας θἶι5 ἆθο, οὖ Ῥος ἴ]]απι 
ἀείαποίιςδ αἀμαπο  Ἰοηπίτ. 
5 Ε146. Ἐποσ]μ (παπε]αίας οδὲ πο 
γιάσγος πποτίθπι, οὖ ΠΟΠ 1ΠΥθ- 
πἰσραίας, απία. Γταπδτς απ 
ἀειβ: απίο (Γαπδ]αΓΙοηοπ οπῖπα 
ἐοβύϊπη πα πὶ παβερας ρ]ασιίςσθ 
ἄθο; ὅβῖπο Πά46 ααἴεπα Ἱπροββί- 
Ῥι]α οί Ῥ]ασστε: οτοάθτο οπίπαι 
οροτίεύ αοοθἀεηΐεπα δα ἀθιπῃ, 
απία ο56, οἱ Ἱπαπϊγεπήρας 56 
ΤΕΙΠΙΙΠΘΓΑΙΟΥ ἢ. 

Ί Ἐιᾷο Ἆοο τεδΡοΠΒΟ αοοερίο 
ο Πῖς ᾳπαο αἀήιο πο γἱάθ- 
Ῥαπίιας, πιθίπεης πρίαν αγσαῖα 
1π βα]πίοπι ἀοπιΠς 8186, Ῥθς 
ασπαπαΙ ἁαπππαγίς πιππάππι οὕ 
ΙαςΗ[ίαο απο Ῥευς Βάεπι εδί 
Ίθτος δὲ Ιπεϊαίς, ὃ Εἰάς απ 
γοσαίατ Αὐταπατι οὐοθάϊνίν 
ἴπ ]οσπη οκῖτο 4ΠΙ6Π1 αοοθρίι- 
τα οὐαὺῦ ἴῃ Ποετοδίιαϊθιη, οὗ 
ΟΧΊΙ ποβοΐθηβ απο ἴτοῦ. 9 ΕἾα 6 
πιογα{Ι5 δϑὺ ἴῃ ἴογτα τορτοπηῖς- 
βἶοπίς ἵπππαπαπα 1η αἱίοπα, ἵπ 
σαπδα]15 Παὐιίαπάο, οπὶ [8886 
οὖ Ιασοῦ οο]ιογεᾶῖθιι ταργοππίδ- 
εΙοπίς αἴπδάσπι: 10 οχροσιαθαί 
οπῖπι Γαπάαπιοπία ἸἨπρθηπίοπι 
οἰνίίαίοσπι, ουῖας ατθ([οχ οὐ σοἩ- 

αἰτοῦ ἆθιι. 

8, ἐξελθεῖν Ροβῦ εις τοπον Ὦ. 88. µου απίο ἡ ψυχη Ὀ3. | Ῥοςυ Οἴμι. 4. λαλει ΑΝ. Ι7. 47. Ε. Υιῖς. Ἀντν, 

609. Εἰ. .Ε. Ῥει.ΔΗε]. Μεπιρῃ. Αυπι. Οἱ. Ονῖφ. 

89. απωλειαν Οἶσπ: 609. | -ας ΔΝ. διά. [ Τλαλεται 5. Ὁ. 87. ΚΙ.. 

(οοτ.α) Πατ. 38911. 

1. ὑποστασις Οἶεπι. 439. Επι5. ἵπ Ῥς. δ75. | 

Ι -σιν 3. 

- βλεπομένων ΔΝΤ). τε]. (ἴδηι. 488. Εως, 
ἴῃ Ῥ5. [ βουλομενων Α. 

9. ταυτῃ Οἴεηι. 438. | αὐτῃ 47. 
8, µη εκ φαινοµενων (επι. 454. | εκ µη 

φαιν. Ὑπ]ς. Ἀγτι,Ρδέ.δεΗσ]. Αὐπῖι. 

(φαιν ὃδ. δα. οµενων".) 

- τὸ βλεποµενον ΑΝ)". 17. Ῥ. Μοπιρῃ. 

Αι. Οἶοπι. 1 τα βλεποµενα ς;. Ὦς, 

87. 47. ΚΦ, Ὑαὶσ. Βγιτ.Ῥεί,δΗς]. 
Αὐπι. 

4. καειν 3. 

--τῳ θεῳ (Ροδί δωρα αυτ.) ΔΝ ἘΠ Ἐ, 17. 

ΖΕ. πε υἱά. (Ὑπ]σ.απο,) | του θεου 

«. Νες, 87. 47. ΧΤΙΡ. Βγτγ,Ρεί,δΗςεΙ. 

Μεπιρῃ. Ατπι, Οἶεπι. 

---δὺ αυτης Οἶσπι. | δια ταυτης Ὁ", 

! 47. ΚΙ, 

--- διοτι] ὁτι δὲ Ἐς (οοτγ.") 

- μετετεθηκεν ὃν". (οοτν.32) 01, 

- µεταθεσεως] Ἷ 548, αυτου «τ᾿. 5 )ς, 57. 

ΚΙ,. Ἁγττ.(Ῥει.)δεΗΠο]. Αὐτὰ. | οπ. 

ΑΝ", 17. 47. Ῥ. Υι]ρ. Μεπιρῃ. 

[2 1.1 
- ευήρεστηκεναι ΝΕ. 87. Ῥ. 

Α. 17. 47. ΚΤ.. 

6. πιστευσας 37 δ6γ. 

[υπ τῷ θεῳ ΑΣ. 97. 47. το]. | οπη. τῷ 

| ΝΟ», 17, (νά. Οἶεπι. 438.) 

᾿ πα εκζητουσιν] ζητουσιν Ἑ. 

7. µήδεπω] μηπω 47. 
| 8. ὁκαλουμ. ΑΕ”, 17. Υιαῖς. Απ. | 

| Τοιη, ὁ ς.. ΝΠς, 97. 47. 

ευαρεστ. | ρ 

οσα, «ιΠ. 

ΤΡ. 

δ. Πὑρισκετω ΑΣ). | Τ εὗρισκ. «-. 17. 57. 

- τοπον] 7 Ρίαεπη.τον 5. 85, 87, 47. 

ΚΙ, Απ | οπ. ΑΝ ΣΤΡ”. 17. Ρ. 
- ημελλεν 8 5, 175, 957. 47. ΤΕ. | εμελλ. 

ΑΠΌ Κ. 
- κληρονομιαν λαμβανειν (οπι. εἰς) δὲ δ, 

Τ Ῥτασπι. εἰς ἐδ", 5.8. [{- λαμβ. εἰς κληρ. 

Νο, 
9. πιστει] και ". 
---παρωκησεν] αάᾶά. Αβρααμ Ὦ». 87. 

Ἐς 
-- γην] Ἱ Ρίαοπι. τὴν ος. Ὦ". 37. Ε. 

Ατηι. | οπ. ΑΝ Εν, 17. 47. ΚΙ. 

--- Ίσακ 1)". 
- και Ἰακωβ] οπι. 47". (αἀᾶ. 5αρτα!). 

π- τῆς αυτης ΑΝ Ώς, τα. Αὐπι. ο. 

(τη. της ἂ᾽. της αυτης επαγγ. 83.) | 

αυτου 1)". | οπι. Αιπι. Ζολ. 

10, εξεδεχετο] απεκδεχετο Ἐ. 

δ. Παυπῖς Οἱ. |. 6. ρ]ασογο ἆθο ΟἹ, | βἰὺ Οἵ. | 
τ. προς. | 9. ἀρππογαίαβ ΟἿ. 
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ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

᾿ Ἄς δια / ἣν 

19 Πίστει καὶ αὐτὴ ᾿ Σάῤῥα δύναμιν εἰς καταβολὴν 
3, ΔΝ Ἂς ιά 

σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας |, ἐπεὶ 
« Ν 3 / Φ Ν 5 :} 

πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 13 διὸ τ ἀφ 
ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, " κοθὼς 
τὰ ἄστρα τοῦ οὐρωνοῦ τῷ πλήθει, καὶ ᾿ ὡς ἡ" ἄμμος 
ἣ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἣ λαο πα ταὶ 
1: κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ ̓ κομισά- 
µενοί τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες 

αλ « 72 “ / 

Γ καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ἕένοι καὶ 
ο τς - 

παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. '' οἱ γὰρ τοιαῦτα λέ- 
» / ο / 2 ο 15 Ν 

γοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. '' καὶ 
» Ν 3 / 4 / “ 35» ο τ» / / 

εἰ μὲν ἐκείνης  μνημονεύουσιν ἀφ᾽ ἧς 'ἐξέβησαν, 
(ρα - νο. Ν 3 ΄ ας ἤν Ν 

εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι:  ᾿ νῦν' δὲ κρείττονος 
/ ἣν 5» 

ὀρέγονται, τουτέστιν, ἐπουρανίου" | διὸ οὐκ ἐπαισχύ- 
3 Ν Ν Ν » ΄“ ΄- Γ 

νεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν: ἡτοί- 
-“ τ 

µασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν. “ πίστει προσενήνοχεν 
τη Ν .. λ / ον. κι δις 

Αβραᾶὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ 
Ν ΄ 

προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, 18 πρὸς 
ΟΣ » “ :} / 

ὃν ἐλαλήθη ὅτι" Ἡν Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα; 
1 / “ » ΄- » 
" λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ 

/ ο) ΔΝ » - 

θεός, ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. " πίστει 
” " / » / . Ν ἣν Ν 

[ καὶ] περὶ μελλόντων " εὐλόγησεν Ισαὰκ τὸν Ἰακὼβ 
Ν Ν ᾽ » 91 / Ὁ Ν 3 / ο 

καὶ τον ᾿σαῦ. " πίστει! Ιακωβ ἀποθνήσκων ἕκα- 
κ εν 3 Ν / / 

στον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν 
ἃ ΣΝ ιν αᾱ “- ΕἾ: » - ο / τὸ Ν 
ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. ““ πίστει" ᾿Ιωσὴφ τε- 

ΧΙ. 11. 

11 Ἐϊάς οὐ Ίρεα Ῥατγα βίογο]ῖς 
νΊγβατοπη ἴῃ ϱοΠ6σρΙΙΟΠΕΠΙ 86- 
πηϊπῖ5 αεοοθρίῦ εἰὔίαπη Ῥναείας 
(επρας αεἴαῖδ, αποπίαπη Πᾳθ- 
Ίεπι ογθ Ταῦ 6556 αι Ῥτοπιϊςθ- 
ται. | Ῥτορίος αποᾷ 80 πο 
ΟΥ̓ δαμῦ, οὗ Ίου 6ΠΙΟΤΙΠΟ, [δ πη- 
4υδπ εἶάστα οπα]ῖ ἴπ πια] ζα- 
ἀἴποπι οἱ βίοι αγθπα 486 οβς 
δ ΟΥ̓ΔΠῚ πιατῖς Ἱππαπησγαβ]]ς. 
19 Ταχία Πάσπι ἀοίαποιϊ βαηῦ 
ΟΠΊΠΘΒ 1881, ΠΟΠ ασοθερίῖ5 τθρτο- 
πιὶςκίοπίρας, εεά α Ίοηρο 688 
αδρίοϊεπίο οὗ κβα]αίαπίθς, οὖ 
οοπβίεμίας αιῖα Ῥοτερτὶπϊ οὗ 
Ποδβρίσες απ επργα ΤΕΓΓΑΠΙ. 
ἡ (αἱ οπῖπι ηαος ἀἰσιπέ, θἱσπ]- 
Άσαπι 5ο. ραίτίαπ Ἰππίγοις, 
15 Τὴν 8] ααἱάεπα 115 πποιη]η]ς- 
5επί 46 4 πα εχἰοταπί, πα εραπῦ 
τρία ἴεπρας τονοετίοπάϊ : 
1δηΏμΠο απἴετη ππθ]ίογεπι α4ρε- 
ἑπηῖ, 14 οξύ οπε]εείοπι. 1Ιάεο 
ποπ. οοπ[απα(έατ ἀθις νοσατὶ 
ἀειβ 6ο πα: ρατανΙς οπῖπι 1118 
οἴνιίαίεη. "7 Ἐϊάε οδέιϊ 
Αὐτααπα Τκαας, οἳπΙ ἱοπρία- 
τείαχ, δῦ πίσοπίθαπη οΏοτοραί 
απῖ Βιιβοθρογαῦ ΤΕΡΤΟΙΠΙΙΒΕΙΟΠΕΡ, 
191 απεπα ἀῑσίαπῃ ο. πα [πὶ 
Ίκααπο νοσαδίατ ΠΡ 86ΠΙΘΗ; 
19 αγυιίταης απία οὐ ἃ τπου 5 
βαδοίτατο Ῥοΐθἢ5. δϑὺ ἄθα8, παπάς 
ΘΠ] οὐ ἵπ Ῥραταβο]α ϑοοθρίῦ. 
30 ἘῚ46 οὐ ἀθ ἔξ β θα πθαϊχὶῦ 
Ίκαας Ιασοῦ εἰ ἔβα. 3) ΕἸά 6 
1ασοῦ. πιοτίεης 5ἱπρι]ος Π]ϊο- 
ταπῃ ]οδορἩ Ῥοπεά]χίί, οὐ δάο- 
ταν]ς [αδσίαπι νίραο Εἶτιδ. 
33Ἐιὰ4ο Ἰοδερι πιοτίεῃπς «6 

11. Σαρρα] 844. στειρα Ὦ. 837. 47. 

Ῥ. (ρταεπι, ἡ Ὧν, 37.) Ναὶσ ὅγιν. 

Ῥει. ΗΟ]. Μεπιρῃ. ΤΉ. Αυπι δι. | 

οπι. ΑΝ, 17, ΚΤ... 1 αάά, Ῥοδίοα ουσα | 

47. Ῥ. Αὐτὴ. 91. 

- ελαβεν] κα. εις το τεκνωσαι 1) ἢ. 37. 

Ῥ, Θγτ.Ησ]. 

- και 33.7 οπι, 3. 

- ἠλικιας] Τ αάᾶ. ετεκεν στ. ὃ.Ὦς, 37. 

47. ΚΤΙΡ. ὅν ει, δ Πο]. Αὐτὰ. [ οπι. 

ΑΝ, 17. Υπ]σ. Μεππρ]ι, ΤΊ. {θι]ν, 

19, εγεννηθ. δὲ Ὁ», 97. 47. Τα. |. εγενηθ. 
ΑΡ». 17.ΕΡ. | 

--ὡς ἡ ΑΝ(Ρ.) 17. 37. 47. ΚΙΡ. | 
(καθως ἡ 3.) |. 1 ὡσεις. 

- ἡ παρα το χειλος] οπι. 1) ἢ, | 

18. κομισαμενοι ἰδ ἢ, 17. Ῥ.| προσδεξαµενοι 

Α. {1 λαβοντες 5. ΕΙ). 87. 47. ΚΙ.. 

- ιδοντες] ειδοτες 17. | 1 αα. καιπει- 

σθεντες 5. | οπι. ΑΝΙ). 17. 87. 47. 
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ΚΙ. Υπ]ς. Ἀγτγ,Βει.δεΠε]. Μεπαρῃ. 

Τ]ιοῦ. Ανπι. 041. 

18. ἕενοι ] πάά. και παροικοι ΤΕ. | οπι. 
(6ἶοπι. 554.) Οτῖρ. Π. 8051, 

᾿ πα και παρεπιδηµοι Ογῖσ. Π. κ. παρεπι- 

δημουντες Οἶεπι. 1 οπι. Ῥ, 

- επὶ της γης Ογῖφ. Π. | οπι. Ῥ. 

14. πατριδα] ΡΤΒΕΠΙ. και 37. 

- επιζητουσιν] ζητουσιν 1)". 

15. μνημονευουσιν δὰ Ἐ(Π) ἢ.) 47. (ὸ-σαν 

3.) 1 εμνημονευσαν 17. | Τεμνη- 

µονευον «-. ΔΝ«ΡΒς, 97. ΤΝ. Υι]σ. 

- αφ᾽ εξ 97. 

- εξεβησαν ΔΝ" 3. 17. Ῥ. | 1 εξηλθον 

ς.. δοὺς, 97. 47. ΚΙ, 

- αν] οτι. 3, 
16. νυν ΑΕ. 

Ένυνις. 

--- θεος Ῥοδί επικαλ. αυτ. ὮῬ. 

Οτῖφ. ἵν. 

17. 87. 47. ΚΙ ΤΕΡ. | 

Ι απίθ 

16. επικαλεισθαι] καλεισθαι Κ. Οτῖσ. ἵν. 

703. 

-- αυτων Ογίφ.ῖν. | αυτους 1. 

17. ᾿Αβρ. Ροβὶ πειραζοµενος Ὦ". 
- Ίσακ 3)". 

- μονογενη] -νην Ὦ3. 

--- αναδεξαµενος] δεξαµενος ἸΚ. 
18. ὅτι] οπι. 3. 

-Ἴσακ ΝΤ”. 
19. εγειρεν δὲ ἢ. 87. 47. ΚΙ. Οτγῖρ. Ἡ. 

875 | εγεραι ΔΑ. 17. Ῥ. 
- δυνατος ΝΤ”. 17. 57. 47. ΚΙ Ρ. Υπ]. 

Ο»ῖφ. Π. ΟΥῖφ. Ιπι. ἢ. 895. ] δυναται 

ΑΡΡ, |. αάά. εστιν Ἑ. 

90, πιστει και ΛΕΌ". 17. 57. Υμ]ς. | οτι. 

και «-. ΝὈς, 47. ΚΤΙΡ, Βγιν.Ε5ί.δΗςε]. 
Μοπιρῃ. Τμοῦ. Αππι, δει. 

11. 6556 εἴιπη απ τερτοπηΐεναῦ ΟἿ. { 13. απιοᾶ 
οὖ δ πο ΟἹ. 1 18. βαρεν ΟἿ. 115. ᾿ρβῖ"β ππετη, 
σι. 1 19. ραταδο]απα Οἱ. [ 21. ΒΌΡΘΙ {αδϊρίαπι 
Ε Δαϊ. 



ΧΙ. 89. 

ταῖς. 
Βνττ. Ρ. (Ἠ.) 

ΠΜεπιρῃ. (ΤπεΡ) 
Άππα, 461. 

{ Τηοῦ, 

"Ἠχ.ο : 9, 804. 

ΠΡΟΣ "ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

λευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευ- 
σεν, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 

25 Πίστει" ᾿ Μωυσῆς" γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον 
ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παι- 
δίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 
πίστει Μωυσῆς" μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέ- 
γεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, " ” μᾶλλον ἑλόμενος 

συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τ θεοῦ ἢ πρόσκαιρον 
ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν" 3 ὃ μείζονα πλοῦτον ἡγη- 

Ῥτοίοοίίοπε ΒΙοταπι Τβυϑ ἢ] 
ΤΠ ΠΊΟΥ̓ϑ 18. οδί οὗ ἆθ οββίθι8 
51118 πιαπάανΙ{, 

33 ΕἼ 6. Μόοβοβ παίιιβ οσσπ]ία- 
έπ5δ οδί τηθηβίθιι8 (τρις 8 Ρᾶ- 
χαπίῖριας 5815, 6ο αποα νἱ αἰββθηῦ 
οἸβαηίθη Ἱπ[απίοπι, οἳ ΠΟΙ 
{ἰπηποσπηπὲ  τορί θαϊοίαπ. 
3 Ἐιάο Ἴο5ε5 ρταπάῖ5 [οί 
ποραγῖυ 5ο 6555 Β]απι β]αο 
Ῥματαοπϊς, Ὁ πας ε]σοπβ 
βἀβὶρί οππι Ῥοραἱο ἀαῖ 4 παπι 
{οπιροτα]5  Ῥεσοσαθϊ Ἰαῦογο 
Ἱποαπάϊιαίεπι, 35 τηδίογοβ ἁῑνῖ- 
{188 αο5ιίπιαηΒ {Ποδαιτο Δοςγ)- 

20. 

΄ - ον . ’ 

σάμενος τῶν ἶ Αἰγύπτου" θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν 
τοῦ μας, ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. 

"πίστει ' κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυ- 

Ποχαπι Ἱπιργοροτίαπα ΟΠ γίδες: 
αδρϊοῖεραῖι οπῖπι ἴῃ ΤΟΠΙΙΠΘ- 
ΤΑΙΙΟΠΘΙΗ. π Ἐϊάο τεµαιῖά. 
Αοργρίαπι, ποπ γοετίας απΠῖ- Ες. 1ο: 41. : : πος τε δεὶ 
πιοβίταίοπη τομ: Ἱπνὶιρί]επι 

μὸν τοῦ βασιλέως: τὸν γὰρ ο... ὡς ὁρῶν ἐκαρτέ- οπῖπι ἵαπππαπα νἰάεπς επδί]- 
98 πι. 38 ΕἸΔθ οε]ευγανῖς ρβδοίια 

4 57ι.Βα]. ρησεν.ἳ πίστει πεποίηκεν " τὸ πάσχα καὶ τὴν δ καπᾳαἶπῖς οΏικίοποπι, πο απ 
υΕσ. 12:11, 566. ναδίαραῦ Ῥηϊπη]ῆνα ἰαππσετει ὑπ πρόσχυσιν τοῦ αἵματος; ἵνα μὴ ὃ ὁλοθρεύων τὰ ταις πρ ήνα Ἱληέοτος 
ΕΚ. 14:25, 566. πρωτότοκα, θίγῃ αὐτῶν. “ 

ς .ν - “- Ὁ -“ 

θρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς ᾿ γῆς", ἧς πεῖραν λα- 

9 / 
πιστει Υ διέβησαν τὴν ἐρυ- ταῦγαπα (βππ(παπη ΡΟ ατίάαπι 

ἵθνταπα, απο εκροτῖῖ Αεσγρίῖ 
ἀθγοταζί βαηῦ. Ὁ Εἰάρ πιισὶ 

Ἃ / αρ / τῶν ποτ ὩΝ / Ἠ[οτίε]μο τπεταπί,  οἰτοαπιϊ 
α ὅοβ.6:5ο. βοντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεποθησαν. " πίστει “ τὰ τείχη ἄἴειιπι εοριοπι. 1 Ἐϊάο Ἠααῦ 

Ξ κ. ον ᾷ “ Α Ἐπ πρ ης πιεγείτίκ ποπ Ῥετῖτ οππι Ἱῃ- 
ο. ΧΟ Ε ΕΙΣ ος τ κυκλωθέντα Ἐττς σσ Ἰμ ορ αν ὅ ργρα 18, χοἰ ρίθηβ εκΡΙΟΓΑΓΟΓΟΒ 

7 205. 6:17. πίστει" Ῥααβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθή- εππι ραοο. 
/ Ν / » » / 

σασιν, δεξαμένη τους κατασκοπους μετ εἰρήηνης. 

δ" Καὶ τί ἔτι λέγω: ἐπιλείψει ἔμε γὰρ” διηγούµε- 
νον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών. Βαράκ ο. Σαμψών, ΙΓ Ἰεφθάε, 

ἐ Δαυείδ” τε καὶ Σαμουήλ, καὶ τῶν το ήτο" 39 
διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ὃ ἠργάσαντο" 

33Ἡ6 απὶᾶ αάμπο ἀΐσδπιὃ 
Τοβο]εί επῖπα πῃθ ἴΕΠΙΡΙΒ 6ΠΗΓ- 
ταηίεπῃ 4θ ἀθάθοη Βατιο βαπι- 
80η Ἱερίπο Ταν] οὐ Ῥαπιππε] 
ευ Ῥτοίοιίς, ὅ3 αὰὶ Ῥετ Βάσπι 
ἀενιοεταπί τεσπα, ορεταί βαπῦ 

Δ 
οι 

90. μελλ.] Ῥταεπι. των 1.. 

--- ευλογησει ἐξ ἢ. 47. ΤΡ. | ηυλογ. Δ. 

17. 87 56). 

----Ίσαακ ΑΝ ὮΣ, 17. 97. 47. 51. | οπι. 

δδ3, [ Ίσακ 9”. 

21. ευλογησεν ἕξ. 57. 47. Κ51,Ρ. | ηυλογ. 
ΑΡ. 17. 

- επι] οπι. Ώ /αἰ. Υπ]σ. ΟΙ. Απιι Γιά. | 

Οοπάα, Μ55. (ἶπ” Πανὶ. Π. Βι]ψ. 

««βαρετ’ Ε Γαΐ. 5. Βιῖψ.) νυν. 

28. Μωυσης ΧΤ”. 17. 37. 47. Κ51ιΡ. | 

} Μωσης 5. ΑΡ5. 

--- διαταγµα] δογμα Α κί υἱά. 
--Ἀπ. Δάάἀ. πιστι µεγας γενομενος 

Μωυσῆς ανιλεν τον Αιγυπτιον κατα- 

νοων την ταπινωσιν των αδελφων 

αυτου 3. ἴῃ Οοἆ. ὑπὸ Τιαπο τηΒη. 
1ου. ἴεδίο Έσααππο, οἱ ἴῃ ἆποῦιςδ απογαπα 

πηοπη]π]ς Ζοσετς. γΙά,. Ῥαβαῦ. 

24. Μωυσης ὃ. 17. 87. 47. ΚΙΡ. | 
Ἴ Μωσης 5. Ὁ. ΓΔ π.].] 

γκακωχεισθαι 17. 

96. Λιγυπτου ἰδ). 47. ΚΤΙΙΡ. Βγιτ.Ε5ι.δς 
ΗΕ]. ΜεπαρΗ. Αὐτὰ. Δ ῃ. Οἴδηι.θ09. Οτίᾳ. 

αἱ. Οταπη, Ὥοπα. 69. ὅψη. Απί. Ἐουίμ. 
11.299, ΕἸ. ο. Με]. 945, Ἠοσγρίοσιτα 

γπὶρ. Οτῖφ. Ππί. Ἱ. 475. | εν Αιγυπτου 

Α. 17. | Τεν Αιγυπτῳ ς». 97. 

27. κατελειπεν Α. 17. 473. Τὸ [13 η | 

Όοπισα, δὲ Ὁ). 473. Κ5Ρ. 6ἶοπι. 609. 
- ὅρων Οἶεπι. | δα. τα Ὦ3 ΗΓ εἰέ. 

28. ολοθρευων ἓ. 17. δ7. 47. ΤΡ. | 

ολεθρευων ΑΕ. 

- πρωτοτοκια 47. (-το- 5ΠΡΙΕ 80Γ.) 

- θιγει Ι3. 
29. ἕηρας γης ΑΝΡ3. 17. 47. Υα]ρ. 

Ἀγγ. Ρε. ΜεπιρΏ. 2711. Αὐτὰ. ἄτῃ. | 

Ἐρπι.γης 5. Ὁ». 57. ΚΙ Ρ. 

80. επεσαν ΑΝ). 17. Ῥ. | επεσον 957. | 

} επεσεν «:. Ὡς, 47. Κ1Ι.. 
--- :: Ὁ 

81. πορνη ] Ῥταετη. επιλεγοµενη ἐδ ̓ς (Ομ...) 

82, ετι] οπι. Ὠ ἢ". 

--- επιλειψει Οἴσπι. 485. | επιλειψη 17. 

σσ 

επιληνψι 3. | επιλειψι δὲ. { επιλιποι 
Ῥεῖν. Αἶεπ. Ἠοσί]. ἵν. 95. 

89. µεγαρ ΑΝΕ”. 17. Ἀντ.Ῥ5ί, | 1 γαρ µε 

ς.. Ὡς, 87. 47. ΚΕΤΡ. Υια]ς. Οἶεπι. 

- περι] αάά. δε δ΄. |. οπι. Οἶεπι. 
- Βαρακ] Ῥτασπη. και ἢ Ἠ. Θυτ,Ῥ5ε. 1. 

ΠῚ αἀά. τε ς.. ᾿ς, 87. 4Τ. ΙΤ. | οπι. 

ΑΣΓ”Σ. 17. Ψπ]σ. Μεπιρῃ. Αντπι, (ἴδηι. 

- Σαμψων] Ἑ ΡΙΔΟΠΙ. και σ. Ὁ. 97. 47. 
Ἐ.Ι/Ρ. Βυχ.Ρεῖ. ΖΒ, (Σαμψω 3.) | 
οἵη. ΑΝ. 17. (Ὁ Γαἰ.) 1]. Μεπιρῃη. 

Ατὐπι. Οἶεπι. 
--- Ιεφθαε] { Ρί8επι, και 5. Ὁ, 87. 47. 
ΚΙ Ρ. Ὀστ.βει. Δι. | οπι. ΑΝ, 17. 

γπ]ς. Μεπιρῃ. Αὐπα. (ἴδηι. 

- προφητων] ΡΙΒΘΙΗ. ἄλλων 87. Βγτ.Ε5ὔ, 
Ατπι 911. 1 οπι. 61η. 

88. ἠργασαντο 93. 473. 

ΑΝΡὈς, τε]. 
Ι Γειργ. 5. 

30, οοππαοεταπί οἰτοπίδα ΟἿ, | 31. μου (πὶ. | 
95. οπου.” 6υ” απἲο Ῥαπῃ. Οἵ. | 38, νἱσοσαπῦ ΟἹ. | 
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ΑΛΝΤ 
17. 97. 41. 
ΚΙΡ. 

ΣῬΏλαυ, 6:09, 
5181. 9:97. 

δ. Ἠορ. 17:17. 
9 ἴον. 4:17. 

87. ἐπειράσ. 

ΠΡῸΣ ἙΒΡΑΙΟΥΣ. 

δικαιοσύνην, ἐ ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν," ἔφραξαν στόματα 
Χχευρτῶν, τος αμα δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα 

᾿μαχαίρης”, ἢ ἐδυναμώθησαν “ ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενή- 
θησανὶ ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλο- 

τρίων. Ὁ ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς 
νεκροὺς αὐτῶν" ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσ- 
δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵ ἵνα κρείττονος ἀναστά- 
σεως τύχωσιν" ἢ ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων 
πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς" Ἵ ἐλιθά- 
σθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ ̓  μα- 
χαίρης " ἀπέθανον" περιῆλθον ἐ ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις 

ΧΙ. 84. 

Παβήβίαπα, αἄεριῖ βαπί τορτο- 
ΠΙΙΡΊΟΠΘ8, οῬίατανετιπίΕ οτα 
Ίθοπαπι, 5 οκιποχεταπί ἴπι- 
Ροίαπη 1ρηῖς, οὔαροταπί αοἴθπι 
Ρ]α4 1, οοπγα]πετυπί 46 1ηβγπη]- 
ταΐς, {οχίος [πουί βαπί ἴῃ Ῥε]]ο, 
οβδίτα γνετίεταπί δχίεΓογπι. 
35. Αοσερετιπύ τπα]]ογος ἆε τθ- 
ΒΙΤΤΘΟΙΙΟΠΘ ΠΙΟΥΙΠΟΒ 8108: 811 
Ἀπθεπι ἀῑδιεπ{] βιιηΐ, πΟἩ Βιβεῖ- 
Ῥϊεπίος τοἀςπιρθίοποπι, αὖ πιο- 
Ἡοτεπα Ἱπγοπίχοπί τ6ΒΙΙΥΘΟ- 
Ώοποπι: 88 αλ γετο Ἱπαϊυτία οὗ 
ΥοίΡετα οχκροτθ, 1πεπρογ εἰ 
πίποπ]α οἱ οπγσθγο», 537 Ἱαρίᾶαιῖ 
Βαηΐ, 560] θαπί, (οπιρία καπ! 
ἴῃ οσσἶθῖοπο ρ] Δα 1] ππονΏαῖ ϱαπί, 
οἰτοιππϊθταπί ἴῃ τηρ]οὐΐβ, 1π 
Ρο]ήρας οαΡΥΙΠΙ5, 6σ6ΠΙ6Β, 8}- 

δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 
δ ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος" ΕΣ ἐπὶ" ἐρημίαις πλανώ- 
μενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς 

"καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πί- 
στεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, ο 
περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς 

« . - / 
᾿Σ Τοιγαροῦν καὶ μεις, ρσουσπαυ ἔχοντες περικεὶ- 

ἐπρίσ. 

γῆς. 

ἡμῶν τελειωθῶσιν. 
ΧΙΙ. απ’ 

6 Του 
μεν ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα 

καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δὲ ὑπομονῆς τρέχω- 

μεν τὸν προκείµενον ἡμῖν ἀγῶνα, 
τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ 

τοῦ θεοῦ 

" ἀφορῶντες εἰς τὸν 

δαϑυιαῦῖ, δαηϊοιΐ, 38 ααΐθιι8. ἀϊρ- 
ΠῸΒ ΠΟΠ οταῦ πιαπᾶας, ἴπ 80]1- 
πα ἴπῖρας οτγαπ{οΒ οὐ τη ιβ 
εί ερε]αποῖ οὖ ἵπ οαγεγηίς 
ἴοιτας, Ὁ ἘΠ Ἠϊ ΟΠΙΠΘ6Β ἰθβίῖ- 
πιοπίυπα Πάεῖ Ῥτοβαιϊ ποῖ 86- 
οερεγιιπί τερτοπηΙδδΙοΏσπῃ, "9 460 
Ρτο ποβς ππθ]ς αλα π]ά ργογ]- 
ἀθηίθ, αὖ πο 8ἴΠο ποῬῖ οοπ- 
ΒΙΠΙΠΙΒΤΘΠ{ΗΥ. 

1]άεοφπο οὐ πος ἐδηΐατη Π8- 
Ῥοπίος Ἱπροδίίαπι ΠΙΡΕΠΙ {6- 
βὔπππι, ἀδροπεπίθΒ ΟΠΙΠΘ Ῥοή- 
ἀπς οἱ οἰτοπτηδίαης πο Ῥεσσα- 
{ππῃ, ΘΙ ῥραθη ἃ ΠῚ ΟΙΠΤΤΑΠΙΙΒ 
Ῥποροβίέαπι πουῖθ οθΓίΑΠΠεὮ, 
Ἀαβρίοϊεπίεβ ἴῃ αιοίοτοπι ἢ οὶ 
εἰ οοπβμπΙππΒίοσθπ Τ6βιπῃ, αὶ 

38, δικαιοσυνη ΤΣ, 

---στομα Ὦ”. 

84, µαχαιρης ΔΝ, | Ίτρας σς. Ὦς, 
178. 87. 47. τε]. 

-- εξυναµωθησαν ΑΝ ΤΓΑ, 

ς.. ΝΟ. 17. 97. 47. ΚΤΙΡ. 

95, γυναικες Ν Τὸ, 17. 97. 47. ΚΤ. (ει 

το Ἱάετιαπέ ππΠετίρις Π]ἱοβ 5ο ος. 

τοβαγγεσίίοπα πποτίποσαπ ΒΥΓ,Ρει.) | 

κας ΑἸ, | (οπείναβ εερεταπί | 
6χίετογαπι αοοθρετιηῖ πηι]Ιετθ 1 ἆθ 

1αβηΥΥθοβῖοπθ ΠΙΟΤΙΠΟΓΗΤΙ Βασι Ὦ 

1:αἰ.) ποσερεταΏ{ τα] 65 πΙοχίη5 ὅτο, 

ΜοπυρΗ, ΗΛ, 

--ετυμπανισθησαν] απετυµπανισθησαν 
Ῥ». 

36. εμπαιγµων Οἴεπι.θ09. ενπεγµατων Ὦ3. 
- δε 20. Οἴεπι. | οτη. 37. 

97. επρισθησαν επειρασθησαν ΔΤς, 37. 

47. Κ. Ὑυ]ρ. Μεπιρῃ. Αππη, Ονίᾳ. 1. 

6005, Πῇ, 9180, 465). (ν. 9686) Ογίρ. 
{π|. Π, 8385. |. επειρασθ. επρισθ. δ. 
17. ΠΕ. | επιρασθησαν δίε. Τ) Ἐ. Γοπι, 

ἐπειρασθησαν Ἀγτ.)»ί. Οἴομι, 609. Οτγίρ. 
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Γ. 1 ενεδυν. 

1, 195, Εω9. Ῥ.Ε. 5888, [ οπ. υἴτ.4. 
η], 

87. µαχαιρης ΝΡΧ. 17. | ὂ-ρας 5. 
Ὡς, 97. 47. τε]. Οἶοπι. ΟΥίᾳ. Ἱ. δἱ9. ΠΠ, ἱ9. 
ἵν. Εις. Ε.Β. [Α 5.1. 

--θλιβοµενοι Ῥοβί κακουχουµενοι 17. 

Οτῖσ. ἴῃ Ῥτον. Μαϊ 94. | απίο (ἴδηι. 
Οτῖφ. Ἱ. Τ0τ0. Ἡ, 6481, 11. 2185, 4689, 
(ιν. 2684.) (αὐ. Οταπι. ΕΡΗ. 105. Ογὲφ. 

1μ1. Π. 8485. Ετι. Ρ.Β, ο. Με]. 145. ἵπ 

Ἐ5. 4574, ἵη Ἐν, 2860, 4065, | οπι. ΟΥίᾳ. 
1. 6993, 

--κακουχουµενοι (ἴΐοηι. Οτίφ. Ἱ. Πιν 11, 

(1ιοπιππαὔΣεοΒ) (1ν.) ἴῃ Ῥνου. (αἵ. ΕΡΗ. 

Εἰ. Ἐ.Ε. ο, Μα]. (6 αἱκῇ) ἵπ Ἐν. ἴῃ 

18. ὐΐε. | κακοχουμ. Τὴ), 57 80». 47. 1, 
Ἔ ο. ο. Με]. εἰ. | κακοχοµ. Ῥ. | κακω- 

χουμ. Ἡ. | κακουµενοι Ογἱᾳ. Πϊ. 9180, 
Ὡς ]α πιο, 

88. ἐπὶ Αὐξ, 17. Ῥ (επ) ΟΥνἰᾳ. ΠΠ. 918), | 
γεν ς. Ὦ. δ7. 47. ΚΠ. Οἶσπ. 609. 

Οτῖσ. 1. 6903, 7075. Οα:. ΟΥαπι, ΕρΗ. 
103. Έα. Ῥ.Β. 888, 1η ῬΒ, 9485, 4059, 

89. οὗτοι Ροδί παντ. µαρτυρ. 1). | απίο 

Ογίᾳ. ἰϊ. 8875. Οδύ. Οταπι. Οος. 80. 
Οτῖρ. ἴπι. ἢ, 9995. 878, 4974, ] οπη. 
επι. 609. 

99. της πιστεως (επι. Ογίῃ. Ἡ. ΠΠ. 1045, 

(αν. Οο5. | οὔ. της 37. 

- τὴν επαγγελιαν ΝΤ. τε]. Οἵομ. Ορ. 
Π, 1. ας. ον. Ογίρ. 1π|. 11. 995, | 

τας επαγγελιας ΑΔ. Οτῖφ. 11. Π. 8578, 

4973, Ειδ. ἘΠ]. Ῥν. 89. |. αἀά. του θεου 

Οἶσπι, 

40. κρειττον τι ἈΠίθ περι ἡμων 1)", 

(Θστ, εί.) Μεπιρα. (4011,) Εις. Ἐε]. 

21.89. | Ροβὺ ἴδηι. 609. ΟΥἱᾳ. Π. 9875. 

11, 7040, θα: Οταπι, σου. 80. Οτίᾳ. πὲ, 
11, 9996. 9791. 4374, 

1. τοσουτον Οἶωπ. 609. | τηλικουτον δὲ Ἐ 

(οοιτ.Ξ) 

- αποθόµενοι 17. | Οοπίτα, ϐἶεπι. 
- τρεχομεν 47. ΚΡ, | Οοπία, 6ἶοπι. 

9. σταυρον] Ῥίπεπι.τον ὈΧ. | οπι. Ορίᾳ. 
1. 998ε, Ες. ἵπ Ῥν. 7015. 

81. οἰνοπίοταπό ΟἹ. | 88. ἴῃ ΠΙΟΠΠΙΟΗΒ (οὶ. 
“6 0} ΟἹ. |. 39. (εεπιομῖο Οὐ. | 40. αὐ ποπ βἶπο 
ΟἹ. 

1. ἰαῃέίδτα ΟἿ. | δὰ ρνοροβίαπα ΟἹ, 



ασ. 11. 

να]ς. 
Βντ. Ρ. 

Ἱεπιρ]. [Τ160.] 
Άγπα. 138{Π. 

ετου. 3:11, 12. 

4 ΤῊΘΡ. 

11. πᾶσα μὲν 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, 4 

τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρόν, 
αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ 
θεοῦ ἰ κεκάθικεν." ὃ ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην 
ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ᾿Ἰἑαυτὸν “ ἀντι- 
λογίαν, ἵνα μὴ κάμητε, ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 

1 Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν 
ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, ὃ καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρα- 
κλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, ο“Ὑἱ]έ μου, μὴ 
ὀλιγώρει παιδείως κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος. ὃν γὰρ ἀγωπά κύριος, παιδεύει, μα 9 
στιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. Τε εἰς" ο ΤΩΙ 
ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός" τίς γάρ 
Τ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; ὃ εἰ δὲ χωρίς ἐστε παι- 
δείας, ἣ ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, ἄρα νόθοι | καὶ 
οὐχ υἱοί ἐστε". 5 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν 
πατέρας εἴχομεν παιδευτάς, καὶ ἐνετρεπόμεθα-ἷ οὐ 
ἢ πολὺ" μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν 
πνευμάτων καὶ ζήσομεν; οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας 
ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ 
συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
Σπᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ “χαρᾶς 

εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς 
δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 

Ῥτοροβῖ{ο 80] απά1ο βαβυϊπαὶδ 
ογπσσθπα, οοπ/αβῖοπθ οοηζοτηρίδ, 
Ἀίᾳπο ἴῃΏ ἀθχίοτα εοθῖς ἀοαὶ 
5εάϊτ. ὃ. Ἡοεσοορ]ίαία οπἵπῃ πι 
41 ἔπ]θιη βαβύϊπ αἱ Ὁ ἃ Ῥοσσβίο- 
τῖθιιβ δἄνοθγβιιπη βϑιηθῦ ἴρ805 
οοπί δα οὔϊοποα, πό πο ἔατῖτο- 
πι πῖ απ]πηϊς γοϑύγ!5 ἀθ[οῖσπίςἙ. 

αΝοπάαπι πδααπο δ 8αΠ- 
ραίποπ τος]είῖς αἀνογεαπι 
Ῥοσσαίτπι τοριρηαπίος, 5 εί οῦ- 
111 ο5ε οοπδο]αξοπῖδ, Ύππς 
νοβῖΒ ἵαπι(παπα Π]118. Ἰοφίας, 
ἀἴσαπα, ΕΙ πηῖ, πο] περίοσετα 
ἀἰκοιρμπαιη ἀοπι]πῖ, πεαιο {- 
Ηροτία ἁαπι 80 60 αΓριθτῖθ: 
αποπι οπίπι ἀῑΙσίς ἀοπηίητς 

οαδῆραϊί, Παρσο]]αῦ απίοπι Οοπι- 
ποια ΕΠ απ 4 παπι τοσῖρ]δ. 7 1π 
ἀῑκειρμπα Ρεγδενοταίο. Ταπι- 
απαπ β]ῖς νους οβετί ἀοπδ: 
4815 οπΊπι ἢ] 18. 4ποπῃ ΠΟΠ 6ΟΓ- 

κ πρ Ῥαΐοεν ϑΘιοα εί οχιτα 
ἀἰδοιρ]παπα οδ5, ου]ή5 Ῥατί]- 
οἵρ68 ἐμοῦ διιηδ ΟΠΗΠΟ5, ΘΥΡῸ 
ππ]ίοτί οὖ ποπ ΒΗΙ οριῖς. 
ΦΏεϊπᾶς Ραΐτες ᾳπἰάσπι οατηῖς 
ποβίτας Παδαίτηας οτμαἸίοτος εἴ 
ταγογεβαϊηαΓ: ποτ ΠΙΠΙΙΟ Π]- 
αῖς ουτεπιρεταδίπιας ραπ βρὶ- 
τίεπαπη ος γίνεπιας ο Εντ 11 
απἰάθπι ἴῃ ΓΘ ΡΟΥΘ Ῥαασοταπι 
ἀἴεγαπι βοοππάιπιπι γο]απίαίεπα 
επαπῃ ογαάΙεβαπέ τος, Πῖο ααἴεπα 
δα 14 αποά πῃ]ο εδ ἴπ τεςί- 
Ῥϊοπάο βαπουβοαθίοποπα οἴτπβ. 
Ἡ Οπιπῖς απίοπι ἀἰκοιρπα Ἱπ 
Ῥταυεοπ[ απἱάσπα νἀ θῦμα ΠΟΠ 68- 
86 σαιιάἡ εθᾷ πιοτοσῖ5,Ῥοδίεα απ- 
ἴοπῃ [γπούα πι Ρρ8ΟΔΠΙΒΣΙΠΙἨΤΗ ΟΧΘΓ- 
οἴτοιῖς Ρεγ εαπι τοάάεἴ Ἱπδίιῖαο, 

9. τε] δε 1.. 

- του θεου ΟΡ. Ἱ. | οπι. ἐξ, 
--- κεκαθικεν ΑΝ), 17. 37. 47. (Κ1(Ρ.) 

(-θηκεν ΚΕ.) | 1 εκαθισεν ς«:. ΑΙΠΙ. 

Το. Ογίᾳ. Ἱ. 

8. τον] οπι. Ὁ)". 

- τοιαυτην ΡΙπεΠΙ. την 47.|τοσαυτην]7. 

- ὑπομενηκοτα 37 867. 
--- ὑπο] απο Ὦ3. 

- ἑαυτον ΑΕ. Ψυ]ρ. ΟἹ. Ώεπι. (ἵπ οοἩ- 

ὑγϑα!ούϊοποπη Ῥτορτίαπι Μεπιρη.) | 

Φ αυτον --. Ὁ», 97. 47. ΚΙ. | ἑαυτους 

δ Ἐς, Απιι Γι]. Το. Πατ. (Δ νουβαπι 

βοπηοί 1508) ΥΓ.Ρεύ. {π νουῖς Ὁ Τιαῦ. | 

αυτους Νε, 17. (οτι. εις αυτ. 8. ἑαυτ. 

ΤΠεΡ. Ατπι,) 46 60 Ιπίου νο ἄδΙ]Ι, 

- ὑμων] οπι. 97, 

- ἐκλυομενοι] εκλελυµενοι 1)3. 

4. ουπω] αάά. γαρ ἨὮ31,. γαρ. Οἱ. 
Μεπιρῃ. Τ]οῦ. Αγπι. 

- αντικατεστητε] αντεστητε Τ. | αντε- 
κατεστητε 17. 81 δεγ. ΤΑ. 

- της ἁμαρτιας 973 δοτ. 

- ανταγωνιζομενοι) αγωνιζομενοι 37. 

ὅ. εκλελησθε] ἐκλελυσθε Κα. | ααα. παρα 1)". 

- ὡς] οπι. 87. 

- μου Οἶοπι. 68. | οἵη. Ὁ. 
885. Οτῖρ. [πὲς Ἡ. 6985, 1] 
Ῥτον. ΠΠ. 11. ΤΝ Χ.) 

--- ελενχομµενος απίο ὑπ᾽ αυτου 1). Ονίφᾳ. 

πι. 1. 1 Ῥο5ι Οἴει. δἱς. Οτἰᾳ. Ιπί. Ἡ. 

--µαστιγει 57 567. 

7. εις παιδειαν ΑΝΕ. 17. 87. 413. ΚΗΡ. | 
γπ]ρ. Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. Αππι | 
2561. Οτίρ. πὲ. ΠΠ. 8554, (ᾳπ6πη τοσ]ρῖτ | 

ἵπ ἀῑφοίρ. Τ Γα.) | Τειπαιδειαν «τ. 47. 
- ὑπομενετε] ὑπομεινατε 1)". 

- ὑμιν] ἡμιν 17. 

- τις γαρ] Ἷ αἀά. εστιν ασ. ΝΤ. 17. 57. | 

47. ΚΙ). Ἁγτ.ρει. Μεπιρα. Ατπι, | οἵη. | 

ΑΝ’. γὰρ. Τιου. ἤθει. Ογίφ. ἴπι. Η1. 
-- ου παιδευει] ουκ επαιδευσεν Ῥ. 

8. νοθος] νοθροι Δ. 

- και ουχ υἷοι ΔΠίο ἐστε ΑΝΤ3. 17. 97. 

γὰρ. Ογἱᾳ. Ιπι. Π. 4851. 1 1 ροβύ ς΄. 

1)», 47, ΚΠ. γγ.Ῥει. (Μεπιρῃ, ΤΠΕΡ.) 
Άτπι. Πίοι. Αι. | 

87. Οἶσπι 

» 9658, (ὙἹα. | 

9, ειτα] ει δε Θγτ.Ῥεῦ. Αυτη. 

᾿ τ--γεγυµνασµενοις ΟΥγίσ. Π. 11. 

9. εντρεποµεθα Εἰς. (αρ]λαίηια). 
- πολυ ΑΦΓΧ. 17. 1 ἔ πολλῳ ς. Ὀς. 

87. 47. Κὶὶ. [Π. Ῥ.] |. αάά. δὲ δ)". 

- ζησωμεν 87. ἸΚ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. Πιξ. 1. 

24059, 

10. οἱ] ὁ 893. (σου. 5) 

-- κατα το δοκουν αυτοις επαιδευον] 

επαιδευεν ἡἵμας και τα δοκουντα 

αυτοις 13. 

-- αυτοις] αυτους ἴ,. 

- συµφερων Δ. 
-ειζ] προς 47. | οι. εις το δν. (πάᾖ.5) 

11. δε ΑΝὈς, ο7. α7Τ. ΚΙ. ΟὟ πρὸ 

Ὀγτ,Ῥεί. Μοπιρῃα. Οὐ. ΠΠ. (6665.) 
Ονίᾳ. Ππί. 6811, 1 μὲν 3. 17. Ὦ. 1 οἷ. 

Ὁ. Ανπι. 491. 

-- αυτης Οεῖσ. Π. 6015, εἰ, 6674, Ι αυτοις 

13. ((οΥτ.") 

| γεγυμ- 
νασµενης Τὰ, 

- δικαιοσυνης Ογίᾳ. ΠΠ. 1 -νην 17. 

2. πυᾶοξ Οἱ. Ι 3. βοιποῦ Ίρβαι σι 4. ποπάατα 
ουίπα Οἱ. | Ἰ. οβυτι 9ο Οἱ. | 9. εγαάϊίοχες μ8- 
Ῥαΐπααβ Οἱ. | τονετοῦαπηασς 608 ΟἿ. | οπι. πΟΠ 
πὶ. | οὈίοπιριανίιπας πι, { 11. τ αἰαῖ Απι. 
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ΑΝ[Ο]Τ 

4 Ες. 35:3. 
εΡτου. 4:26. 

1Η’ 

15 

{Ρευ{. 29:18, 
15. δι αὐτῆς 

ή 

95. διὰ ταύτης μιωθῶσιν ἡ οἱ 
ΕΟεῃ.2Ρ:91. 

Ἀ(οῇ. 27:39. 

ΠΡΟΣ 

ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. ᾿ 
τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον" 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

13 Διὸ "τὰς παρειµένας «χεῖρως καὶ τὰ παραλελν- 
μένω γόνατα ἀνορθώσατε, 
Ἐ ποιεῖτε" τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, οσοι 

19 

ΧΠ.12. 

12 ῬΥΟΡΙΟΥ αποᾶ τοπηΐδεης πια- 
πας οὖ βοϊαία δεππα οπσίία, 

Ὁ καὶ τροχιὰς ὀρθὰς 1366 στεβριι» Υϑοίοβ [δοῖΐθ ρϑαϊ- 
Ῥὰ8 νοςίτῖς, αὖ ποπ. ο]αιάίσαης 

πηβρῖς απίεπι 5απΠοίΗΣ. εἰ ος τς 
" εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, ο ο μια πλεῖ 

πολλοί: 15 

17 5 

μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 
10’ 

8 Τπες. 

1 Ώου. 4:11. 

ΚΈΧΟΑ, 19: 16. πὸ καὶ 

του γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένφ᾽ καὶ | κε- 
πιλαρ πυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ ᾿ζφῳ΄ 5 καὶ θυέλλῃ, Ίρποιι οἱ ταν ίπθπι οὐ ομ]ἰρῖ- 

Ῥα5, οὖ δαποΙπιοπίατη, βῖπ6 41ῑ8 
πεπιο γιάθΕῖέ ἀοπιῖπαπα: 15 σοἩ- 
Γοπιρ]απίος πο απ ἀθεῖι ρια- 

ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ ἶπο ἀοῖ, πο 4 τααϊκ δτπατῖτας 
θεοῦ, ' μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω σαι ἐνοχλῇ, καὶ 

ὁ μή τις πόρνος, 

ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ησαῦ, ὃ ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέ- παπι οβοαπι γϑηαίαῖν ρηπι ἄν 

δν τὰ πρωτοτόκια ἶ ἑαυτοῦ." 
μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδο- 
κιμάσθη' Ἡ μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καί περ Ίοσππι, ἀαιπιαυδτα ουτα Ἰρο- 

ἀῑπίς Βα Βα ΠῚ ρογπππαης Ἱπι- 
Ῥεθ]αί οἵ ρου 1]]απι Ἰπαπἰπεπίαγ 
πμ], πο ᾳπἱς Γογπίσαίογ δα 
Ῥτοίαπας αὖ Έραια, {αὶ Ῥτορίας 

5αα, 17 Βο]τοίο απΊπη (ποΠΙβτη 
ἴστε γὰρ ὅτι καὶ οὗ Ῥορίεα οπρίοπβ Πειοβίατθ 

ῬεπεάΙομοπεπι τερτοῦα{ις εδ: 
πΟἩ οπΊπη Ἰπνοπίς ρπθπ{θεηιῖπθ 

πιῖς Πα αἰβίββοῦ ϱ8Π1. 

18 Νοπ οπῖπι αοοθβδὶςσς δᾶ 
{τασιαρί]επι εἰἴ  αοοθπβῖρί]επα 

πεπα οἱ Ῥγουε]]απι, 3 οἳ ὑπ 088 
" σάλπιγγος ἤχῳ, καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ΒΟΏΙΠΙ οὐ νοσθπι ΥΘΙΡΟΓΙΠΙ, 

ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μη, προστεθῆναι στον λό- “λᾶπι φαΐ δυᾶϊοταπι οχοιβανο- 

1Ἐκοᾶ. το: 18. προ 
ἐν. θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους," λιθοβοληθήσεται !, 
πὸ Ώρηαί, 9: 19. 

21 

φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, | Μωυσῆς " 

ταηῦ 56, πο οἷβ Βογεί γετΡΙπΙ: 

ὃ οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, ' Κάών "που οπίπι ροσιαναπί πο 
ἀἰσεραίας, Ἡτ 51 Ῥοεείία θυ ρου 

καί, οὕτως πποηίστη, Ιαρίάαβίιαν: 5} οὐ, 1 

εἶπεν, τογηρ]]ο οταῦ αποά νιἀευκίας, 
Μοβες ἀῑκίξ, Ἐκίονγίας ΒῈΠῚ 

19. τροχιας] ΡΓ8επΙ. τας 97. 

---ποιειτε δὰ Ἐς 17. Ῥ. | 

ΑΝ.Ρ. 37. 47. ΚΙ. 
---ταθει 1,. 

14. 40 Ιπῖς, αδελφοι 97. 

15. µη τις] Ῥταστη. ἵνα Ὁ) Ἡ. |. οπι. Οἶσπι. 
622. 

- χαριτος] δοξης Κ. 

--- ενοχλῃ Οἴδμι. (ἐνοχλησῃ οί. δ αἰνα 

70.) | ενοχλε ΚΡ, (ρτορογῃϊπαῦ 

αβηἰειίοποπι «ΖΦ ι1}.}) |. ἔν χολῃ Ὠοιῦ, 

ΧΧΙΧ. 18, 

- δια ταυτης δὰ). 37. ΚΙ,. | 

Δ. 17. 47. Ῥ. Ο1επι, 

1 ποιησατε ς-. 

δι᾿ αυτης 

- οἱ πολλοι Αὐξ, 17. 47. Οἶσπι. 1 Ἀοπι. 

οἱ «ς-. Ὁ. 57. ΚΙΙΡ, Ατὐηὶ. Πΐθι, 

10. ὁς] οσα. 8, 

-- απεδοτο 1). 17. 37. 47. Κ1Τ,Ρ. | -δετο 

ΑΟ. 
--έαυτου ΑΝ"ΟΡυ, | 
Ν.Α, 
σι. 

17. θελων] λεγων 3. 

18, ψηλαφωμενῳ] { δα, ορει σ. ΏΚΙ,Ε. 

ψυὶρ. ΟἹ. Αὐτὰ, Οτίᾳ. Τα, τι. 4904, | 

Ῥγδομῃ, 7... |. οπ, ΑΝΟ, 17. 47. Απ. 
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} αυτου -. 

17. 957. 47. ΚΕ. |. οπι, Ανπη. 

1 ιά. Ίδεπι. Η αν. Το. Ἀγτ.Ε5ε. Μεπιρῃ. 

Έπος. ἆδι, Ορίᾳ. Ππέ. Π. 9813. 

18. και κεκαυµενῳφ Ογῖσ. Ίπι. 1. 9813. 

4908, 1 κεκαλυμμενῳ Ὦ3Ἠ. (οπι. και οὗ 

Πανὶ. Μεπιρῃ. Τ]μοῦ, Ανπῃ.) 

--- και ζοφῳ ΑΝ ΟΡ, 17. Ῥ. | και 

σκοτῳ ο. ΝΡΝΡ 87. 47. 1,. (ΠΠαθοὲ 

Ῥοβὺ και ζοφ. Αὐτὴ.) { οπι, Κα. 

19, οἱ ακουσαντες] Ύ πας ποῦ απ Ίγοναπί 

Μειρῃ. 

- μη] οἵη. 83 (α4ἆ.5)Ρ. 

- προσθειναι ΔΑ. 

90. θιγει Κ. 

--λιθοβοληθησεται] Τ δα, η βολιδι κα- 

τατοξευθησεται 5. (νά. Εκος. κῖχ. 19.) 

| ο. ΑΝΟΡΜ. 17. 97. 47. ΚΙΡ. 

γαρ. Βγνιβεί, Μεπιρῃ, Τμοῦ. ΑΥ̓ΤῚ, 

2381. 

91. οὕτως] ου 3. 

- ην] ἡ δὲ Ἐς (σου.ς͵) 17. 

- Μωυσὴς 8Ο. 17. 87. Κα, 

εν ΑΙ)Μ. 47. Ῥ. 

---εκφοβος] ενφοβος Μ. Οἶωπ. 69. 

---ειμι] οτι 83. (4.9) 

---εντροµος ΔΟΡΕΜ. τε]. 

εκτροµος 83, 

[1 Μωσης 

ἀσπ.θ6ϱ. | 

35. αλλα Ογῖσ. 1. 185. 714ἴ. 11, 7688, ΠῚ, 
7593, ἵν, 1745. | ου γαρ ΔΑ. (ο νογ. 18.) 

---ορει Ογίᾳ. τ. θἱ9. 1. ΠΠ, ἵν. Έως. Η.ΕΒ, 
Ὢο πιαχέ, Τα]. κὶ. (450:) Γ.Ε. 9044, ο 

ΜΕ]. 1963, 1694, ἵπ Ἐ5. 4490. 4545, 5468, 

ἴῃ Ῥ». 150, οὐ βᾷθρο | ορη 17. | οπι. 1. 
- και 19. ΟτΙᾳ. 1.188. 714. γ474, ἢ, 111. 

ἵν. Ογῖφ. Ζιῖ. Π. 3814. 2995, 4201, 4515, 

Ἔπι5. Τ).Ὲ. ο. Με]. 2ἱ. ἴῃ ἘΠ. ἐδ». ἴὰ 

Ἠ5. 504. 2018, 2098, 3188, 860ε, 4315, 

43Τε, 4515, 4814, 598, 6455, οπι, 8. 
«4ιΠ. Ες. Ἡ.Β. ἴῃ Ῥε. 3888, ΕΠ], 584. 

--επουρανιῳ απίο Ἱερουσ. 3. | Οοπίτα, 
Ογίᾳ. Ἱ.ίον. τι, ΠΠ, ἵν. Ονίᾳ. {π|.: τ 

ψιαΐίεγ. ἔτι. Ἡ.Ι, Ὦ.Ε. ο. Μα]. δὲς. ἴῃ 

Ἠ». (0. ἴῃ Ῥε. 495, 608, 1915, 9014, 9093, 

9153. 3608, 98688, 4315, 4375, 4514, 4814, 

5598, 6450. | επουρανιων ΑΝ. 

- μυριασιν Οτῖρ. Ἱ. {εγ. ΠΠ]. ἵν. Εν. Ὁ.Ἐ), 

ο. ΜΟΙ. δὲ. ἵπ Εβ. 4δ45, ἵπ Ῥβ, 1915, 

3013. 8155. 45013, 5995, μυριων ἁγιων 
Τὴν (οι. ἁγιων 5) || πιγηαᾶος 
Ἰποίογιπι «9Η.  μυριαδων ας. 
Ορίφᾳ. 1. 141. (64. Ῥρεποογ). 

18. οἰαιάῖσαης α1ι18 ΟἿ, [ 14. βαποΕἰτηοπῖα τη. 
1 ἀοιπι ΟἿ. 1 18. ἐχασιαδί]οια πιοπίστη Οἱ, 

ο. σον - 

ντε» 



ΧΙΠ.2. 

κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασιν δικαίων τετελειω- 

“ βλέπετε μὴ πομαισίαησθε τὸν λαλοῦντα: εἰ γὰρ 

ΠΡΟΣ ἝἙΒΡΑΙΟΥΣ. 

φῷ 

καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι 
λαλοῦντι παρὰ τὸν 

Τἐ ἐπὶ 

δηλοῖ | 

σι, "Εκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος" “ἢ 
ΥἹ. Ρ. 

ΠΠεπαρῃ. [ΤΠΕΡ.] 
Άτπι, 01. 

21. ἔκτρομος 

ῶ 

μένων, "4 
“ 

ῥαντισμοῦ ᾽ κρεῖττον 

ἐκεῖνοι οὐκ τς ; 

νῶν ἀποστρεφόμενοι, “ὅ 
π Παρ. 2:6. 

3 τὸ δέ, Ἔτι ἆπαξ 

4 Του. 

οΏοι{. 4: 24. 

ο. πῦρ κπαταναλ.σκο». 
ΧΤΠ. κ’ 1 Ἢ Φφιλαδελφία μενέτω. 

ἀλλὰ προσεληλύθατε 

Σιὼν ὁ ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, ἡ Ἱερουσαλὴμ ἐπου- 

ρανίῳ, καὶ μυριάσιν, ἀγγέλων πανηγύρει, τ καὶ ἐκκλη- 
σίᾳ πρωτοτόκων ᾿ ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, 

γῆς παραιτησάμενοι "τὸν" 
χρηματίζοντα, ἶ πολὺ΄ ̓ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρα- 

“ οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευ- 
σεν 1.2} νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, ") Ἔτι ἅπαξ 

ἐγὼ ἑσείσω” οὐ Ἴεν τὴν ας ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 
τὴν τῶν σαλευοµένων΄ 

μετάθεσιν ὡς μαφία ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευό- 
μενα. Ἱ 3 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες 

σωμα χάριν, δι ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ 
μετὰ | εὐλαβείας καὶ δέους "- “5 καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν 

τῆς φιλοξενίας μὴ 

οὐ γοπιοναπάας: ποά  αοσθδ- 
αἶδιῖς τα Βίοη πιοηπίσπη οἱ οἴνιία- 
ἴοι ἀαὶ υινοηιῖς, ἨΠϊογαδα]επα 
οπο]εδίθτη, οὐ πια] ογαπα πα] ἢ απ 
απρε]ογαΏ Γποηπεπίαε, 3 οὗ 
οσσἱαρίασαπα. ΡΥ τ νου α πὰ. ο 
οοπβοτῖριϊ από ἵπ οπο]δ, οὖ 
Ἰπάῖσσπι οπππίαπα ἆθαπῃ, οἱ δρ]- 
πΊνας ἰδίου απ Ῥοτεσίοταπη, 
Ἅλ οι. {οβίαπιοπῖ ΠΟΥΪ πιοάἶαίο- 
ΤῸ Ί6501Π, οὐ εαησηπῖς βΡΗΓ- 
ΒΙΟΠΟΠΙ ΠπσΙΙ15 Ιοᾳποπίοπα 4 παπα 
Αγε]. 3 Ὑϊάσοιο πο τεοΒείῖ5 
Ἰοᾳποπίοιη: αἱ οπίπι 111 ποῃ 
εβσεταπίέ τοσαδαπία5 6απα ααὶ 
8ΗΡΟΥ ἴθυγαπα Ἰοᾳποβαίας, τη] Ὁ 
πιασ]5 ΠΟΒ απ] ἆθ οπε]ῖ Ἰοψαθη- 
ἴοπι ποθῖς ανεγπηασ: 26 οπῖας 
γοκ πιον1ῇ {6ιταίη ὕπηο, ποᾶο 
απίεπα τερτοπη(ῦ ἀἴσεῃς, Δά- 
μας ΒΕΠΠΕΙ 65Ο πιογερο ποῃ 
ΒΟΪΆΠῚ {εγγαπι 564. δ οπε]ατη. 
51 Ωποᾶ. απαίετῃ, Αάμπο 5επια], 
ἁποῖς, ἀεσο]αταί πιοβίΠαπα ἵχαπς- 
Ἰαΐϊοπεπι ἵαππαπαπα [ποίοτατη, 
πὸ πιαπεαπί θὰ 4186 βαηῦ ἴπ- 
τη 1118. “8 Τα 6. τορηστῃ ἴη- 
πηοῦ]]θ ειδοἱριεηίο5 Παβθπης 
στα[ίατη, Ῥες 4παπ δετγίαπη5 
Ῥ]ασσπίες ἆ4εο εαπ ππεία οὗ 
τονοτγοπίία: ' ΘΓ ΟἿ πὴ ἀθιις ποδίετ 
1 η15 ΟΠΡΙΙΠΙΘΗ5 680. 

καὶ 

ΓΑβελ. 

1 (γα 5. ἔγα θυ α 5. πη- 
πραῦ. 3 Ε Πορδρι(αταίεπι πο} 6 

22. (Θοο]οβῖα απσο]ογαπ πια] ιά ἰπῖς ἔγτο- 

απεπ απο ΠΠ. 4040) πανηγ. οππα απῖῦ, 

ΑΟΡΜ. Ι7. 57. 47. ΤΡ. Ονίᾳ. 1. 7141. 
11, Ες. Ὦ.Ε. ο. Με]. 19. ἵῃ Ὦς. 4549. η 

Ἠς. 1915. 4513, 5595, |. οοΠαιπάαπίπι 
Ογίᾳ. Ππι. ΠΠ. 9814, 4908, 

35. πρωτοτοκων τεκνων Λ1είῃ. αἴνη. 82. 

---απογεγραµµενων Ἀπίε εν ουρανοις 

ΑΝΟΡΜ. 17. 837. 47. ΤΡ. να]ρ. 
Ῥγτ.βεῦ,. Μεππρῃμ. ΤΠεῦ. Ατπι, «Αι, 

Οτίᾳ. 1. 184. Τ4Τα, ἵν, 1745, Ογίᾳ. 
Ππί. Ἡ, 9814, 4204, ει. Εις. ο. Με]. 

δὲδ. π᾿ Ἐς, 4544, ἴῃ Ῥ5, 9013, 8193. 4513. 
03835, τὰ προτοτοκα τα εναπογεγραμ- 

μενα εν ουρανοις Οἴεπι, 69. [ Ῥοεί ς. 
κ. 

--- κριτῃ] κριτης 17. 

- πνευμασιν] πνευµατι 3. 
- δικαιων τετελειωμενων] τελιων δεδι- 

καιωµενοις ἂΝΣ. (6οΥΓ.Ε) | (δικαίων τεθε- 
µελιωµενων 3. Ἰπδίοταπα (απ Ιξογιαπα 

}ιαί. εσσ]εδία ερἰῖέααπι 

βαπιάαἴογαπα ΕΠ]. 4040.) 

24. µεσιτῃ] µεσιτης 3. 

---κρειττον ΑΝΟΡΜ. 57. ΚΤΙΡ. σα]. | 
Έκρειττονα «.. 17 (-τωνα) 47. 

ἴῃ ἁοπιῖπο 

94. τον] το .. 

25. παριτησησθε Ῥ. 
- λαλουντα] ἃαᾶ. ὑμιν Ὦ. Πατὶ. Ἐ ΤΠ. 

25001. 

- ει] οἱ 37. 

- εξεφυγον ΑΝ3"Ο. 17. Ρ. [1 εφυγον 5. 
ΝΕΡΕΜ. 97. 47. ΚΙ. (εφυγαν 3.) 

᾿ τ ἐπὶ] Ί Ρταση).τον 5. δὲς, (37.)4Τ. ΕΤΕ. 

Ἄττῃ. Πεμ. 1 ροβὺ παραιτησαµενοι 

ΑΝΞΟΡΜ. 17. | παραιτησαμενοι τον 

επι γῆς 51. 

-γης] Τ Ρνασπι.τηςς. | ο. ΑΝΟΡΝΙ. 

17. 37. 47. ΚΙΡ. Αὐτὰ. | εκ πιοπία 

01. 

---τον χρημ.] Ἔοπι. τον ο. Υἱᾶ. απία. 

π- πολυ ΑΒΟΡ3Σ 17. | Ἰπολῳ ςψ. 
ΕΜ. 97. 47. ΚΙΝ. 

- ἡμεις] ὑμεις Ο. 47. 

- τὸν αἱϊ.1 των 17. 

- ουὐρανων] -νου νὰ Μ. 

96. ἡ φωνη] οτι. ἡ Μ. 

-- επηγγελται] επαγγελεται 17. 

- ετι] ὅτι 47. | ὑτι ετι Μ. 

--- εγω απίο ἁπαξ 1). 

---σεσω ΑΝΟΜ. 17. 47. 

Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ, 9ιΠ. | 

Υα]ς. Ἀντ,βεί. 

1 σειω ς. Ὁ. 

37. ΚΤΡ. Αππι, ἤίδιι. 

ΤῈ: 

--- γην] οιπ. Ῥ 3. (ϑαρτα"!.) 

27. ετι] οπι. 47. 

--την δηΐϊθ των σαλευομενων Αὐδ 6, 17. 

Ι Τροβι ς--. Ν.Ὀς, 57. 47. Κ.Ε. |. οπι. 

την  ῈἘΜ. Ατπι. 

- ἵνα μεινῃ τα µη σαλευομενα] οτι. Α. 
38. εχωµεν ΑΟΤΡΜ. 47. 1. Όεπι, ὅν Ῥεῖ. 

Μεπιρῃ. Αππῃ. | εχοµεν δὲ. 17. 57. ΚΡ. 

γυ]σ. εἰ Απι. Εωία. Πανὶ. ἤναι. 

--λατρευωμεν ΔΑΟΡ. 17. 1. Υπ]ς. | 

-ομεν ΝΜ. 97. 47. ΚΕ. Ατπη. 

---ευαρεστως] ευχαριστως 3. 

τ μετ Ὁ. 

- ευλαβειας και δεους ΑΝΣΟΡΣ. 17. 

Ὦγγ.μεί. Μεπιρῃα. ΜΗ]. ΤῊ. αἱ υἱ. 

(Οὐ.) Άτπ, 1 ευλαβ. και αιδους 

ἀξ ΟΜ. |. Ταιδους καιευλαβειας 5. 

37. 47. ΚΙ. Υι]ρ. 
99. και Οτγῖφ. Π. 5125. | κυριος Ὦ3. 

2. της φιλοξενιας] την -νιαν ἓ. (οοττ.".) 

Ι 844. λεγει 

22. Γπεαπεπείατα ΟἿ. | 23. εοο]εδίῖαπι ΟἹ. | 94. 
88Ρρεγ5ῖοπθτω ΟΙ. | 25. απετίίπααβ ΟἿ. | 26. ἴαπο 
ΏπΏς δυΐθτη ΟἿ. | δὲ 6ερο ΟἿ, " 

1. τοϑῆθαῦ ἵπ τ ΟΌΪΒ ΟἹ. 
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Ρ Ῥεπῖ. 41:6. 
208.115. 

4 Ρ5, 117 (118):6. 

41. 

ΚΑ’ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

ἐπιλανθάνεσθε: διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενί- 
σαντες ἀγγέλους. “μιμνήσκεσθε τῶν “δεσμίων ὡς 
συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες 
ἐν σώματι. ος ὁ «γάμος ἐν πᾶσιν, καὶ ἡ κοίτη 
ἀμίαντος" πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός. 
" ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος" ἀρκούμενοι τοῖς ᾿παροῦσιν" 
αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Ὁ Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽ οὐ μή σε 
ἐγκοταλ. πω: 5 ὥστε θαῤῥοῦντας ἡμᾶς λέγει», 4 Κυ- 
ριος ἐμοὶ βοηθός, [ καὶ] οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει 
μοι ἄνθρωπος; μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων. ὑμῶν, 
οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀνα- 
θεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε 
τὴν πίστιν. 

δ᾽ Ἰησοῦς χριστὸς | ἐχθὲς" καὶ σήμερον ὁ αὐτός, 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. ὃ διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ἕέναις 
μὴ ̓ παραφέρεσθε"" καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι 
τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν 

οἱ προς ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ οὗ 
φαγεῖν Ἱ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύον- 
τες. |) ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἆμαρ- 
τίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ 
σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς" "' διὸ καὶ 
Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, 
ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. ᾿ τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς 

2. δια ταυτης δι᾿ αυτης . 

8. μιμνησκεσθε) μνησκεσθε 47. 

--δεσµιων] δεδεμενων Ὦ3. 

- κακουχουμενων ΑΝΕΣΗ. 17. 47. | κακο- 

χουμενων 1).Μ. 957. ΚΙ. | κακωχου- 

µενων Ὁ. 

4. γαρ ΑΝΡΞΜΡ. Υυ]σ. ΜεπιρΗ. | 1 δε 

-. ΌΏο 

384, 

5. αρκουµενοι] -νος Μ. 

--ειρηκεν Οἰοπ. 495. | εφη Ο 6 601. 
--- ουδ) ου Οἶεπι. | ουδὲ 37. 

175. 87. 

Άτπῃι. ΖΕ 1. Τοπι. Οἶεπι. 622. Ες. Ὀ.Ε.. 

7. ἡγουμενων] προηγουµενων 1), 

- ὑμων}] οτι. 1)”. 

- αναθεωρουντες] -ρησαντες Ο. 

- αναστροφης] ΟΠ1. ανα- 973. 

- µεµεισθε 3. 

8. εχθες ΑΝΟΡ3ΜΕίο. 1 χθες 5. 

Ο0Ώε. 17. 87. 47. ΚΙΡ. ΟΥίᾳ. Ἱ 
2505, Π, 7788, | οπι. 564. και 573. 

- αιωνας] κα. αμην Ὦ3. | οπι. Ογίᾳ. 1. 11. 

47. ΙΤ. Ἀγτ.βεί, Ρεί, 

-- αἷμα περι ἅμαρτιας ΝΟΡΜ. 

57. (47.) ΚΕ. Υμ]β. | περι ἅἁμαρτιας 

οπι. Α. | Ῥοδί εις τα ἅγια ΟἿ, 

Μεπιρῃ. 

23811.) | περι ἁμαρτιων 47. 

- κατακαιεται] ΟΠΙ. -καιεται 87. | κατα- 

ψαλισκονται 1) Ἐ, 

19. ἁγιασει 473. 

--ιδιου] οἵη. 17. 

ΧΙΠΙ. ὃ. 

ομ]ν]βοῖ: Ῥοεγ Ἠαπο απῖπι Ἰα- 
{ποτυπῇ οπϊάατη απσε]ῖς Ποδρί- 
Πο. τοοθρᾳῖς. ὃ Μεπιεπίοίε 
γϊποίοταπι ἵαππιπαπι πα] 
νἰπο, εἰ Ἰαροταπιαπη ἕαπι- 
α παπι οὐ 1ρδί ἴπ ΟΟΤΡΟΤΘ ΠΊο- 
ταη{θς. ’ ἩοποταΡί]ᾳ οοπαΡῖαπα 
ἵπ οπιπῖθας οὖ ἴογις Ίπππασῃ- 
Ἰαϊας: ΓΟΓΠΙΟΒΤΟΤΕΒ οπίπ οὖ 
αἀπ]ίογος ΠπάϊσαδΙ{ ἆθας. 5 θ]πί 
ΏΙΟΥΘ5 Αἴπο αγατῖϊϊα, οοπ{επ{Ι 
Ῥγαθδθπ/ίριι5: 1ρ56 οπῖπι ἀῑκ]ε, 
Νοῆ {6 ἄθβεταπΙ πρᾶαὰρ ἀ4θΓ6- 
Ππαπαπις ὅ ἴα. αὖ οοπβάεπίεγ 
ἀἴσαπατας, Ὀ οι πας τη] ἢ] Δα πίος 
656: πο {Επιθρο: απῖά ἔβοϊαῦ 
πι] πὶ Ποππο ὃ 7 Μεπιεπ{οίο Ῥταθ- 
Ροβίζοσαπα γεδίτοσατη, πὶ γοῬῖβ 
Ἰοσπ εαπί γοτραπα ἀθῖ, 4πΟΓΙ1ΠΙ 
ΙΠπίπεπίθβ οπ]ίαπι ΟΟΠΥΘΙΘΗ- 
Ποπίς Ἱππϊαπιϊπϊ Πάθπι. 

8 Τοβὰβ ΟἨτῖσίέας οτί οἱ Ποᾶ[ς, 
1ρ8ε οὖ ἵπ βαοοπ]α. ὃ Ὠουιτ]πῖβ 
νατῖῖς οἱ ρετορτϊπ]5 πο]ῖιε αὖ- 
ἀποῖ: ΡΟ πη πὶ οηάπα οδί στα- 
{18 εἰαδ]]]γὶ 60Υ, ΤΟΠ. 65615. 41186 
ηΟΠ ρτο(πεγαπ 6 παπα π]απῖρας 
ἴῃ 6ἵδ. 0 Ἠαῦεπιας αἰίατα, ἆθ 
απο εἆστο ποπ Παθοεπίέ ροίεδί- 
ἴοπι απ (πὐογπασπ]ο ἀεβεΓ- 
νἰπηϊξ,  Ωπογαπι οπῖπι απῖ- 
πια Πάτα Ἰπ[ογίατ Βαηριῖ8 Ῥτο 
Ῥοσσαίο Ίπ βαποία Ῥεγ ροπίϊῆ- 
σσπα, ΠΟΓΙΠΙ ΟΟΥΡΟΓΕ ΟΤΘΠΙΔΠΡΙΙΓ 
εχίτα οπδίτα.  Ῥτορίετ ααοά 
δῦ Ἱδεις, τπὖῦ εαποµΠσοκτεί Ῥεγ 
Β1ΠΠῚ  βαπραίποτι Ῥορα]απι, 
εκίτα Ῥοσίαπι ρβδεις ο5ῦ. 5 Εχ- 
εαπας 1δίατ δ οσπι οχίτα 

ΝΟ, 17. Ῥ. Υα]ς. Βγτ.Ῥευ. Μεπιρῃ. | 10. εχωµεν Τ,. 
“Ἔτι. - εξουσιαν ΑΝΟ0Γύ5". 17. 37. 47. ΚΡ. 

6. ποιηση 473. ντ. | οπ. ΡΜ. 

- ανθρωπος] Ῥταεπι. ὁ Τ. 11. ζωον 3. 

17. 

ΒΥ}. 

Αγπι. (84 ΕΠ. νογ. 

πο, ΔΝΟΡΕΜ. 17. 37. 413. | 9. παραφερσθε ΑΝΟΡΜ. 17. 87. Ῥ.  -- πυλης Πίρρ. ο. ζαἀ. 8. (1.5.) | πα- 
ΚΙΡ. | ἡ "λειπ- Ξ λιπ- βἰοπί ς». γαρ. Θγτ.Ῥει, Μοπιρῃ. | Γπεριφερ. 5. 
ὌΝ 473. γυῖς. Ατσηι. (ἴδηι. 47. ΚΙ. Αὐτὴ. 

θ. λεγειν δηΐθ Ῥ. τη. ἡ - πε τες ΑδΝ3ΡΗ, γιαὶσ. | 
τ ἡμας | ο ἼΡΩΣ ο ας Ξ 6. οπι. εθῦ ΟἹ. | 8. οπι. πι Απιις | 9, εδ Μ. Έ περιπατησαντες «τ. ΟΠ ΟΜ, 17. 57. οπἶπι ρτα ία ϱἰαῦ]]το ΟἿ, [ απαου]απάρας Οἱ, 

- και ΑΝΕΟΏΜ. 857. 47. ΙΤ, Ατπη, | οπι. 

902 
47. ΤΡ. Αντι. 

-....άἜῖἾοἲὔ ο κ ασ μποτ πμ σον μα υτ 11:.. 



λΠΙ.22. 

ταῖς. 
8υτ.Ρ. 
Μεπιρ]. 

Άσπι. 201. 

Ἐ8. 40(50): 33. 

5 Ἠο8. 14: 2. 

21. ἐν ἡμῖν 

ΚΒ' 

ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ 
φέροντες" 3 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, 
ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. ᾿ 9 δι αὐτοῦ [οὖν] 

ἀναφέρωμεν "θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, 

τουτέστιν, "καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνό- 
µατι αὐτοῦ. τῆς δὲ εὐποιῖας καὶ κοινωνίας μὴ 
ἐπιλανθάνεσθε"' τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ 
θεός. 

1’ Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε" 
αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς 
λόγον ἀποδώσοντες: ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, 
καὶ μὴ στενάζοντες: ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 
ὃ προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν" ᾿᾿ πειθόμεθα" γὰρ ὅτι 
καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες 
ἀναστρέφεσθαι '' περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο 
ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. 

“9 Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν 
τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι δια- 
θήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, ο καταρτίσαι 
ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ, εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα 
αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, 
διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. ἀμήν. 

5 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ 

οβδίτα, Ἱπργοροτίαπα οἶπς ῬΟΥ- 
ἰϑηΐοβ "ποπ οηῖπι ἨαβθπιΙβ 
Ἠΐο πιαποεηίοπα οἴνιίαίεπι, 5οᾷ 
βαδαγαπη ἱποτίπιαδ. 1 Ῥου 
Ίρβτα ο1σο οὔογαπις Ποβύίαπα 
Ἰαπά18 6επηροεγ ἀςο, Ἰά οδί {γιο- 
{απαι Ἰαὐίογαπι  οοπβξεπῖαπα 
ποπη]η] 6ἶπβδ,. |Ιδ Ῥεπεβοῖεπιῖαε 
Ἀπήοπη οὖ οοπηπητπΙοπῖβ πο]]έθ 
ορ] ν]βαῖ:. (αλ δας οπίπι Ποβ18 
ΡτοπιοΓοίαγ ἀθα8. 

1 ΟΡοραϊδθ Ῥταοροδίῖ γθ- 
ας οὖ καιρίασείο οἱδ: 1ρεῖ 
οπίπη Ῥοτγὶρί]απί απαδὶ τα- 
Πίοπεπα Ῥτο απίπιβρας γοβίτίθ 
το Ἱτατ]: ας σα πὶ σαπά1ο Ίος 
Γποϊαπί οὖ ποη Ρεπιεπίες: ος 
επίπι ποπ οχρεθί γνορί8. 
18 Οχαΐο Ῥτο πορῖθ; οοπβάἴπιαβ 
επῖπι ηπῖα Ῥοηαπῃ οοηδοϊθπ(ῖαπι 
Ἠαβοπιας ἴῃ οπιπῖθις5 Ῥοπο 
γο]επίαος οοπνοτεαγΙ. 15. Απιριίας 
Ἀπῖοπι ἀαργασοος νο8 Ίου {8- 
εετε, αὖ ᾳπο οε]ετῖας τοβίπατ 
νοβ!, 

Ὁ Ώοεις απίοπη ῥϑοῖβ, ααὶ 
εἀακῖς ἆθ ποτ] Ραξίοτοπι 
πιασηαπα ονἵαπι ἴπ 5αησπῖπο 
ιεείαιπεπ{ίϊ αθἰοτηῖ, ἀοπιπαπι 
Ποβίταπα [θευπῃ, 3 αρίεί νος ἴῃ 
οπιπ] Ῥοπο, τί {αοῖβ[ῖς νο]αῃ- 
ἰαΐοπι 618, Γαοῖθης γοβίς ᾳποά 
Ῥ]ασθαί ΟΟΓΕΠΙ 86 Ῥρογ [Θ511ΠῚ 
Οµεϊδίαπα, οἱ σ]οι]α ἵη 5αεσοπ]α 
ΒΕΘΟΠΙΟΣΗΠΙ, ΑΤΠΘΗ. 

3Ῥορο απίθπι Υοβ, {ΑίΤ65, 

ρεµβολης Ῥ. βί1. (εκίνα ατῃθτη ΒγΥ. 

Ῥει,) 

19, επαθεν] οπι. ΝΕ. (44 4.5) 

18. εξερχοµεθα Ὁ). 473. ΚΕ. 
αυτου] δια 15. δι 

Ῥ. 89.) Οτίᾳφ. 1π|. Π. 9518. 1} αποδο- 

σοντες 47. | αποδωσονται περι 
ὑμων 3. |. ταοπεπι Ῥτο αππαῦας 

γοριτῖς τοάἁινατί γα]ρ. 

Κ. [17 | 17. ὑμιν δῃΐθ τουτο 47. τουτο 

21. εργῳ ΑΟΡΣΜ. τε]. | οπι. ΝΕ”. |. 244. 
και λογῳ Α. 

--ποιησαι] αἀά. ἡμας 3. 

- ποιων] Ῥταεπι. αυτῳ ΑΝΒ3Ο3. 
ΝΕΟΦΡΜ. 

Ι οπι. 

17. 87. 47. ΚΡ, νπα]ς. 

πι]. ] 
--ουν ΑΒΞΟΡΟΜ. 

ΜεπιρΗ. Ανπι. 911. 

Βστ αι, [17 π.ί.] 
--- αναφερωµεν Ίγοπ. (Έταρ. Ε/αΠ. 1.) | 

αναφεροµεν 87". ΚΡ. 

16. της δε] της δ᾽ 3. 

- κοινωνιας] ΡτᾶεπΙ. της Ὦ. 

-- ευαρεστειται] ευεργετειται Μ. 

17. ὑπεικετε] αά. αυτοις ὃν». 
- ὡς λογον αποδωσοντες αΠίθ ὑπερ 

τ. ψωχ. ὑμ. Α. [ Ρος ΔΟ(Τ)Μ. 17. 

37. 47. ΚΡ. Ῥγτ.Εεί. Μεπιρῃ. Ατπη. 

“Ἐπ. ΠΗἱρρ. ἵπ Οοηεί. ΑΡΡ. (Τιαβατάα 

οὗ. αἷς, Ἑ. αρ. 

Ι οπι. "ΓΕ. 

18. περι] Ῥίασπι. και 3. 

---πειθομεα ΑΟΣΩΣΜ. 17. Ῥ. ΒγΓ. 

Ῥεί, |  πεποιθαµεν 5. ΝΟ Ρυ. 57. 
47. Κ. συρ. Ατπι. | 

δὲ. (564. γαρ ὅτι καλην). 

- πασι] παντι 17. 

-- αποκαταστω 573. 

90. τον ποιμ.] οπι. τον 87. 

- μεγα 47, 

-- Ιησουν] 884. χριστον Ὁ", 17. 47. 

γπὶς. ΟἹ. ϑγυῬβε. Μοεπιρῃ. Αιπῃ, σζ. 

Αι. ἢ οπι. ΑΡΟΡΕΜ. 857. ΚΡ, πι. 
Τά. Ατπη. Ζοἡ, 

21. ὑμας] ἡμας Ὁ. 

οτι καλη θα 

Ὀψτ.Ῥεύ. Μεπαρῃ. Αππιι 4011. 

-- ὑμιν ΑΟ. 87. Ῥ. Υμα]ρ. Μεπιρῃ. 2. 

Ι ἡμιν ΝΡΜ. 17. 47. Κ. ὅγε Ββι. 
Αππη. 

--των αιωνων] οπι, ΟΡ. 873. Ατπι, 
(6πεπι. αρ. Ἠ)είει.) 

99. δε] ουν 87. (οπι, Μοπηρι. 011.) 

- ανεχεσθε] -σθαι ὮἨ. 17. Ατπι. 

19. ἔποθτο απο Οἵ. { 90. ἄοαβππα ΟἨτίβίαπαι 
σι. 21. εἶαβ νο]απίσέεπι Γαοῖθης ἴῃ νοῬίς ΟΙ. | 
οι 650 ρ]οτία ΟἿ, | 22, Γταῦτεβ αὐ βαβοταί1β 
ΟἹ. 
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ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΧΙ ΘᾺ [ 

ΑΝῸΡ λόγου τῆς παρακλήσεως" καὶ γὰρ διὰ βραχέων καβοταιία γοηναπι βοϊδοῖ! : οἱος- 
Μ. ο τα ε- 99 / ν : « κ ο ο γ πἶπι Ῥεγραιποίς βουῖρϑὶ γορῖβ 

11. 83. 4Τ. ἐπέστειλα ὑμῖν. "' γινώσκετε τὸν ἀδελῴον ᾿ ἡμῶν ""Οομποβοίο ἐγαίγοπι ποδια 
ΚΡ. Τ' 0 » ΧΕΝ / θ᾽ ΠΝ ΄ " Τπιοίμεαπα ἀἰπιίδραπα, οσα 

να]. ιµοσεον απολελυµενον, µε ου, εαν ταχιον ερχη”- απο, 8ῖ οο]ετῖα5 γοπονῖ6, γ]άθρο 
τὰ ε ΄-“ 

8γγ.Ῥ. ται, ὄψομαι ὑμᾶς. ΤῊ 
ἹΜοπηρ]. 94.» ΄ ΄ Αν πε ΄, ἜΠῚ- ἣν ν 
Ασχα. ΛΜ. Ασπάσασθε πάντας τους ἡγουμένους ὑμῶν, καὶ 5 Βαϊυίαϊο, ΟΙΠΠΟ Ῥήβορο- 

΄ ᾷ ον 2 » ΄ εὖ τς ε τομ κ α΄ ΒΙΟΒ ΥΕδίΤΟΡ εί ΟΠΙΠΕΡ 58Π6ίΟΒ. 
παντας τους αγιους. ἀσπάζονται μας οἱ απο Τῆς Βαἰπιαπί γος ἄς Τα δ. 

Ιταλίας. 
ῷ5 ε ΄ "ἡ δι « “- ᾽ / δ ς Β Ἱ 

Η χαριδ μετὰ παντων ὑμῶν. ἀμῆὴν- 35 (ὐταύϊα στὴ οπηπΙθ5 γοῬῖθ, 
ΠΕΠ. Ἶ 

ε 

ΠΡΟΣ ᾿ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

99. γαρ] οτι. δὲ Ἐ, (448...) 94. ὑμων] των ἁγιων Ὦ3. Ι προς Εβρ. εγρ. απο Ίταλιας 47. Ῥ. 

- επεστειλα] απεστειλα Ὦ. 95. αµην ΑΝΟΟΡΜ. 37. 47. ΚΡ. Υα]ς. Ι πρ. Ἓβρ. εγρ. απο Ίταλιας δια 

93. αδελφον ἧμων ΑΝΞΟΡΧΜ. 17. 97. ΒΥγ.Ρεῦ, Μεπιρῃ, Ατιι. Όνο. ΖΕ 1. | Τιμοθεου Κ. 

47. σας. Βγτ.Ῥδί. ΜεπιρΗ. Ασπι. Δ. ο]. Χ3. 17. Ασπι. Ζο. | αἆά. στιχοι ψν' ΝΕ. 

Ι Ἔοπι, ἡμων ς. Ν.ΡΟΚΡ. ας Ι στιχ. ΨΥ’ Κι. (μὲ υἱά.) 

- απολελυμενον] -νων 87. : κ ους {. πμ] Ἠαροπί ὉΜ. 97. 
- εαν] εν 815. προς Ἔβραιους (Αλδὰσ. 17. 

- ερχηται] ερχητε ὮἨ. | ερχησθε ἐδ. Ι 884. εγραφη απο Ῥωμης Δ. ας 
24. ἆθ Τία]18 [ταίτορ ΟἹ. (σου, 5) 
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ΠΡΟΣ 

α- 

ΤΙΜΟΘΒΟΝ 

ΑΝὈ 1 τ ο 4 ο ιν ΣΕ 5 Ν 1 Ῥασ]ας αροβίοῖπς [688 ΤῊΝ Παῦλος ἀπόστολος χα ατοῦ Ἰησοῦ κατ εππα η. Αλαν ποπ τα δε 
17. 87. 47. θεοῦ σωτηρος ἡμῶν καὶ ᾿χριστου Ιησοῦ της ἐλπιί- ἀεὶ βα]να{οτῖς ποδίτί οὐ Ομτῖικα 

ΚΙΠΡ. ἘΠῚ τι 9 / ή / » / ΄ Ίεδι, Βρεῖ ποβίγαθ, 2 ΤΙπιοίμεο 
τως δὸς ἡμῶν, “Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει: χάρις, ἀϊιεόιο Β]ο Ἱπ Πᾶς, ταία 

ἘΞ 3, ο ο ἌΝ σσ. ΙΝ λ ο.) α΄ πιϊκοτιοοταῖα οὗ ρακ ἃ ἆθο ραΐτο 
ως, ελεος, ή αασα, θεοῦ παπρσο, κας χρισχοῦ Γησοῦ οὐ Ομπ]κίο Τεδα ἁοπιῖπο ποβίτο. ᾿ ᾿Ξ ; εν Ἡ 

Εοὔμ. Αὐτὰ. Απ. του κυριου ημων. 
. ῷ Ψ - 5 ’, 

Α ὃ Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, 
ας / 

πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν 
η ο ν ΄ ΄ 

μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, " μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ 

5. Βῖοπῦ τορανὶ ἴο πὖ τεπιῃ- 
ΠΟΙῸΝ Ἐρ]οεί, οτπα τοπ ἴπ 
ἹΜασμοάοπίαπι, αὖ ἀἆσπιαπ[Ιατοβ 
απἱραδάαπι πο αλῑζες ἀοσετοπῦ, 
Άπεπο Ιπίοπάστοπί {αρα]]ς οὐ 

/ σα 3 ία ΓΜ τε Η Η Β 

γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ! ἐκζητήσεις παρέ- Εεπεα]ομῖϊς Πιιοππαϊπας, απο 
“- ᾺἊ » / ο ἮΝ, » / Ν 

χουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει" “ τὸ 
απασβοπος Ῥταρδίαπξ πιασῖς 
απαπα πα βοαίοποπι ἆἀθῖ ᾳπας 
εδί ἵπ Πᾶς, 5 ΕΙπΙς απίεπη Ῥγαθ- 

5 

9 ΄ὕ αν / » Ἂς » ’ τ᾿ ΄“- 

δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς εορΒ δδὲ σπηίας 4ο οοτᾶθ Ρίο 
β΄ Ἂς / 3 2) ὃν / » 

καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυπο-- εἰ οοπβοϊεπί]α Ῥοπα οὐ 6 ποπ 

Τηδοτῖριῖο 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ ΑΝ. 17. 

97 Γροςί 3 Τη65ς.] (πρωτη). 47. Κι. 
ΑΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ (ροβὲ 

9 μας.) ΏΕα. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΗΕΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ἘΠῚ- 

ΣΤΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ Τ,. (ρο8ί5 Τμεςς,) 

ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ Ρ. 

1. αποστ. χριστου Τησου ΝΏΕΡ. Εως, 

Φεπι.3ΥΧ.Η ο]. Μεπιρῃ. ἄοἵΏ.| Γαποστ. 

Ίησου χριστου 5. ΑΔ. 17. 37. 47. ΚΤ). 

γαρ. ΟἿ. (εξ Απι.) Ῥγτ.Ρεῦ. Αππι, 2841. 

---Επιταγην] επαγγελιαν ὃ. 
- θεου] Ῥοδί σωτηρος ἡμων 37. Αιπι. 

- σωτηρος] ΡΙΒΕΠΙ. του Ὦ3”. 37. (και ἀπία 

σωτηρος ἧμων «3ΤΠι,) |. πατρος Ἑ. 

-- και] { δὰ. κυριου Φ. δὲ ̓ς, 97. 47. 

ΚΙ. | οπ. ΑΡ"Εα. 17. Ῥ. Υα]ς. 
Ῥγιγ.Εεέ.δ.Ηο]. Μεπιρῃ. ὙΠΕΡ. (2.) 

οι. Αιπι, 11, Οἱ. Π. 1590, (παβοί 
και 17.) 

1. χριστου Ίησου 20. ΑὨ ΕΑ. 17. Ῥ. 
γΥπὶςδ. Ἀγττ.Β5{.δΗο]. ΈΤΜεΡ. (0.) 

αοίμ. | Τ Τησ. χρ. 5. δ Ὡς, 97. 47.1. 

ΜεπιρΗ. Αιπι, 311, ΟΡί. 11. 

9. πατρος] 1 884. ἡμων 5. Ν.Ὠς, 87. 47. 

ΚΤΙΡ. Ῥγττ.Ρ5{.δΗς]. Τμεῦ. (0). Ημ. 

Ι οὔ. ΑΝ "Ρ'Εα. 17. Υπ]ς. Μεπιρη. 

6οἱμ. Δυπι, ΟΥίᾳ. Ιπέ. ἵν. 4688, 

- χριστου Τησου του κυριου Οτῖρ. Πιΐ. ἵν. 

|. κυριου Τησ. χρ. του σωτηρος 87. 

- τ. κυρ. ἡμ.] απίο χρ.Τησ. Αιπι. 2βιΠ. 

8. προσµειναι] περιµιναι Ὦ. 

---πορευοµενος] οὑπὶ ες ΠΒ. 10698. 
εοᾷ. 0ο], 

- παραγγειλεις ΤΕ. (παραγγελλης Ε3.) 

53 

4. εκζητησεις ΑΝ. 17. | Έζητησες ς;. 

ΘΕᾺ. 57. 47. ΚΙΙΡ. Ίγεπ. αγ. 1. 

-- μαλλον δηΐθ παρεχουσιν 47. (Άτπι.) 

1γεπ. αν. 

---οικονοµιαν δἱ.δ. ΑΝ ΕΟ, 17. 87. 47. 

ΚΙΠΡ. Ἀγτ.Ηε].ένι. Μοπιρῃ. (υοα. αν. 

εγυαία) Αὐτὴ. (Ίερεπι ΑΡΗ.) | οικο- 

δομιαν Εἶπ. ο, Ὑπ]ς. Ἀγτν.Ῥεῦ.δεΗε]. 
πι. οἴ". | οικοδοµην 3. Ίγεπ. αν. 
πεάἰβοαοπεπι Ὑπ]ς. Ίγεπ. Για. ΠΠ]. 
10705, 

-- τὴν Ίγεπ. }. | οπι. Έα. 

5. αγαπη Οἶοπι, 424. ΟΥίᾳ. Πιξ. 111. 8375, 
ἶν. 65153, | -πης Ἐα. 

--αγαθης επι. Οτἰᾳ. Πιξ. ἵν. | οπι. Ε. 

8. τεπιαπογίς πι, | οὐ ἀεπιπ{βίατθϐ πι 

906 



τ’ 

4 ΡΗΠ, 4:19. 

Ρ 1 ΟΟΥ. 15:9. 
61]. 1:18. 

6 1ο). 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’. 

κρίτου, : ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς 
µαταιολογίαν, Ἶ θέλοντες εἶναι νοµοδιδάσκαλοι, μὴ 
νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβε- 

βαιοῦνται' “ οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις 
αὐτῷ “νομίμως χρῆται; " εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος 
οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ πι ος ἀσεβέσιν καὶ 
ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, ἢ πατρολφαις καὶ 

μητρολῴαις", ἀνδροφόνοις, “πόρνοι, ἀρσενοκοίταις, 
ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐ ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον 
τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, ' κατὰ τὸ εὐαγ- 
γέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ. ΤΟΥ χάριν. ἔχω τῷ “ἐνδυναμώσαντί με χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν ο ἡγήσατο, θέ- 
μενος εἰς διακονίαν, 19Η δ προσ, ὄντα βλάσφη- 

μον καὶ διώκτην πὰ ὑβριστήν: Ἰάλλὰ” ἠλεήθην, ὅτι 
ἀγνοῶν ἐποιήσα ἐν ἀπιστίᾳ" ὼ ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἢ 
χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς 
ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. | "πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀπο- 
δοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κό- 

σμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ: 15 ἀλ- 

Ἢ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, | ΠῚ ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται 
' χριστὸς Ἰησοῦς" τὴν ἰ ἅπασαν' ́  μακροθυμίαν, πρὸς 

ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς 

ΤΣ 

βοία; σα ααἰρα5. απ ἄδπη Δ θ6Γ- 
ταπίος εοπνοιεί δαηῦ ἴπ νϑηϊ- 
Ἰοᾳἵαπα, 7 νο]οπίθθ 6550 ερ 
4ο6{0Υ68, ΠΟΠ ΙΠίθΙ]ορεηίαβ Πθ- 
απ ᾳπαρ Ἰοᾳπαπέας πεαια ἆθ 
απῖναςδ αἀβιππαπί, ὃ. Βεϊπιαβ 
απῖοτη απία Όοπα οδί Ίος, 8] 
απῖ8 σα Ιεσ]μῖπιο πἰαίας, ὃ 80ἱθΠ8 
Ίου απῖα εκ Ἱπδίο ποπ οδί Ῥο- 
δ᾽ [8,564 Ιπ]αςεῖς οὗ ποπ δα 0118, 
Ἱπρῃς οὐ Ῥεοσβἰοχῖρπβ, 5οε]ο- 
ταῦ δ εί οοπ{απ]πα{ἶ5, ραύγ οἱ 415 
οὐ τηϑί οἱ 18, Πουη ο 185, 19 [οΥ- 
πΙσαΙ15, τη ΒΟ] οὐ πὰ οοπομδῖ- 
τοτίρας, Ρἱασίατῇ5, ποπ ἄδοῖθιι8, 
Ῥοτ]σῖς, οὗ δὶ αὐ] Ὁ] 5απαθ 
ἀοοιτίπαο αἀνογραίασ, δ᾽ 486 
εδί βθοιπ πω 6ΥγαηΡΕΙΠΙΗΠΙ σ]ο- 
πο Όσα ἀᾳῑ, ᾳποά ογοδΊξαπα 
εδὺ πηϊ!, 13 ἄταί[ῖας ασο οἱ απῖ 
πο οοπ{οτίανϊς, ΟΠτῖείο Ίορι 
ἀοππίπο ποδίτο, απία Πάθ]οπη 
πιο οχἰςπαν1ξ ΡοπεΏς ἴῃ πηπ]- 
Βίουϊο, 15 αὶ ας Γη] Ῥ]αβρΏς- 
ΠΙΠ8 οὐ ρογβαομ{οΥ οὗ οΠ{ΙΠΊΘ- 
Ἰοσξαβ, 561 ππ]κεγ]σογάίατα 6οΠ- 
5οοπ{αθ. δαπῃ, αἶα Ι6ΠΟΤΑΠΒ 
{οοί ἴῃ ποτά] ἑαῦο; 14 5αρεί- 
αὐαπάαν{6 σταῖα ἀοπι]ϊπῖ ποβέγὶ 
οαπὶ Πᾷο οἱ ἀἴ]εσίίοπθ ᾳπαθ οδέ 
ἴπ Ομπίβίο Ἱαρα. "5 ΕἸ 46]18 βου- 
ΤΟ Θ΄ οπηπ] αοσορίῖοπε ἀϊρπας, 
απῖα Οητ]δίαςδ Ίσδις γοπῖ[ ἴπ 
Ἠππο ΤΠ ΠῚ ῬΘΟΟΔΙΟΙῸΒ 58]- 
γῸ8 Γασ6γ6, 41ΟγΗΠά ῬΥΪΠ 15 ΘΡῸ 
Βιτη: 5 βο 1460 πηϊβογίσογαἶαπα 
ΘΟΠΒΘΟΙΓΙ15 ΒΕΤῚ, τὖ 11) 1ης ΡΥΙΠΙΟ 
ὀβίοπάοτοι Οηήκίις ΙΘδιι8 οπι- 
ποπ Ῥαεπίίαπη, δἃ ἀο[ονπηα- 
Ποποπη θοταπι απΐ οὐρα τὶ 
εαπί 1Π1 ἴῃ νἱΐαπι αθίογηαπη. 

7. τινων (ἶεπι. 434. Ογῖφ. ἵν. 9945. Ογὶσ. 
Ππί. Π. 9194, 111, 8878, ἴν. 4974, |. τινος 

Ῥ. Θγτ.Ρεἱ, (οτι. μητε περι τιν. διαβεβ. 

811.) 

- διαβεβαιουνται] -ουται Τ) ἢ. (οοττ.1) 

8. αυτφ] αυτον Ῥ. 

- χρηται ΝΟΕ. 17. τε]. Πο, 136. 166. 

Ἰ χρησηται ΑΡ. Οἶεπι. 434. 

9. ανομοις Ῥτασπι, αλλ’ ΒῸ Ἐς. Μεπιρῃ. 

1ρις. δὰ Βιορῃ. αρ. Μαϊ ἵν. 245. (οπι, 
866. δε) | αλλα αδικοις Ογἰᾳ. Π. 4784, 

- δε Εις. Ὦ.Β. 8. Ίο. 195. 106. 

Έα. 17. 1 οπι. Μοπιρῃ, 
Ι τε 

- ασεβεσιν] Ῥτασπι, και Ὦ3. 47, τὴ. 
Ῥεύ ΗΟ]. οι. Γιο. δἱ8. 
Ζιΐ, Π. 2008, 111. 9845, 

Ετω. Ὁ.Ἐ. αρ. Μαὶ. 

--- ανοσιοις] Ίβο. και Ἐα. ἈγτῬει, 
οὐ, Γαο, 166. |. οπι. Ογὲψ. Ιπί, ἵν. 
{ιο 135. 

Ι οπι. Ονίή. 

ἵν. 5975, 6565, 

-- πατρολ. κ. µητρολ. ΑΝ ΘΕῸ. 17. 97. 

47. Τ(Ρ -ωλ- δὼ.) | 

μητραλ. σ 

000 

.} πατραλ. κ. ὑγρὸς κ. | 
1 πατραλ. κ. 

-λωαις δἱ5. ΔΝ ΤΓΣ(-λωες)Ε. 17. ΤΡ. | 
-λοαις Ὦς, 97. 47Χ. | -λοιαις Κα. 473 

10. ανδραποδιταις Τα. 

--- εφιορκοις Ὦ3 8. 

--τι] οἵη. 37 867. 

-- αντικειται 7λι0. 185. 166. | οἵα. Α. 

- ἥπ, «64. τῃ 3. ΨῸ]ρ. Αὐτὰ. ζπιο. 195. 
167. 

11. εγω] 8444. Παυλος 17. 

19. χαριν] Ἰ Ῥτασπι. και «--. Ὦ. 97. 47. 
ἘΠ, ΘΥΙΥ.ΡΕ(.δς Πο]. οι. πιο. 167. | 

οπι. ΑΝ Εα. 17. Ῥ, Ὑμο. Μεπρῃ. 

Αππι, 801. 

--- ενδυναµωσαντι] ενδυναµουντι ΧΑ 
(σουτ.Ε). 17. 

- με] οἵα. δὲ Ἐ, (444...) 

-- χριστῳ] Ῥϊποτη. εν Ὦ». πανί. Ώε. 

Άγπι ΖΦ. πιο. 167. (265. Οµ5, 

ΒΥΤ,Ρεί.) 

18. το ΑΝ ΤΕ. 17. 47. Ῥ. | Ίτον ς. 

Ῥε, 87. ΚΤ, Υπ]ς. 

--- προτερον (197. 138. | ποτε 87. 

--οντα] αάά. µεΑ. 

18. αλλα ΑΝ ΘΕῈ. 17. 97. 47. ΚΙΡ. | 
1 αλλ’ 5. | «48. δια τουτο ὮΧ. | 91}. 
17.195. Ίο, 167. 

---αγνοων] -νον Ἐ. -νων . 
-- εν απιστ.] τῇ απιστ. 3. 

14. τὴς Ροβθί αγαπης] οτι. 47. 

15. τον Ογίᾳ. 1. 9785. | οπι. δὲ, 

-- πρωτο Ἐ(ποη 6). 

16, ελαιηθην Ἐ. (-θεν Ἐ 3.) 

-- πρωτῳ] οπι. ὮΧ. | πρωτον 87. 1,. 
ἹΜοπιρῃ. Τ]εῦ. Αὐτη. 

--- χριστος ΔΠίΟ6 Ίησους ΑὮ. 17. 47. 

πρ. Του. ἄοΐμ. { Τ Ῥορί ς. ἐδ, 87. 

ΚΙΝ. Ἁγιτ.Ῥεί.δεΠσ]. Μοπιρῃ. Ατπι, 
49, | οπι. χριστος Εα. 

-- ἁπασαν ΑΝ ΕΑ, 17. 87. 

Ξ-. ἢ. 47. ΚΤΡ. 

- μακροθυμιαν] αάά. αυτου Ὦ. Βγτ.ΡΕῦ. 
ΜοπιρΗα, Το}. [ Ῥνασπα, 47. 

--- μελλοντων] δ, αγαθων ἐξ ἢ, (Ὁ οουγ.1) 
υἱά. Πεὺ. ἰκ. 11. 

| ἔ πασαν 

ὌΝ ρατ]ο]ᾶϊς Οἱ. τ 10.. δι ρου] ατῖβ σα, | 18. 
Ῥ]α9ρλοπαας Ρἱ ΟἿ. 1 πηἰςογίοοτάῖαπα Ὠοί ΟἹ, | 
14. ααἴοτα στα ία ΟἿ. |. 16. Ἱπ[οταπια οποια Οἱ, 

ιτ σι πσυν να 



ΠῚ: 8. 

γὰρ. 
ϑυυγ Ρ.Η. 

Ἱπεππρῃ. [Τ16},] 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α΄. 

- - “- 4 

ζωὴν αἰώνιον. ' "τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρ- 
» ΄ / ερ - Ν ν ὃ ̓ ἕ . Ν 4 

τῷ ἆορατῳ μονῳ εφ; ὑπο τ κατ, οσα εις τους σιωνας 

11 Ἠορὶ απἰοπι βαθοπΙογἩπι, Ἱπ- 
πιοτία]ῖ ΙπγΙδΙΡΙΙ 5011 ἆσο, 
Ἠοπου οἱ ρ]ογία ἵπ βαθοι]α 886- 

6οί]ι, Αὐταὶ, ΖΕ ΕΠ. 
ο Ῥοπι. 16:27. Τ 
“πα. 95. 

“-“ / 

τῶν αἰώνων" 

18. στρατεύῃ 

μεῖν. 
11. Δ΄ 

8. τοῦτο [γὰρ] 

ἀμήν. 16 

/ 

Γστρατεύση” 

1 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεή- 
σεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων 
ἀνθρώπων, “ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπερ- 
οχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ “ἡσύχιον βίον ο ἐν 
πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. “ τοῦτο 

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, ̓ 
» ιά / ον Ν΄ 3 ᾽ / ᾽ 

τας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη- 
να Ν ͵ - - 

" εἷς γαρ θεὸς, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ 
Ν 

ὁ δοὺς έαυ- 
θείας ἐλθεῖν. 

ἀνθρώπων ἄνθρωπος, χριστὸς Ἰησοῦς, “ 
τὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς 
ἰδίοις, ̓ εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος, (ἀλή- 

θειαν λέγω ᾿, οὐ ψεύδομαι,) διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν 
/ Ν 3 / 8 / κ᾿ / 

πίστει καὶ ἀληθείᾳ. “ βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι 

ταύτην τὴν 1 παραγγελίαν παρα- 
τίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας 
ἐπί σε προφητείας, ἵνα 
καλὴν στρατείαν, ᾿᾽ 

ἐν αὐταῖς τὴν 
» / Ἂς 19. Ν / 

ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδη- 
/ Ν / / 

σιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγη- 
κα ου, 5:6. σαν: Ὁ ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, 

/ 

παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφη- 

' καλὸν καὶ 

ὃς πάν- 

απἱοχΗπῃ, Π1οη. 8 Που ρῥγδο- 
οερίατη οοπππηοπάο δί, ΒΙΙ 
Τπποίμοαο, ΒΘΟΙΠ 1 Ῥχαθςθ- 
ἀσοπίο» ἴῃ {ο Ῥτορίοίίας, αὖ 
πο πι 1118 Ῥοπαπη τη] ίαση, 
19Ίλαβοπς Βάοπι εἰ Ῥοπαπι 601- 
βοϊοηίίατη, Ὕπαπα απίάσπα 16- 
Ῥομ]οπίος οἶτοι Πάσπι πα[α- 
Ραγεταπί; οκ απ οδῦ Ηγ- 

ᾱ ἂν 1ΠοΠί15 οὗ ΑΛ]εκαπάος, (108 
ους αβ]αῖ βαίαηφο, αὖ ἀἰβδοαπῦ ποπ 

Ῥ]αβρµοιηαγο, 

1 0/εοστο ἴρ]έας Ῥηίπιο ΟπΙ- 
ηΙαπα ΠΟΤῚ ΟΏΒΘΟΓΔΙΙΟΠΘ5, ΟΥ8- 
{ΟΠ 68, Ροβύπ]αίῖοπος, συ] Γι τὰ 
ΒΟΙΊΟΠ6ΒΡ, ῬΥῸ οπαπίριθ Ποπιϊπ]- 
Ῥα8, Ργο τοσίρις οὐ οπιπίρας 
41 ἵπ Βαθ]ϊπϊταῖο καπῦ, αὖ 
αἰθίαπα οὐ (απαπ{]]απα νἱύαι 
Άραπιας ἴῃ οπιπὶ Ρἰείατο οὖ 
εαδαίο. 3 Ἠου οπῖπι Ῥοπαπα 
εβί οὔ αοεθρίαπι οοἵαπΙ ΒΑ ]γἃ- 
ΤΟΥ ποδύτο ἆθο, "απ ΟΠΙΠΟΡ 
Ἠοπιίπος γα]ὺ βαἱνος Πο οὐ δᾶ 
αρηΙτίοποπα . γογαῖς γοπῖτο. 
5 {Ππ118 οπἶπι ἀοιβ, ΠΠ5 οὐ τη6- 
ἀἰαίογ ἀάὶ οὐ Ποπαϊπππα Ποπιο, 
Οµπίείας Τορις, ὃ ααϊ ἀραῖς το- 
ἀαπηριίοποπ βοπιοί ἵρβαπῃ Ρτο 
οπιηίριις, (οβπιοπίππι ἴθππρο- 
τρις δις, 7 ἴῃ 40 Ῥοβίδας 811Π| 
ΘΡῸ Ῥγασάϊοαίος οὐ αροδίοια», 
(νονιαίοπι ἀἴσο, πο πΙΘΠΙΙΟΓ), 
ἀοσίος ρεπίίαπι ἴῃ Βάο οἵ 
γατα, ὃ Υο]ο οἱρο γΙτο5 

17. αφθαρτῳ δή. Απί. Ῥοαίμ. 111. 297. 

Ἔις. ο. Με]. 1419. | αθανατῳ 1)". 

γι]ς. Ῥγτ.Ησ]ωπιφ. οὐ. «01. |. αάά. 

14. γοβῦ αορατῳ Έα. 
--- θεῳ] 1 Ῥτασπι, σοφῳ «. Ν.Ο. (57.) 

47. ΊΤΙΡ. Ἀγτ.Ηο]. οὔ. ὅψη. Απί. 
(σο 973.) νἱᾶ. Ἠοπι. αν]. 27. | οπι. 
ΑΝ"ΡΎΡς.17. Υμ]σ. Θγν.Β5ι. Μοπιρη. 

Τ]εῦ. Αὐτὴ. δι, Έως. ο. Μο]. ἠουαί. 

51. 

- και] οπι, Ἑ. 
“18. παραγγελιαν Οἶεπι. 444. ἀοπιιπίϊα- 

Ποπεπι. Το. ἂς Ῥταςς. Ἠαον, 256. | 

απαγγελιαν ἘᾺ. 
 --- σοι Οἶεπι. | σε 57. 

- στρατευσῃ δὲ ἘΠ) Ἐς, Οἶεπι, 445. | Ἱ στρα- 
τευῃ 5. ΑΝ ΕΟ ΘΚ. τε]. 

'----εν αυταις Οἶεπι. | εν αυτοις 47. | Ροδῦ 
τ. καλ. στρατειαν 1. 

19. πιστιν 19. Ῥγασπι, την Ῥ. 

- ἡν ΟἸεπι. 445. | οἱ εἴ. 87. 
- πιστιν 50. Οἶεπι Οτῖφ. ἴὰ Ῥυ. Μαὶ υἱ]. 

16, 19. | πιστην Ε. 

19. εναυαγησαν (επι. | εναυγαγησαν Δ. 

(ναυαγησαν ΟΥἱᾳ. ἵπ Ῥν. 10. ναυαγουσι 

90. νἱϊ. 18.) | ενευαγησαν 87 δὲν. 
1. 80 1πηϊῦ. Ῥταεπῃ. αδελφοι 97. 
--- παρακαλω νο. Ἀψον. Ῥδί. δὲ Πς]. 

ἸΜεπιρΗ. ἄοίμ. Ατπι, 31. Ογίᾳ. 1. 

2908, 7978, 11, θ86ἵ, ῬΒ. (α]]. 60. {μο. 

906. | -καλει "χα. Του. ΗΠ]. 585. 

(ταρακ. Ε.) 

-- παντων 19. Ογίᾳ. 1. 9303, 11, 6561. Ες. 
1η ΤΑ, 963, {,μο. 906, | οπι. Εα. Οπῖρ. 

πο αν 

9. εν ὑπερ. ΟΣ 1. 7975, {ιο 906. | οπι. 
εν Κα. 

--- πρεμον] ηρεµιον ΕὉ. (ηρειον 3.) 

- διαγοµεν ἘἘΠΡ, 

-- πασῃ] οσα, 3. Γιο, 
---ευσεβειᾳ] ευλαβ. Ἐ. 
8, τουτο] Τ δᾶ. γαρ 5. 

}μιο, 206.[οπι. ΑΥ Ἐν 17. Μεπιρῃ. ΤΟ. 

5. χριστος Ῥοβῦ Τησους Ἰζ. ΒΥγ.Ῥ8ί, Αὐτὴ. 

υπ. Μοὶ. αρ. Ἐπι|5. 9854” Έις,ς. Με]. 

ΕΡΕ. τα], 
γι]ς. Ἀγττ, Ρει. Ὁ ΗΟ]. ἄοἴμ. Αὐτὰ. 1. 

88, 1985. [απίο Πἱρρ. Ένας. Π. 45. ΕΓαὐγ. 

(Σαφατάερ. 140. ρο58) ΟΥίᾳ. Πέ. ἵν. 5140. 

Έλις. ο. Με]. 284, Τεγί. 46 σαν, ΟΝΝ. 15. 
6. ὑπερ] οπ. 1... 

---παντων] 864. οὗ ἘΞΑ. Πατ. 

---το µαρτυριον ας. Ἀγιτ.Ε εί ΗΟ]. 

Μεπιρῃ, Τμο), οὐ, | οσα, Α. | και 
µαρτ. 8 Ἐς (οουν.Β) |. αάά αιιοᾷ αγοπ]ε 

Ἀγτ,Ρεῦ, 

--- καιρους Ἐίπον ). 

--- εδιοις] αάά. εδοθη Ὀ "Έα. Πανὶ. Ὲ 

7. εις ὁ ἈγτΗο]. | εν Έα. Υιὶρ. | ὁ 
Α, 9ΥΥ.ΡΕὔ, 

---- ετεθην] επιστευθην Δ. 

--λεγω] Τ 844. εν χριστῳ ς΄. ΝΞΗς, 
17. 87. ΚΙ. ἄοιμ. Αὐτὴ. (νίᾷ, Τοπ, 

κ. 1.) | οπι. ΑΝ ΘΟ ἘΕῈ. 47. Ῥ. Υι]ς. 

ΘΥΣΣ.Ρδί,δεΠς]. Μεπιρῃ, Τποῦ. θι]. 

- πιστει Έιρ. αρ. Μαϊ ἵν. 97. Τεν. 46 

Ραᾷ, 14. | πνευµατι Δ. | γνωσι ἰδ. 
8. θυλοµαι Εα. 

20. ααἴθας ΟἹ. οὐ ἄπι. 
1. Ῥαϊσαθιῃ ΟἿ. | 8, βαϊγαΐογτο ΟἿ. οἳ Απι.νΧ 
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ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι 
γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄. 

τοὺς ἄνδρας ἐ εν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας 

91 διδάσκειν δὲ γυναικὶ" οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ πιυ]ίοί 
αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἢ ἀλλὰ” εἰναι ἐν ἡσυχίᾳ. 

| ἐξαπατηθεῖσα “ 

Ὁ καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ 
ἐν παραβά- απίοπη βοαποία ἴῃ Ῥταενατίσα- 

11:9} 

ΟΥ̓ΔΥΘ Ἱπ οπιπῖ Ίοσο ᾿ϑυδηΐθϑ 
ῬΌΓΑΒ πιαπιΙς εἴπο Ίγα οὐ ἀἴποερ- ἢ 

“ὡσαύτως [καὶ] {αβοπο;  Β᾽ ΠΗ 106. οὐ πιπ]ῖογος 

γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοὺς Καὶ σῶΞ: “ ἀβριϊα οσπμίο ασε. 

φροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν Ἐ καὶ" 

χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἦ 

αἴα οὐ βοδυϊοίαϊθ οὐπϑηΐθβ 56, 
ΏΟΠ ἴῃ {ογβῖς ΟΥΙΠΙ Ότι5 απ ΘΈΤΟ 
δ Ὁ πιαγσαπ]ς τε] γϑϑὶθ Ῥ{8θ- 
ἰοβα, 19εεᾶ αποᾶ ἀεοεί τηὰ- 
Ἰο 5. Ῥτοπηίοπίθς Ῥπια] οἰ ἐἴα πα 
ῬΟΥ ορετα Ῥοπᾶ.  Μα]ίεν ἵπ 
β]οπθο ἀῑδοαί οπῃη οπηπΙ 
εαὐΙοσίῖοπα: [5 ἄοσθτο απθεπῃ 

ΠΟΠ Ῥεγπη]ίο, ηθΘηΙΘ 
ἀοπιϊπανϊ 1Π γίταπῃ, 564 6556 1π. 

7 ᾿Αδὰμ β]επίῖο, 1 Δάαπι οπῖπι ῬΥΪΟΥ͂ 
βσαταίις οβὲ, ἀεϊπᾶο Ένα. "Τὺ 
Αά4απ] ΠΟΠ οδὲ 5οἀποίπΒ, πΙἉ]εΣ 

Ὁ ἀλλ᾽ 

τίοπο ζαϊδ, 5 βα]ναδίίας ααίθπα 5 ; / : : : 
σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, Ῥοι Πιίογαπι βοπογαιίοποπι, οἱ 

Ῥεγππαπθογ]πί ἴῃ Πάε οὐ ἀ]ες- 5Ν / 5 / ἂς 3 ΄ Ν ε δ᾿ ΔΝ 

εαν µεινωσιν εν πιστει και αγατῃ και αγιασμῳφ μετα (ἶοπο οὐ εαποήβοαιῖοπο οι 

ΠΡΟΣ 

ΑΝΙΟΙΡΙΠΠ 

17. 87. ἀπ. χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ' 

9.1 Ῥρί, 3:3. 

Ε’ ἔργων ἀγαθῶν. Ὅ 
ὑποταγῇ" ἢ 

γὰρ πρῶτος τος. εἶτα Ἐδα. | 
ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ 
σει γέγονεν" 

σωφροσύνης. 
ΠῚ τὸ 

τ Τά, 116. 
᾿ Πιστὸς ὁ ὁ λόγος" εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, κα- 

λοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. ᾿ 

σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν" " 

λάργυρον, 
τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος" 

8. τους ανδρας απίο προσευχ. ΏΕα. 

Ὑπ]ς. Μεαπρα, ΤμεῬ. «ἀοΐΠ. «01. 

Οία. 1. 8113, Ες, ἵπ Ῥ5. 9085. 4555. 
5ρ. Μαϊ ἵν. 88. | Ῥορ ΑΝ. 17. τε]. 

Ῥγττ,Εε{.δςἨΠο]. Αὐτὰ. Ογίᾳ. 1. 1983. 

9113, 966, 2685, 111. 15503. 

--- ὁσιους ΟΥίᾳ. 1. 9661. 11. 6575. 11]. δἱς. ἵν. 

8745, Ες. ἴῃ ῬΒ. δἱ9. εὖ αρ. Μαϊ. | -ας 
17. Οτῖφ. 1. 1988, 9113. 

--- διαλογισµου ΑΝ"Τ. 57. ΚΙΙΡ. Υπ]. 

οι. ΤΕΝ. Αὐτὴ. 941. Ογῖφ. 1. 1980. 
2661. 11. 1ν.8745. ο. ΟΥίᾳ. Ππί. Π. 2575 
111, 8865, ἵν. 571", 6665, ΗΠ]. 5554. | 

-μων ΝΕ. 17. 47. ϑ'γιτ. ῬΡβύ. ΗΕ]. 
ἸΜοπιρῃ. Ογῖφ. 1, 9113. ΠΠ, ἵν. ε. Ες, 

1η Ἐ5. 9083, οἱ αρ. αἱ. 

9. και 10. ΝΡΕα. 57. 47. ΚΤ, Ὑ]Ρ. 
Ἁγιν.Ρεῦ.δεΗσε]. Μεπιρῃ. ΤΟ. ἄοίμ. 

Ασα. 41, ΟΥίᾳ. 1. 1980, | οπ, ΑΝ 3, 

17. Ῥ. (1ο. 947. Ογῖρφ. 211",.) 

---γυναικας] Τ Ῥϊαεπ. τας 5. Ὧν, 87. 

47. ΚΤ,. Ατπι. | οτι. ΑΝΤΕ. 17. Ὦ. 

Οἶεπι. 347. ΟΥίᾳ. 1. δὶς. 

--- κοσμιῳ ΑΝ 35, 87. 47. ΤΡ, γν. Οἶεπι. 
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Ξεδεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπί- 
λημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, 

μὴ πά- 
βοινον, μὴ πλήκτην, ! ἶ ἀλλὰ” ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφι- 

εουτίοία{ο. 

1 ἘῚ 46115 βούτηο, 51 απῖς αρ]- 
βοοραίαπι ἀθδίάσταί,  Ῥοπαπῃ 
ΟΡ ἀαξίάεταῦ, " Οροτίοι εισο 
ερίδεοριπα. Ἱπτεργαθ]οπεΙμ]]θη 
6.56, ὉΠῚῚ1Β ἸΧΟΥΪΒ γίταπῃ, 50- 
Ῥτίππη, Ῥταδεπίθιη, οτπαίατη, 
Ἰοβρίία]οπι, ἀοοίοτοπι, ὃ ΠΟΠ 
γΙποΙοπ{απῃ, ΠΟΠ ΡΕ6ΥΕΙΙΒΒΟΤΕΤΗ, 

“ - .. , δ᾽ ΜΡ ΘΑΡῚ 
τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, ποᾶ πωοβεσίππι, ποπ Πήρῖοραπα, 

ποἩ ομρίά μπα, 2 5π86 ἀοπηπί 
Ῥεπο Ῥταοροβίίαπι, Ώμος Ἠα- 
Ῥοπίαοπα ΒΙΙΡΚΙΙΟ5 ο οπιπΙ 

999. | -μιως ΝῬτξα. 17. Οτίᾳ. 1. δἱ8, 

Γ -μιων Κα. 
9, αιδους και σωφροσυνης Οἶοπ. 999. 

Ογῖρ. 1. δἷς. 1 σωφροσυνης και αιδους 

Ῥ. 
- πλεγμασιν Οἴεπι, 341. Οτίᾳ.1. δἱ5. | 

καταπλεγµασιν Δ. 
- και χρ. ΑΝΡΊΕ. Ῥγτ.Ῥεί. Μοπιρη. 

Ὁπίη. Ἱ. 2115. | Ττπ Χρ. 5. ῶ5. 87. 
47. ΚΙ, Υα]ς. Ῥγτ.Ηε]. ΤΠεΡ. οί. 

Οἶοπι, 547. ΟΥίᾳ. 1. 19δὺ. Οὐρν. 175. 

817. | Ἅοπι, και 5, 11: Ε. ΑΗ. 

[Αν] 

- χρυσῳ ΝΏΌ. 87. ΚΙ. Οἶοπι. 947. Ονἱᾳ. 
1, δἱ. 1 -σιῳ ΑΕ. 17. 47. Ἑ. 

12. διδασκειν δε γυναικι ΑἸ ΠΕ. 17. 

57.5. Υα]ς. οί». Αππι, ΟΥγἱᾳ. (αὖ. Οὐ. 

ον. 279. 6/7. 818. | Τ γυν. δε διδασκ. 
ς. 47. ΚΙ, ϑγυυΡβύ. Ης]. (Μεπιρ].) 

Τ]μοῦ. ΖΒ. 

- ανδρος Ογίᾳ. Οαἱ. | ανδρας Ἐα. 

- αλλα Δ. 17. [1 αλλ) ς-. το]. 

19. επλασθη απῖο πρωτος ΕὉ. Ἀγτ.Ε5ί. | 

Ρορί (1). 918. 

14. εξαπατηθεισα ΑΝ"ΡΊΕα. 17. Ῥ. | 

1 απατήθεσα ο. ἔν), 87. 47. 

ΚΤ, 
1ὅ. δὲ ΙΕ. (οὐ Απιι Εωα, Ώεπιι) ὅγυυ. 

τε]. (επι. 505. Ο»ὶφ. 1π|. Π, 4495. ΠΠ. 
861/. ἵν, 5853, | γαρ 3. 

---᾿µεινωσιν] µενωσιν 93.ΓΛΊ. 

1. πιστος] ανθρωπινος 1) Ἐ. πι, Ἡαπιαπβ 

{ Π46]15  Γαἰ. “1Π|8 Ρ]ασσαῦ, ΗπππαπΊ1Β 

Ξ6ΥΤΠΟ οὗ οπηπῖ αοοθρίΊοπο ἀἱσπαδ; ΠΟΒ 

ουπι ἄχτασσῖς 14 οδί οππῃ αροδίο]ο ἀκ 

ἄπαοσςο Ἰοσπέας οδε εΙτοπα5, ἘΕΙάε]Ι8 

ΒΟΥΠΠΟ οἱ οπιηί αοοορίῖοπο ἀῑσπιας Πίο. 

(46 1. 15). Ἱ. 1883. πιστὸς ὁ λόγος. πρὸς 

τοῦτο (1.6. «αρ. 1ϊ. ΠΠ.) εἴρηται, οὐ πρὸς 

τὸ, εἴ τις ἐπισκοπῆς ὁρέγεται 01ο». 

Σὶ. 5969, 

-- λογος] αάά, καὶ πασης αποδοχης 

αξιος 17 (ε οαΡ.1. 15). 

- ει] ἡ 17. 

9, 86 οὖ πο ΟἿ. | 10, Ῥνοπι. Ρείαξοτη (Οἵ. | 18. 
Ῥτίπαας Γοστασβας ΟἿ. | 10. Ῥοτπιαπβετίς ΟἹ. 

». οπα ατα] αἲά. ραάιοατα Οἱ. | 8. ποῦ 
οπρίάυηα βεᾷ Οἵ. 



111. 16. 

Τα]ρ. 
ΒΥΣΥ.Ρ.Η. 

ΠΜεπιρῃ, ΤΠΕΡ. 
6οἵμ. Αχ, 201. 
8Η. 

80. 

5 ΤΙΐ. 2:3. 

4 Η. 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

“ “ » 9 “ 

ὃ (εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς 
» / - » / 6 Ν / σα 

ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται :) ’ μὴ νεόφυτον, ἵνα 
Ν Ν » ο 3 δ “ ὃ / τό ὃ - 

μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβολου. εἴ 
Ν Ἂς “ 3/ “ 

δὲ! καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα 
Ν » Φ / ΄σ , 

μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 
/ η ν / ν τ 

ὃ διακόνους ὡσαύτως σεμνοὺς, μὴ ἜΤ, μὴ οἴνῳ 
3, ΔΝ 

πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, " εχοντας το 
10 Ν ὁ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ 

οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν 
3/ ον ω / ΄ Ν 

ἀνέγκλητοι ὄντες. 1 ὃ γυναῖκας ὡσαύτως σεµνάς, μὴ 
/ / Ν » - 19 / 

διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. διάκο- 
΄- ΑΝ 7 ᾽ὔ ΄- 

νοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς 
ἣν - / 5 κ 

προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. '' οἱ γὰρ κα- 
- Ν “ κ - 

λῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦν- 
ται, καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν χριστῷ 
4 ΄σ 

Τησοῦ.ἵ 
΄σ ’ὔ » “ / 

13 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε 
δι λ / ο! τὰν ΧΟῊ “- ω 
ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν 

5, - Ἀ / ο 3 Ν » / - 

οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ 
- 3 - / 

ζώντος, στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 

δα ΄ / 
εν τάχει . 

6 ν 
και 

σαϑεϊξαίο, δ 51 ᾳπῖς απἴοτῃ ἆο- 
πια] β8α80 Ῥγαθοδβεο ποροῖξ, 410- 
πιο(ο ϱοο]εδίαο ἀαῖ ἀΙσοπιῖαπα 
Ἠαβορίε  ὅΝοπ ποορηγίαπη, 
πο ἴῃ φαροτρία εἰαίις ἵπ Ππά]- 
οἶππα ἱποῖϊά αὖ ἀἴαβο]. 7 Οροτιοί 
απίοπαι {ΠΠπ|πὶ οὐ ἰοδπιοπίππα 
Ἠαβῦογο Ροπαπῃ Δ Ἠΐ5 αἱ Γοτΐς 
βαπΐ, αὖ ΠῸΠ ἴῃ ομρτοῦγίιπα 
Ἰποίάαί οὐ Ἱααποιπι ἀἰαρο[. 
δΏΙασοποβ αἰπι]]δεν Ῥιάϊσος, 
ποπ Ἠἱήπησιιο5, ΠΟ πο γῖπο 
ἀθά1δοβ, ΠΟ πιχρο Ἱπογαπῃ 500- 
(ΠίσΒ, Ὁ Παῦοπίοςϐ ΠΥ θυ πὶ 
Πάοἳ ἵπ οοπβοϊοπίῖα Ῥατα, 10 Ἐν 
Ἠϊ απίοπι Ῥτοροπίαν ΡΥ ΠΊΠΤΩ, 
οἱ 516 πηπϊείγοπί πα ]]άπῃ ΟΥΠΊ ΘΠ. 
Ἠαβοπίος. 1 Μι]ῖογος εἰποϊ]]ζος 
Ῥπάίσας, ποπ ἀοίχα]ιεηίθς, 80- 
Ὀτίας, β49]ος ἵπ οπιπΙΡ». 13 Ὀία- 
60Π6Ρ εἶπί απΙαβ ἸΧΟΥΪΒ ΥἹΙΊ, 
απὶ ΒΠ15 επῖς Ῥοπο Ῥτασδιπί οὗ 
5118. ἀοπιῖρας, 13 ΩΙ οπῖπι 
Ῥοπο. ππ]είιταγοτῖηί, σγαάυπι 
5101 Ῥοπαπαι αἀααἶτοπί οὐ πι] 
ἑπτη Πάποίαπα ἵπ Βάο απ86 εδ 
ἴπ Ομηϊςδίο 1688. 

13 Ἠαος ΕΙ βογῖρο, ΒΡΟΓΑΠΒ 
γοπῖτο δ {ο οἵίο; 1551 απίοπι 
{ΑΤάΒΥΟΤΟ, τὖ βοῖα5 αποπιοᾷο 
ἴθ οροτίθαέ ἴῃ ἆοπιο ἀεὶ σοή- 
γεγεατῖ, ᾳπαπθ εδ εοσ]εδία (οἱ 
γὶνὶ, οοἱαπιπα οὖ ΕΤΠΙΑΠΙΘΠΓΙΙΤΗ. 
γογέα[]δ. 15 ΕῸ πιαπ]{ερίο π]ας- 

ε τν / 3 Ν Ν “ 5 “ / 

ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν το τῆς εὐσεβείας µυστη- 

3. ουν Ἄὰυ]ρ. Ἁγν.Πε]. Μεπιρῃ. ΤΠΟΡ. 

Ονῖσ. Πῖ, 6450, (οπίπι πι) 1 δὲ Έα. 

ΒΥχ.Ρ5ῦ. | οὐχ. Αππι. 1, 

--- νηφαλιον Εἰσ.ΑΝΓΝ. 17. (37. -λειον). 

Οὐ. Ἱ. (4795). {|. (5015) 6455. | 
-λεον δὲ. 8. Το, 47. Κα. | «-λαιον 
ΝΕΕΟΤΙΡ. 

8, πληκτην] ἵ αάά. µη αισχροκερδη ς. 

37. Βγχ. Πο] πιᾳ. | οπι. ΑΝ ΘΕῸ. 17. 
47. ΠΙΕΡ. Υπ]. Άγιτ.Ρ5ί,δΗσ]. ἐσέ. 

ΜοπρΙμ. Τμοῦρ. «οί. Άτπι Αι. 

Ογῖψ. πι. Π. 878. Τον. 4ο πιοποᾳ. 
12. 

- αλλα ΑΝ. 17. Ῥ. | 1 αλλ᾽ςς. τε]. 

- επιεικην Ἐα.. 

4. προΐϊσταμενον «επι 661. | προιστα- 

γομενον ὃδ, | προσισταµενον Ε4. 
δ. επιµελησηται 17. 

6, 7. εµπεσει Ἐ. (εµπεσῃ Ἔις. ἵπ ἘΒ, 

145.) 
6. του διαβ.] Ῥϊπεπι. καὶ παγιδα 1Τ.. | 

οτι, ΟΥγἰᾳ. Ππι. Π. 9365, 111. 8881, 9414, 
Έα, ἵπ Ῥ5. ΠΠ]. 2624, 

7. ὁπ). γα γ. 7. 43. (88, πις.1) 

ΏΠΠΙ οϑύ Ρἱείαι5 εασοταπιοπίέαπῃ, 
αποά ππαπὶ[οείαίαπι ορ Ἱπ 

7. δει δε] Ὁ αἀᾶ. αυτον ο. Τὴ. 97. 47. 
ΚΙΠΡ. Ογίᾳ. {π|. Ἡ. 9164, | Ὅπι. 
ΔΝΗΡα. 17. 

- καλὴν δῃίθ εχειν ΑΗ. 17. τε]. | Ῥο5ὲ 

Ὄμα. Υπ]σ. Ογίᾳ. Πιΐ. Π. 

--παγιδα] Ῥτασπι.εις 3. Υπ]ς. ΟἹ. 
8, σεµνους] οπι. 93. (44 4.Ὁ) 

-- διαλογους 37. 

--προσεχοντες ΕὉ. 

9. εν καθαρᾳ συνειδησει] και καθαρας 
συνειδήσεως δας. (σουτ. ἓ) 

10, οὗτοι] αυτοι Η. 

--ειτα] και οὕτω Ὦ3. οι. 

- οντες] ον εχοντες Εα. 

11. σεμνας] -νους Δ. 

---- νηφαλιους Εἴς. ΔΝΟΡ"Η. 17. | -λεους 

5.9. Ὡς. 97. 47. Κ8. | -λαιους Έα. 

Ῥει 
19. διακονοι] δᾶ. δε Έα. |. οπι. ΟγΙᾳ. 

1, 6405, 
- καλως Ογῖσ. 1. | καλων Ὦ" Ε(ποῃ ἃ.) 
18, τῷ εν] την εν Ρα. 

14. ελπιζων] ελπειζω (Έ)α. 87. 

- προς σε] οπι. Εα. Αππιν 

14. εν ταχει ΑΟΡ3. 17. Ἑ. | 
Ξ. ΝΡΕΕς. 87. 4Τ.ΙΚΙ., 

15. δὲ ΟΥᾳ. ἵν. 818", ΟΥίᾳ. Ίπι. ΠΠ. 605, | 
οἴῃ. Ἐα. 

--βραδυνω Οτίᾳ. ἵν. Ογῖφ. ἴπί. ΠΠ, | 

-Ῥωσιν 17. 

- ἵνα ειδης Ογῖφ. Π. 5164, ἵν. 5780. |. ἵν 

ἰδης 37. (ιδης ΔΑ μιυίά, Έα, 2515. ἵπ 

Ῥς. 8160. 618.) 
-- δει] αάά. σε Ὦ3. Υα]ο. Αὐτὰ, ΟΥἱᾳ. Ἡ. 

δ7163, Οτίᾳ. Ιπι. 11. ΕΠ. 165ὺ. 1 οπη. 
Οτῖσ. ἵν. 9780. Εις. ἵῃ Ῥ5. δίς. 

--θεου 19. ΟΡἱᾳ. ἵν. 1843. 9750, Ογὶσ. Πιΐ. 
11, Εις. ἵπ Ῥ5, ὐἱ5. ΠΠ], 165. 1 κυριου 

Ῥ. Οτίᾳ. Π. 5768. | οπι. εστιν εκκλ. θεοῦ 
ζωντος ΤΠΕΡ. (οί πιος κ. ἑδραι. τ. αληθ.) 

- ἡτις ΟΥγίᾳ. Π. 664. ἵν. 5780, Εις, ἴῃ 

Ἐ5. 816}, | εἰ τις ΟΡ. 

16. ὁμολογουμεν]ως Ὁ 6}, 

Έταχιον 

6. παροτθίατα ΟἿ. | 7. αὉ 118. οἳ, |. ἴῃ Ἰαᾳπθατη 
στ. 1 12. ἀϊαεοπϊ ΟἹ. 1 Ῥτπεβῖπί Οἵ. | 13. Όοπαπα 
501 ΟἹ. 1 14. ΒΡΘΤΑΠΒ Τηθ δα {ο νοπίτο ΟἹ. | 15. 
οροτίεαί {9 ΟἹ. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΒΟΝ Δ΄. 

ριον, ἡ ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύ- 

ματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη 

ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.“ 

Τα δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις και- 

ροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες 

πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, εν 

ὑποκρίσει ψευδολόγων, ᾿ κεκαυστηριασμένων΄ τὴν 

ἰδίαν συνείδησιν, 5. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι 

βρωμάτων, ἃ ὁ θεὺς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐ- 

χαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσιν τὴν ἀλήθειαν. 

“ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον 

μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον" ὁ ἁγιάζεται γὰρ διὰ 

λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

” Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς, καλὸς ἔσῃ 

διάκονος ἢ ἱ χριστοῦ Ἰησοῦ” » ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις 

τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκο- 

λούθηκας" ἵ τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους 

παραιτοῦ" γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. δᾗ 

γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" 

ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγε- 

ἹΝΟῊΣ: 

ομγπο, ᾿πϑυϊβοαίαπι ορ ἴῃ βρὶ- 
τ]ία, ἀρραυαϊδ απρο]{β, Ῥγαθα!- 
οδύμπτη οϑῦ σοπΗντΒ, οὐρα τι πὶ 
οδί ἴπ πιπάο, αἀβαπηρίαπα οϑῦ 
ἴῃ σ]οτία. 
ΒΡ Στ απίεπι ππαπ]{εςίθ 

ἀῑοι απῖα ἴπ πογἰβετηϊς ἴθπι- 
Ῥοτῖυπβ ἀῑποσάεπί απ]άαπα ἃ 
Β46, αὔοπάεπίος ερ ρας εΓ- 
τοῖς οὗ ἀοεΙγΙΠ15 ἆπδπιομΙΟΤΗΤΗ, 
21η Ἀγρος]μγίβῖ ]οᾳποΠ ΠΠ πη τη 6 - 
ἀαοϊατη εἰ οαι{οἰαίαπα μα θ6Π- 
{στη οοπβο]εηΜίατη βπαπῃ, ὅ Ρο- 
Ἠιυθπ(ῖαπα πα ΌΘ 6, αὈδίήποτο ἃ 
οἳρῖς, 405 ἆοις ογθαν1{ δα Ῥει- 
οἱρίομάππη ΟΠ  Ρταβατατα 
δοίΐοπο Πάεβριας οὐ 15 απὶ 
οοσπογοταπ{ γογίαίσοπα. "Οπία 
οπιπῖςδ ογθαίατα ἀοῖ Ῥοπα, οὗ 
ἘΪΗΪ] τοἰοϊσπάαπι απο. οππι 
Βνγαίαχαπη αοἰῖοπο Ῥετοῖρίατ: 
5 βαποιϊβοκίαν οπΊπι ΘΙ γει- 
Ῥαπῃ ἀοὶ οὐ ογα[ίοποπι. 

δἨαεο Ῥτοροποπς Γαἰτῖρας 
Ῥοπ18 ογῖ5 τη ἰδίου 165ὰ ΟἿ ΤΙ Βι], 
οπαἰτ]ίας γοχρῖς Πά6ῖ οὐ Ώοπας 
ἀοειχίπαε Ύπαπι αἀβθοπίις 65: 
ΤΙπερίας απίοπῃ δὲ απῖ]ες {αῦιι- 
1185 ἁονίία. Έκοτορ 16 1ρ8ιιπα 
δα Ρἰείαίοπι, ὃ Ναπι οοτροτΒ]18 
εχοτοϊἑαιῖο αἆ πποάίσυπα {115 
ορί: Ῥϊείας απίοπι δ οπηπ]8 
α0}}18. ϱ86, Ργοπαἱδβίοπετη Ἠαῦθη5 

16. ἐς Α3ΝΤΟ"ΕΓα. 17. 78 (1.9. Οοᾶ. 
Ὄρεα]ιοηΒίς, βαοο, χἰ.) 181 (Έ]ογεπ- 

Επι, Τατ. Υἱ, 96. καθο, Χ111,} Ἀστ.Ησ]. 
πιφ. δίο. ΜετηρΙ. Ἠ/ιΛίπς. ΤῊ. ἠΠ1{π- 

ἴογ. οί. Πρέρη, 6η. 4ῑει. ΜΒΡ., οὗ 
810 ἴῃ της. οοὔἴοιππῃ ΠΟΠΠΝΙΙΟΓΗΤΗ Ἱθρ]- 

{πχ ὁ ἐν ἁγίοις Κύριλλος ἐν τῷ δωδε- 

κάτῳ κεφαλαίῳ τῶν σχολίων φησι, 90 

ἐφανερώθη: οοπίτα Ἰθοίίοποπι οοᾷᾷ. 

Ίρβοσαπι, (5 ὃς εφανερωθη. εἶατα εκ Ἠπς 

Ἰεοβίοπο οεγπ]μαχ Ιπέογργείοεπη Ῥαμ]άἴσιπι 
[Π.ο, ΤΠοῬαίοαπα]. Παιιά Ἱερῖκεο θεος” 

Μϊπίος) | ὁ 1) βο]ιδ (παπα σος. 60]]. 

1πεο]ηϊοπδῖς ᾳπἵ ἃ Ἐσ]]ο Ἰαπάαίαχ Ῥτο 

μας Ἰεείίοπο Ἰαῦυεί θς ἐφαν. τι πηθ 
οργίϊίογοπι ἔθος Ῥτο 818 Παππαπῖεαίο 

Ῥοπήπας ὨἨθείογ.) “πο ας. 

Βγττ.ε{.δΗο].ἰκί. Αὐτὰ. «1. ΗΠ. 

10876. | θεος [1.6. ΘΟ Ρο 00] ς. 

Α εσοτγ. εσογ.Ο 6 60717.1)5, (37.) 47. 

ΧΤΙΡ. βοᾷ Ἱπ πα] ο γοτβοπίρας 

απ πἹοπίρας, απ οπυιο Ἰαῦοηί Τθ- 

Ἰαναπι, 5. φιὶ Β. φιοᾶ. (ὁ θεος 37.) 

ῬΡ. ποππι]Ι Ῥτο θεος {αἱ α]]ο- 

ραπίας, 6.5. Ιίοπ. Αῑεα. οὐ (Πιγηδοδί. 
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οὗτος προελθὼν εἰς κόσμον θεὸς ἐν 

σώματι, ἐφανερώθη, ἄνθρωπος τέλειος 

προελθών Ηἰρρ. ο. Νοοῦ. 17. (1. 19). 
οὗτος ὁ προελθὼν εἰς τὸν κόσμον θεὸς 

καὶ ἄνθρωπος ἐφανερώθη. Πρ». (ἐκ 

τῆς ἑρμηνείας τοῦ β' ψαλμοῦ) αρ. 

ΤΠεοᾶογείαπα ἀσύγχυτος (64. Ῥεμ]παο 

ἵν. 199.) βἶομί αροδίο]ας ἀῑσι, Θυϊα 

πιαπ][οβίαέας θ8ί ἴῃ 6.ΥΠ6 ΟΥίᾳ. Ιπί. ἵν. 

4655, (Οοπθρεσίαπι Ἰεοοπί5 Ἡπ]ας Ἰοοὶ 

οριπιο ἀραϊς ἵπ ΒΟΥΠΙΟΠΘ ΥοΓΠΒςΙ]Ο 

ἨΠΠαπι Ἡ. ὙΓατᾶ, Υ.Ὀ.Μ. ἴῃ Β]ρ]ο- 

{668 ὅΐδογδ, Απιοτίσαπα, απηὶ 1865.) 

16. πιστευθη Έα. 

1. το Οεπι. 550. Πἱρρ. Ἐ 1]. γη]. 90. (27 6.) 

Ογίᾳ. Οαὐ. ΟΥ. σον. 94. | ο Έα. ΓΑ.] 

- ὕστεροις Οἶεπι. 884. 550. ΠΗίρρ. Ονῖφ. 
1, 6974, |. εσχατοις 17. Οτῖσ. Οα:. ΟΥ. 

Οου, 94. (νῖᾶ. 5 ΤΊπι. ΠΠ. 1.) 1 ἴῃ πο- 

ν]βεϊπιῖς {οπιρονίρις Τετί. ( Ἱε]αῃ. 2. 

Λουαι. 954. ΠΠ. 10983. 1π πογ]βεϊπιαῖθ 

ἀἱερις Άουαί. 274. Πιο. 206. 

-- προσεχοντες] Ῥναεπι. και Κα. 1. | 
οσα. Οἶεπι, ὑΐ5. ΠΗίρρ. Ονὶσ. Ἱ. Τετ. 
Νουαί. δἱ9. Ηἱ]. Ίμο, 

1. πλανοις «επι, 584 64. δδ0. ΠΗἱρρ. 

Ονῖρ. 1. (1ε ἰα Πιο) Οτίᾳ. Ιπί. ἵν. 6415. 
6705, Τετί. Νουαὶ. ΕΠ. Πο. | πλανης 
97. Ῥ. Υαἱρ. Αὖπι, «7ε8ὲ. ἀϊα]. 95. Οἶεπι. 

584. ΜΒ5. Ογίᾳ. Ἱ. (Ποεϑεοῖι.) ΠΠ. 6590, 
6975, (νά. 1 1οἨ. ἵν. 6.) ΄ 

- και Οἶεπι δἱ9. Πὶρρ. Ογίφ. Ἱ. ΠΠ. δές, 
Οτὶφ. Ιπί. ἵν. δὲδ. | οπι. Ὦ3. Λἴουαί. δἱ9. 
ΗΠῖ, Ζμιο. 

- διδασκαλιαις «επι. δὶς. ΠΗἱρρ. Ογίᾳ. 1. 

ΠΠ. δὲς. Τετί. Νουαί. δὲ. ΠΠ], | -ας νὰ, 

(οοττ.Ώ) 573. ῬῈ, 

9. κεκαυστηριασµενων ΑΝ. 57 567.1,. Ογῖᾳ. 

1, 6978, (Ηοεδεἠ.) | Έκεκαυτηρ. ς-. 

ΟΡΓα. τε]. να. τοπ. αν. 65. Οἱεπι. 
ὅδο. Πὶρρ. ῬΜΙ. νἱ. 9ῦ. (976). Ογίῳ. 
1, 6275, (Ώε ία Γε) 1. 6990, 6975, 

-- ἰδιαν Ἠϊρρ. Ονῖφ. ΠΠ. δἱ. Λουαι. 595. 

974. | οπι. Ὦ3Ἠ. Οἶεπι, | οικειαν Ογὶφ. 1. 
[[ οί αἀά. ἑαυτων Ροδύ συνειδησιν Ὦ Ἐ, 

1ο, 956. 

1. ἀοξεοπᾶάοπί πιιἩ | 2. βυδπῃ οοπβοϊοηξ. Οἱ, | 
8. οἶνίς πὶ. | εὖ 118 αὰἱϊ Οἱ. |. 4. Όοπα οϑῦ ΟἿ. | 
6. ΟἨχίδΗ 6εεα Οἱ. [ 7. εκθτοθ δυΐθγα {6ἱρ8. 
Οἱ. 
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γ. 4. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

/ 3 - “ - Ἂς “-“ ΄ 9 ο 

σα]ς, λίαν έχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς µελλουσης. " πΠι- νο φπαο ηππο οβὲ οἱ Γιέπγπο. Βσ1τ. Ρ. Η. κι Ε / Ἢ 5 » - » 101.»  Εἰὰο]ῖ βογπιο οἱ οπιηϊ αοσορ- Πεπιρῃ. (πες. στος ο λογος και πασης αποδοχῆς ἄξιος. Εἰ5 Βοπο ἀἴρπας. 191π Ίος οηίπι 
Θούμ, Αὐτὰ, 91, Ὁ ΕΣ ΤΙ " ΣΈ ΤΩΣ / θα" ὁ ἡλπιί-- Ἰύοαηας οἳ πια]οβίοίπιας, 100]. 1:29. τουτο γαρ ᾽ κοπιωµεν καὶ Ἰ αγωνιζοµεύα , οτι ἠλπι ᾿ : 
10. ὀνειδιζόμεθα 

κ» κ “ “ ιό ” Ν ΄ ΕΣ / 

καµεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὃς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώ- 
/. - 

πων, µαλιστα πιστών. 
ϱ’ 

Κα 0οΥ, 16:10. 

΄ - 

1 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 
“ , Ν /΄ ΄σ 

τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τὸ 
Κ᾿ μηδείς σου 

4αἴα βρεταπητς ἵπ ἆθαπι γῖναπῃ, 
απί οδί εα]ναίου οπιπῖαπα Ἠοπη- 
ηπία, πακίπιο Πάσ]Ιππῃ. 

11 Ῥνασσϊρο Ίποο οὖ ἆοσο. 
123 Νριηο αἀπ]ακορηβίαπα ἕπαπι 
οοπ[επηπαῦ, 5661 οχοπιρ]απα θ5ἱο 

πιστῶν, ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, " ἐν Πάε]απη, Ίπ νουβο, ἴῃ οΟΠΥΘΙ5Η- 

πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 
γνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ, “ἢ 

τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας 
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 

" ταῦτα Ἱ ἐν τούτοις ἴσθι, ἵ ἵνα σου ἡ προκοπὴ 
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ: 

μετὰ 

φανερὰ ἢ ! πᾶσιν. δ 

ο . 

“έως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀνα-- σεαβίταΐο. 

μὴ ἀμέλει (ήπαο, 

{ίοπο, ἰπ οατίιαίθ, ἴῃ βάο, ἵπ 
19 απ γοπῖο, αἲ- 

ἰεπάς ]οο[ῖοπί, οχογίαιοπὶ, ἆος- 
1 Νο] πορ]οσετο στα- 

Παπι ᾳπαθ ἴῃ {6 ο5ί, (παο ἀπία 
οδυ ΠΡ Ῥογ Ῥτορηα[ίαπι οπι 
Ἱπροδίθίοτπο ΠΙΑΠΗΠΤΩ ῬΓαΘΒΌΥ- 
αγ, 15 Παοο πιοάΙίατο, ἴῃ ἢ 8 
εδίο, πιὸ Ῥτοίθοτας πιπιβ τηαπ]- 
ἔοβίτιβ 510 οπιπΊθας, 5 Αίζεπάς 
τὶ οἱ ἀοοίγίπαα, Ἱπδία, ἴῃ Π]ῖς: 

ἐπίμενε αὐτοῖς" τοῦτο γὰρ ποιῶν, καὶ σεαυτὸν σώσεις Ἀ9ὸ οπΐπι [αοῖοης οἳ τὸ ἴρξιιπι 
καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 

8. ἆ Οἶεπ. δδ0. Ηΐρρ. ΡΠΙ. νΙΠ. 90. 
ΟΥίρ.1. 1 ὧν Οἱ. ΠΗἱρρ. ῬΠΙ. νἱῖ. 80. 
(555.) 

-- αληθειαν] 444. αυτου Ὦ3. | οσα. (ἴδηι. 
Ηρ». ΡΠΙΙ. δὲς, 

4. θεου Οἴεηι. 650. ΠΗἱρρ. ΡΜ. νὴ. 90. 

Οτῖσ. Ἱ. 1665, Νουαί. 378. | οπι. Ῥ. 
-- μετα Ηἱρρ. | μετ᾽ Έα. 87. Οἶοπ. 550. 

{6γ. Οτὶρ. 1. 
5. εντευξεως Οἶσπι. 550, Ηρ». ΡΗΙΙ. νἩ. 

20. (277.) Οτίᾳ. 1. 7668. ΠΠ, 4993, 
“Νουαί. 974. | -ἔεσιν 3. 

6. χριστου ΑΠί6 Ίησου ΑΝΟΡΈΕα. 37. 

Κ (ῥύδοπι. του) ΤΡ. Ψα]ρ. ΟἹ. Βγτ.Ηε]. 

Μεπιρῃ. οὐ... Αὐτὰ. |. {γροβές. Ώς, 
17. 47. Απιι Ἀγτ. Ῥεί. 1. 

---εντρεποµενος Ὦ3. (πα. εντρεφεσθε 
επι. 909.) 

-- ἴῃ ἀοσαίπα Ῥοπα ΘΥγ.ΡΕέ. Αὐπι, 

-- ἢ ἧς Δ. 
--παρηκολουθηκας Αἰ. 17. 37. 47. 
᾿ΚΠΡ. ]-σας ΟΕα. 
7. γραιωδεις 1). | αιγραωδεις . 
-- μυθους Ες. Ἐπ] ΡΥ, 199. | θυμους Ο. 

- γυμναζε] γυμνα 87 567. 

Ἡρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς 
πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 
μητέρας, “νεωτέρας, ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 

ΙΑ΄ 3 χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 

Φ δ᾽ ε 

πρεσβυτέρας ὧς αἱ {ταΐτο, 

4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα πογο γῖάπαρ βηΐ. 

ΒΦ] ν τ πὶ Δ ο168 οὐ ααΐ {6 παπά (πηῦ, 

1 Βοποχοπι πο Ἱποτορανογίς, 
564 οὔσοστα τί ΡαίΤεΠα, ΙπνθπΠθς 

5 ΔΠΠΒ π΄ πιαίτο, 
Ίπνοποιπ]ας αὖ ΒΟΙΌΓΘΒ ἴπΠ οπιπῖ 
οαδβιϊξαίο. ὃ Ψ{άπας Ποποτα, παθ 

151 απα 
απΐεπι γίάπα Β]ο5 από περοίθΒ 

7. δε 90] οπι. 25. 
Πατ. 28ΙΠ. (και ἀπίθ 9Υ2.ΕΡ5Ε.) 

8, προς 1". Ο1οπ, 809. | οπι. δὲ ̓ς (α44.5) 

---ολιγον] 844. μεν ΕὉ. | οπι. Οἶεπι. 
--εστιν 50. ΟΙεπι. 909. | οπι. Ες. Οἴεπι. 

71. 

--επαγγελιαν (ἴδηι. δϊ5. Οτῖφ. Ιπί. Ἡ. 
4473, | -ας 31. Κ΄. Ἀγτ.Ηε]. ἐπέ, (οοττ πη.) 

οι. Αιπι, 

9. πασης] οπη. δὲ Ἐς, (α44.5) Ἀγτ.Ῥεί, 

10. κοπιωμεν] Τ ῬΙΒΕΠΙ. και 5. Ἐα. 87. 

ΚΙ. Υπαἱσ. | οπ. ΑΝΟΡ. 17. 47. Ῥ. 
ΒΥτΥ.Ρεύ.δ.Ησ]. Μαπιρῃ. οιμ. Αππι. 

δε. 1. (κωπεωμεν Ε.) 

--αγωνιζοµεθα Αἰ ΟΕ. 17. 47. Κ. | 
1 ονειδιζοµεθα «-. ΝΤ. 97. ΤΡ (-ζω- 

μεθα) Ὑπ]ς. Ἀγτγ.Ρεί.δεΗεΙ. ΜοπιρΗ. 

αοιμ. Αυπι, 28ἱ1. 

--Ίλπικαμεν Οἱ. 171. | -σαμεν Ὦὴ. 
17: 

-- θεῳ ζωντι Οἶεπ. | θεον ζωντα 

Τὰ. | θὺ ζ. Ε. 
-- σωτὴρ Οἶεπι Τ1. 894. Ονίᾳ. 1. 4795. 

5914, Π, 769, ἰν. 1555, 1590, 8996, Τεγι, 

4ε ραᾶ. 2. | Ραΐος Θγτ.Ης].πις. 

Απιι Το. Για. 11. παραγγελε 973. (-λαε Ες.) 

19. γινου Οἶεπι. 608. | γένου 47. 
- τω πιστων ΕὉ. 

--εν ἀγαπῃ] Ἱ πᾶά. εν πνευματι 5. 87. 
ΚΗΡ. | ο. ΑΝΟΡΕα. 17. 47. Υι]ς. 
Βψιτ,Εε{.δἨσο]. Μεπιρῃ. οι. Αππι. 
ΖΕ τ. Οἶεπι. 

14. χαρισματος ΟΥίᾳ. Ιπι. ἵν. 6495. | 
χρίσματος Ῥ. 

- μετα] μετ’ Έα. 

--- πρεσβυτεριου] -ρου 9". (οοτ.ε) 87. 

Πατ ἀοιῃ. | ερίδεοροταπι 2911. 

15. πασιν] Τ ΡΙΔΕΠΙ. εν --. Ὡς, 87. 47. 
ΚΗΡ. | οπ,. ΑΝ ΟΡ ΕΑ. 17. Τα]ς. 
Ἀγιγ.Εεῦ.δεἨε]. Μεπιρα. Αιπι, Οἶεπι. 
(Οὐ. 

- ἐπεχε] προσεχε 17. 
10. ἐπέμενε Ε. 

---αυτοις] Ῥτασπι. εν 3. 
Τί.) 

- σου] οτι. δὲ”. (44.4.5) 

1. ὡς πατερα] οπι. δὲ ἢ, (α44.5) 

4. Ἡ χηρα (πο ΕΚ.) 

γὰρ. (οπι. 

10. οὖ 608 ααἱ (ΟἿ. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄. 

ΑΝ(0), 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας" 

8. προνοεῖ. 

ο / 

νοειται ᾿ 

χήρας παραιτοῦ" 
χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, ! 
πρώτην πίστιν ἠθέτησαν" 

ἀλλὰ καὶ 
/ 

δέοντα. ἢ 

κειμένῳ λοιδορίας χάριν" 
σαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 

ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον 

εὐσεβεῖν καὶ το ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις" 

τοῦτο γάρ ἐστιν  ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

ὄντως χήρα, καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν θεὸν 

καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς 
δὴ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν. 

: καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ο μας 

8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα 
τὴν πίστιν ἤρνηται 

χείρων. "χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξή- 
κοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή; 
μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, 
εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ 
παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. 

ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ 
5 ἔχουσαι κρῖμα, ὅτι τὴν 

τ ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθά- 
νουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαί, 

φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ 

βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, 
οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντι- 

"ἤδη γάρ τινες ἐξετράπη- 
εἴ τις! πιστὴ ἔχει χήρας, 

{ 

ν 
και 

οἰκείων οὐ ὃ προ- 
/ 

ἔστιν ἀπίστου 

10 ἐν ἔργοις καλοῖς 

/ λ 

᾿ νεωτέρας δὲ ος. 

νοκ 

ἨαΡεί, ἀῑξοαί Ῥτίπιαπι ἆοππατα 
5811 τ6ςοἵθ οὗ πηπίπαπ γίοθπι 
χοἀάστο ρατοπήρας5: πος θπῖπι 
αοοθρίαπα οδί οοταπι ἆἀθο. 
δΩπαο απίοπι γοχο τίάπα δῦ 
οὐ ἀορο]αία, δρετατῖς π ἆθαπι 
οὐ Ἰπδίαί ομβοσγαΙοπίρις5 δὲ 
ογαοπ]θτις ποσίε 80 ἄῑ6: ὅ παπα 
486 ἴῃ ἀο]ο]]5 ο8ί, γίνοπ8 ΠΠΟΓ- 
{πα θδύ. 7 Τι Ποὺ ργϑθοῖρο, αὖ 
ἸηγαργοΏοηεΙθ]]ος οἶπί. 8 81 ᾳαἲβ 
ΒΠἴ6ΠΙ ΒΟΥ πὶ δύ πιαχῖτηο ἆο- 
ΙΠΟΡΞΙΙΟΟΥΙΠΙ ΟΠΤΑΠΙ ΠΟ Ἰαβεῖ, 
Βάοπι ποραν]ε οἱ δῇ ΙπβάεΙΙ 
ἀθίογίογ. Ὁ Ψἱάπα ε]σαίαχ ποῃ. 
αΠΙΠΙ5  Βοχασίηπία ΑΠΠΟΓΙΠΙ, 

δὴ δὲ 

10 1ῃ οροτίραδ Ῥοπῖς {οβπιο- 
πίτα Ἠ8Ρ6Π8, δἱ Π]1ο5 οἀοσανγ]ζ, 
5] ΒΟΒΡ [10 γοσθρίΐ, 5ὶ Βα ποίου πὶ 
Ῥοᾶςς Ἰανίέ, δὶ (πΙρπ]αοποπα 
Ραϊοπί ρα εαὐπιη]βίγανΙε, δὶ 
ΟΠΙΠ6 οΡΙ8 Ῥοπαπι. βαρβοσαία 

1 Αάπ]ςοθη{ίοχες απιίαπι 
γίάπας ἀενῖτα: οπη οπῖπα Ἱαχι- 
τἰαίαο Γαογίπί ἴῃ ΟἨτδίο, πιι- 
Ῥογο νοϊπηΐ, Ι"Παῦοπίος ἆαπιπα- 
Ποποπι, απία Ῥτίππαπι βάθη 
Ἰπίαπα Γοοργαπῖ: 19 β πη] αιι- 
{επι οἱ οὐΐοβδθ ἀἱδοππί οἰγοιπηῖτα 

οὐ γειροξαο οὖ ομΓΙΟΡ89, ]ο- 
αποεπίεΒ ᾳπαο ποπ ορογίεῦ, 
11 γο]ο ουσο Ππνοπῖογος ΠΙΟΤῸ, 
Ά]ο5 ΡΤΟΟΤΕΗΤΟ, πιαίγθς [απιί]]α8 
6556, ΠΙ]]απ1 οσ6ΒΒΙΟΠΘΠΙ ἆατθ 
αἀγεγβατίο ππα]οβ]οά οναίῖα. 
15 ΤΆ. οπῖπι απαθάαπι σο- 
γεισαο Βαπί τοίτο ΒΒίΑΠΗΠ. 
1651 ᾳπα Β.416118. παροὺ νἰάιας, 

4. εκγονα] εγγονα Ὦ3. 
- μαθετωσαν Τ) , 

----πρωτον] οπι. 47. 

- των ἰδίων οικων Ὦ Ἡ. 

- ἐνσεβειν 1). 

- αποδεκτον 7 ΡΙΔΟΠΙ. καλον και 5. 87. 

Μεπιρῃ. ἀοίμ. Αὐπι. (γ]ᾷ. αρ. 11. 8.) | 

οπι. ΑΝΒΟΡΕα. 17 (πε ν]ὰ, οεραί.) 47. 

ΚΤΙΡ. Ὑπ]ς. Βγντ,Ῥει, ὉΠ]. «01. 

ὅ. επι τον θεον ΑΝὮς, 97. 47. Ιζ51,. ] 
επι θεον ΟΕΕ. | επι τον κυριον 
ὮΤλ{;. 1 επι κυριον δὰ ἢ, Γή, 1Τ.] 

--- ἡμεραις Α3. 

7. και ταυτα] οτι. 
Μεπιρῃ. 

8. οικειων] Ἱ ΡΙΒΘΠΙ,των «-. ΟΡ5, 87. 

47. ΚΡ. 1 οπ. ΒΝ ΕΟ. ΓΗ, 
17.1 

- προνοειται δ ἘΕΟΚ. | 

-. ΑΝ:ΟἨς, 17. 87. 47. ΤΡ. 
- εστιν] εσται Ἰζ. 

9. ελαττον ΟΡίᾳ. Η1, 6455, | ελαττων Έα. 
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και Ἀς, Βγν.Γ 50. 

Ἰ προνοει 

9. ἑξηκοντα] ἕἘ. 

- γέγονυια Ροξί γυνη Ῥ. ὅγε. Ῥβύ. Αππη, | 

Ῥοϑὺ ἑξηκοντα Ο)1ᾳ. 111. 

10. καλοις] αγαθοις Ῥ. 

- ετεκνοτροφησεν] ετεκνοφορεσεν ΕὉ. 

- επηρκησεν ἃ. επερκήσεν Ἐ. 

11. καταστρηνιασωσιν ΝΟΤ.τε]. | -σουσιν 

ΑΕΑΡ. 

14. νεωτερας] Ῥϊαοπι, τας 3. 97. | οπι. 
ποπ. 559. 

16. ηδη] Ἡ. δε Ἐίποῃ .) 
- τινες Πίο εξετραπησαν ἴδ). 17. 57. 

47.ΚΤΕ. Υι]ρ. Ῥγαν.Ῥείι,δεΗΠο]. Μεπιρῃ. 

Αὐπὶ. «1. Οἶεπι. Οτίᾳ. πι, Π. 1683. 
ΠΠ. ἀοῦι,] } Ροϑῦ ΑΡα. 

16. ει τις] ει δε Ῥ. 

-πιστη] Τ ΡΙΑΕΤΙ. πιστος ἡ -. ἢ. 87. 

ΚΙ, Εωία. Το, Πατ] Ἁγιν.Ῥειυ,δΗε]. 
Γ᾿. οὐ. [ οπι, ΑΝΟΕα. 17. 47. Ῥ. 

(Υι1ρ.) πι Πατ Μεπρῃ. Δυπι, 

(ΔΕ Ἴ}.) 1 εἰ ας Ψα]ρ. Οἱ. (12οπι,) 

- επαρκεισθω ΑΝ(Τ.) 17. (επαρικεισθω 

Έα.) | Τεπαρκετω 5. ΟΡ. 87. 47. 
ΚΤΡ. 

16. εκκλησιας Ε(ποι .). 

-- οντως] οντες 37/50}. 

--επαρκεσει (Εν. 4738. Ἐ. (-κησει ἘΞ.) 

- οἱ] αἀᾶ. δε 47. 

17. εν δηΐθ λογφ] οπι. Έα. γι οὶ. 
- και διδασκαλιᾳ Υα]ο. Θγτ.Ρεῦ. | διδα- 

σκαλιας Ῥ. (οπι. και). 

18. βουν αλοωντα δηΐο ου φιμ. Ν(Ώ)Εα. 
47. ΚΙ. Θγτ.Ης]. 
Τενί. ο. Ματο, 

αοῦι. Οἶσα, 418. 

ἵν. 94. | Ῥο5ί ΑΟ. 17. 

57. Ῥ. Ὑπ]ς. Ἀγτ.Ῥεί, Μαπιρμ. Αππι. 
«01. (νά. Ὠσουΐ. χχν. 4. 1 0ου. ἴχ. 9.) | 

ου] ου µη 87. | Φιμωσεις] κηµωσεις 3. 

- και, Αξιος] αξειος γαρ Εα. 

π- τοῦ µισθου] της τροφης ΧΑ αἱ νἱᾶ. Ὁ 
(οοτν.3) (Υἱ4. Ταῖς, κ. 7.) 

19. πρεσβυτερου] -ρους Τι. 

4. ἀἰποππῦ «ΑπιιἩ |. βρετοῦ ΟἹ. [απείοί ΟἿ. | 
10. ΟΠΊΠΟΡ “πε Ὲ, | 13. οἴτουῖτο Οἵ, | 14. 1άΠΙΟΥΘΒ. 
ΟἹ. 110. φυΐβ Βα 0115 Οἱ. 

απας ἔιουϊδ απίας υγ ακους, 

4οπιος, ΠΟ ΒΟ απ οἑίοβαο 5ο - 



γΙ.2. 

ταῖς, 
Βσττ.Ῥ. Ἡ. 

ἹΜοεπιρ]. [ΤΠεῦ,] 
οι. Ασπα, 01, 

18' 

1 Πριΐῦ, 95: 4. 
1 Οον. 9:9. 

τὰ 1116. 10: 7. 

Ὁ Τραΐ. 19:16. 
«06. 

ξ ΤῊΘΡ. 

“2 ΤΊπι. 4:1. 

2ἱ. πρόσκλησιν 

1: 

απ τε 
ΡΤ][. 9: 9. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’, 

1 ἐπαρκείσθω” αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, 
ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 

17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 
ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ 
διδασκαλίᾳ: ὃ ος γὰρ ἢ γραφή, 1 Βοῦν ἀλοῶντα οὐ 
φιμώσεις" καί, Αξιος ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 
τ κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐ ἐκτὸς 
εἰ μὴ " ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μμουρτύρων.“ ᾿ τοὺς ἁμαρτάνον- 
τας; ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε; ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον 

ἔχωσιν. “1 δ διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ! 
ἐ χριστοῦ Ἰησοῦ” καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα 
ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ 

πρόσκλισιν. "χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ ς 
κοινώνει ἁμαρτίαις τι σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 
“5 μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ” οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ, διὰ τὸν 

στόμαχον ' καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. "' τινῶν 
ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς 

/ ᾿ τν Ν Ν 3 ω σα. τε ΄ 
κρίσιν τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. ὡσαύτως 

Ν ἣ 4 “/ . ΡΝ ἢ ὃ ιν Ν ΔΝ ΕΣ 

καὶ τα ἱέργα τὰ καλα προδηλα ἡ, καὶ τὰ ἄλλως 
ἔχοντα κρυβῆναι οὐ ! δύνανται." 

ΤΡΌσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπό- 
τας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα 
τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. "οἱ δὲ 

βαπηπϊη]ςίχοῦ 1118, αὖ ποτ ρτη- 
γοίαχ οσο]οσία, αὖ 15 4180 ΥθΓΘ 
γϊάπαο δαπί βαβ1οἷαί, 

1ΤΩπῖ Ῥοπα ργαθβαπέ Ῥαθβ- 
Ὀγίοτί, ἁπρ]οί Ἠοποτο ἀῑρπί 
Παροαηίας, ππαχίπιθ απ Ι4Ώο- 
ταηπί ἴῃ νοχρο οἱ ἵπ ἀοοίτῖηα: 
18 αἀῑοΙ{ οπῖπι βοττρίατα Νο ἵπ- 
{Πεπαὺῖς ος Ῥονί π]ματαπ{ἲ, οὔ, 
Ὠϊσπιβ οδί ορογατία5 πΠἹθιςζθ- 
ἄθπῃ βιδπι. 5. Αάγοτεις Ῥταςς- 
Ῥγίογιπι ασοαδαΜίοπεπῃ πο]ῖ 1ο- 
οἴρονο, πῖβδὶ δὰ ἀποῦαδ οὐ 
ὑγῖθιι5. (εεραβ. 3 Ῥεσσαπίοπι 
οσα. οπιπίρας αχραςο, αὖ οὗ 
εοίατί Εἴππογειη Πα θοϑηῦ. 3) ΤῸ5- 
ου οοναπα ἆθο οὐ ΟΠτὶβίο ΤΊερα 
οὗ ο]οο[ῖ5 απσα]!», αὖ πᾶθο οπβίο- 
ἀἶας βῖπθ ργδοίπαϊοῖο, πμ] 
Γαοἴοης ἴῃ 8]8π| ῬαΤίΕΠΙ ἆθ- 
οΗπαπάο, 3 Μαπας οἶδο ποπη]ΠΙ 
Ἰπροδιθτῖ5, θαι 6. οοπιπηιπίσα- 
γοτίθ Ῥοεσαῖς αἰϊοπί. Τα 
Ἰρδιπα σαβίαπα οδίοᾶ1, 3 ΝοΙί 
αἄμπο παπα Ῥΐνοχε, 564 γίπο 
πιοᾶίσο παίετο Ῥτορίογ δίοπ]α- 
οπατα ἑπαπα εί Γοιποπ{ες [88 
Ἱπβγπαϊία{ες, 3! Ωποταπάαπα Ἠο- 
πΙΙΠΤΑ ροοσαία, ιαπ] [οξεία 5η 
Ῥτασσσάεπία κα ἰααϊοϊππ), 
αποβάατη απίοτη οὗ επΏδε(παΠ- 
ταῦ: 55 Ιπι]Πτεν οὖ {ποία Ώοπα 
πιαπ][οβία 5απ{, οὖ απο αἰιος 
56 μαῦεπῖ αΏ5οοπά1 ΠΟΠ ῬΡοδδιηί. 

1Ωπίσαπιαπο δαπέ 580 προ 
βεγνῖ, ἀἆοπι]Ιπος 8105 οπιπῖ Ἰο- 
ἨΟΥΘ αἰρηοβ ατβΙίΠΘΠΕΗΥ, ηθ 
ποπιεΠ ἀοπιὶπΙ οὐ ἀοεοίτίπα 
Ῥ]ηδρμοπηποίατ, “αὶ απίοπι 

19. επι] οπι. Έα. Τά. 

ΑΡΧ, Ὠεπ. άοιπ. | 
Ῥοβῦ ἁμαρτανοντας Τα. | οπι. ΝΟΠ5, 

20. τους] 844, δε 

99. επιτιθει] επιτιθου 3. 

επιτιθη 1... 

- αλλοτριαις 

Ι επιτιθε 87. 

ἁμαρτιαις Ῥ. (λοτρειαις 35. τὰ εργα 

Ἐ2Τ.Ρ. γΥπαἱσ. τν. Ρ5{.δεΗε]. Μοπιρῃ. 

Τπ6ῦ, Αυπι. 011. 

τα" καλα ΑΝ ΘΕῸ. 17. 37. 

Ἐσ],. 17. 87. 4Τ. ΚΤΙΙΡ, νν. ΠΗἱρρ. ἵπ Ῥν. Μαϊ 
να, Τ5. Ογῖσ. ΠΠ, 1945, Ίο. 907 δἱς. 

-- εχωσιν Οτίφ. 11. 7255, | εχουσιν 
ΤΣ 

21. χριστου Ίησου ΑΝ. 17. Υπ]. 

ΜεπΙρΗ. ὙΠῸΡ. Οἶεπι. 918. ΠΠ. 398, 

2ο. 907. | 1 1ησ. χρ. 5. Τ.Ε. 37. 47. 

ΚΤ.Ρ. ΒΥΙΤ.ΡΕ!ἱ.δ.Ηε] οι. Αππι. ἆ0ί1. 

ΜΗ. 9461. |. Τ ΡΥαεπ1, κυριου στ. Ὡς, 97. 
(7. του κ.) ΚΙΡ. Βγτγ.Ῥει.δΗς]. 

(οὐ. {| οπι ΑΝ ΕΑ. 17. Υμ]ς. 
ΜοπιρΗ. Τ]οῦῬ. Αὐτὰ. ΑΡ, ΠΠ, ὐἱ9. 

11ο, 

--- αγγελων] αά. αυτου 17. Βγτ.Ρ.ς. 
ἹΜοπιρῃ. 

---ταντα Ροδί φυλαξῃς 17. (-ξεις Ῥ.) 

-- προσκλισιν ΝΕ. 473. Κ. 

Ι προσκλησιν ΑἸ). 17. 87, 47" 
ἘΠ: 

ΟἸεηι. 

Έα.) ἘΣ 
28. αλλα ΑΝ ΕΑ. 17. Ῥ. | ᾖαλλς 

Ὢς' 97. 47. 51). 

-- οινῳ ολιγον Ρ. 

- χρω] αάά. α Εασγ. 

- τὸν Οἶεπι, 177. Ἐν. Ἐ.Β. ὅ995, ] το 
Α. 

--- στοµαχον] Ἷ 844. σου 5. Ὀσξία. 57. 

47. ΚΤ, Υπ]ρ. Ῥγτν.Ρ5{.δς Πο]. Μοπιρῃ. 

ΤΠεῦ. ο9π. Αὐτὴ. ἄδιµ. Οἶοπι. Ογἰᾳ. 

1πι. ΠΠ. 8635. Εις. Ε.Β. | οπι. ΑΓ”. 

17. Ε. 
-- τας] Ρταεπ]. δια Έα. Θντ.Γδύ. 

ΟΥίᾳ. Ιπί. 1. Ες. Ε.Β. 

94. ανθρωπων Ογίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 8655, ἵν. 

ΑΤ9ὺ, | οπι. 97. 
- τισι» τινων 17. Ογὶφ. Ιπι. ΠΠ. ἵν. 

95. ὡσαυτως] αάά. δε ΑΕ. ἄοιᾖ. Οτίᾳ. 
1πί. τ. 9691, |. οπι. δὲ). 17. 87. 47. 

θα 

Ϊ οπη. 

τα καλα εργα 5. 47. 

να]ς. 

--- προδηλα] { «84, εστιν 5. 37. 47. ΚΤ. 
ΤΙ «44. εισιν ΠΕ. 17. Ῥ. Ονἰᾳ. ἴπι. 

Π1,νγ. |. οπ. ΑΝ. 

- δυνανται ΑΏ. 17. 47. Ἑ. 

5. ΝΕ. 57. Κ.Ι.. 
1, δουλοι] ὅδουλου Ἐα. Ὑπ]ρ. δποθρ8 

6 κου! ἢ: βαυυ 18. ΤΠεΡ. 
-- θεου] κυριου Ὦ3Ἠ. 17. Υπα]σ. 6ουμ. (πα 

Ῥ]αδρπεπιοίασ ΠοπΙεΏ Ῥοπαπα ΤΗΕΡ,) 

- βλασφημειται 17. 473. ΙΤ. (-μεται 
α.) 

Ι ἆ δυναται 

16. οὖ ποὺ ταν. ΟἹ. [αὖ 1158 ΟἿ, [ ααὶ ἁπιιἩ | 
11. οὖ ἀοοιτ. οἷ. | 18. ποια αραβ Ο. 1 τΏε- 
οεᾶς ια Οἱ. (πηι. 1 19. ααὸ σος Οἱ. |. 20. 
μεσσαπθες ΟἿ. 1 21. αἰύθγατη ρατίεπι Οἵ. | 38. 
πηοᾶίσο νίπο ΟἿ. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕῸΝ Α΄. 

Ν / Ν / α 

πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι 
Ἂν “ / ος 

ἀδελφοί εἰσιν: ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πι- 
Π ΄ » / ” 

στοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβα- 
Ψ. 

νόμενοι. 
ο / 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 
- οὗ / / - 

σκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς 
τς ε ΓΞ » β4 ὧν 9 - ᾽ ᾿ ͵΄ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέ- 
/ λ 2 ΄ 

βειαν διδασκαλίᾳ, " τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, 
3 Ἀ “ 6 / Ν / 2 - 
ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν 

/ / 3/ / ς / ’,ὔ 

έτος φθόνος, ερις βλασφημίαι, ὑπονοιαι πονηραι, 

: διαπαρατριβαὶ" διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν 
καὶ ̓ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορι- 
σμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. Γ 5 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέ- 

ΤᾺ Δ ἊΝ 

γας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. ΄ οὐδὲν γὰρ εἰση- 
νέγκαμεν εἰς, τὸν κόσμον, ! ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 
δυνάμεθα: ὃ ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, 

΄ ᾽ / ο ως Ν / - 

τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. " οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν 
Ν 5 / 

ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας 
Ἀ / ο / 

πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν 
Ν ᾽ ΄ ᾿᾽ 3/ ΕἾ ΄ 10 ε/ Ν 

τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. '' ῥίζα γὰρ 
/ - - « 4 Ὁ 

πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες 

3. εἴ τις ἑτεροδιδα- 

πες. 

Βᾷε]ος Ἠαδοπί ἆοπΙποβ, ΠΟΠ 
οοπίοπιπαπί, απῖα {Γαϊτθς εαπζ, 
564 πιασ]ς εετνίαπέ, απἷα βάθ]ες 
βυπί οὐ ἀεοί ααῖ Ῥεποβοῖϊ 
Ῥατιιοῖρος βαηῦ. 

Ἠαοο ἆοσρ οὐ Ἠοτίατο, 3 5 
απῖς αλίοτ ἄσοος οἱ ποπ βᾱ- 
ααϊοβοῖδ εαπῖδ 5εγπιοπῦιιβ ἆ4ο- 
πϊηϊ ποςίτῖ Τεδα Ομτίδῖ οὗ οἱ 
απαο 5οοππάαπι Ῥϊοβαίεπι ο5ί 
ἀοοίίπας, 3 5αρετῃραδ, πμ] 
βοΐθης, 864 Ίαησασπς οἶτο 
απαεβίῖοπες οἱ Ῥασηββ ΥετΏο- 
τα, εκ οπἶδας οτἰαπίας Ἱῃ- 
νίά]αθ, οοπ{θπ{ΙοπθΒ, Ῥ]αβρ[ο- 
πι]αθ, δαδΡ]οῖοπες πια]αθ, ὃ 6οπ- 
Π]αίαίίοπος Ἠοππίπαπα πιοπίο 
εοτγαρίοταπι οὖ απ γεπίαίο 
Ρτϊνα βαηῦ, οκἰδπηαπ απ 
απαοδίιτη 9556 Ρϊειαίοπι. 5 Εδε 
δα ΘΠ φπαθδίας5 πΙρηας Ῥ]είας 
ουσ ια Ποϊοπίία, Ἰ ΝΙΜ] οπῖτα 
πα Ππηις 1Π πιαπάο: Ἠααί ἆπ- 
Ῥίαπα υἷα πο απ[εττο π]ά 
Ῥοβραπηας: ὃ Παῦοπίεθ απίθιη 
αλπιεπία οὐ απἶραδ ἵθραπας, 
818. οοπίεπ δαπι18. 9 Ναπι 
αὶ νο]απί ἀῑνίιον Ποτί, Ἱπ- 
οἰάαπῦ ἵπ Γοπιρίαίοποπι οὗ ]α- 
απθιπι οἱ ἀεδίάθτία πιπ]ία ἵπ- 
π]ία οὐ ποσῖνα, απαο πιεγραπί, 
Ἠοππίπος ἴῃ Ιπίοτίταπι οὗ ῬεΓ- 
ἀΠμοπεπῃ. ᾿0 Ἠαάϊκ επίπι οπ]- 
πίαπα τηα]οτγαπα οδί οαρ]άἸίας, 

2. εχοντες ἴδ ς, 17. 473. ΕΙΡ. Οἶοπι. 

909. | -ντας ΑΏΕ6. 37 εἰ υἱὰ. 474. 

--καταφρονειτωσαν (επι. | καταφρονη- 

τωσαν 1,. 

--- ὅτι αδελφοι εἰσιν Οἶσα. | οπ. ΝΑ. 
(αἀἆ.5) 

-- ευεργεσιας] ευσεβιας Έα. 

3. προσερχεται ϐἶεπ. 339. ] προσεχετε 

δὲ. 1.6, -ται (σουτ. δἱ9) οἱ βῖς Ῥοπι]οῖας 

οοη]εσῖέξ, νἱᾶ, “ Ἠσπιατκε οἩπ ΕΤΘο- 

ἠήπ]πρ χχχῖϊ. (δοαυίοβοῖῦ Ὑγπα]ς. 
6/97. 54. 199. αἀφαοκοεί πι.) | προσ- 
ερχηται 47. 

Ὡ- ευσεβειαν] αἆᾶ. ουσφ ὮΧ. Ονρτ. 54. 

199, 

4. γινεται] γεννωνται Τ) ἢ. 

γιο. 99. 

---φθονος (επ. 940. (Ροβί ερις) | φθονοι 
Ὁ" Πο. 

---ερις ΑΝ. 17.57. ΧΡ. Ἀντ.Ῥει. Μεπιρῃ. 

ου. Αππι, 4041. Οἶεπι. | ερεις ΘΕῸ 
(εί 1,41.) 47. 1.  α]ρ. Ἀγτ.Ηε]. αοίῃ. 

1,μὸ. 238. 1 Ῥτασπι, και Ῥ, ϑυγῬβι. 

Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. 

914 

ΠΒδΟΠΗ{ΗΥ 

ὅ. διαπαρατριβαι ΑἸ. 17. 37. 47. 
ΤΡ. Οἴοηι. 840. | διατριβαι Ι.. | 

1 παραδιατριβαι 5. 

- απεστερηµενων ἶσπι. [ απεστραμµε- 
νων απο Ὦ3. 

- ευσεβειαν] Ἱ αἀά. αφιστασο απο των 

τοιουτων 5. Το, 97. 47. ΚΤΙΡ. Το. πι. 
(ἀϊξεοεάα αὐ α]ασπιοςί) ϑγυγ ΡΒ, ὃς ΗΟ]. 

Απ, (1ρ7. 199. πιο. 98. | οἴῃ. 

ΑΝΡΎΕα. 17. ψαϊ]ρ. Μεπιρῃ. ΤΠεὺ. 
οι. 01. 

6. ευσεβεια] αάά. θεου Έα. 

--- αυταρκειας] ακριβειας4Τ. | ευταρκιας 
97 967. 

7. εισενεγκαµεν Ἑ. 

- ὅτι] Τ ΡΙΔΕΙΗ. δηλον «. δέος, 97. 47. 

ΚΤΙΡ. | Ρτασ, αληθες Ὦ πι, οί. 

6ρτ. 910. 340. Ἰαπᾶ ἁπρίαπι Ψπ]ς. 
εἰ ποίππι οδί Βγιγ.Β5{.δεΠε]. 1 οπι. 

ΑΦΤΕα. 17. γα]ς. εοᾶᾷ. Μεπιρῃ. 
ὙΠΕΡ. Αππι. (εί ὅτι) «3ιΗ. [ (Ροΐγο. 

δα ΕΠ. ἵν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 

ἔχομεν). 

8. διατροφας ΑΝ. 17 τε]. γπ]ᾳ. | διατροφην 

απαπι αὐϊάδιη αἀρείεπτος ο1Γ- 

ΤΕαΚΡ.πι. Ογῖφ. ἵν. 4188, 
210. 940. Ἀουαί. 918. 

- αρκεσθησομεθα Ογίᾳ. ἵν. 1 αρκεσθη- 
σωμεθα Κ'. 

9. παγιδα Ο1ΡΥ. 185. 210. 940. 355. | 
παγιδας 17. |. αἆά. του διαβολου 

Ῥακα. 57 πιφ.(πιαπ. γεο) Ὑα]ρ. ΟΙ. 

Τά. πα. οἴ. (ν14, ΠΙ. 7.) } οπ. πι, 
(427. φιαίεγ. 

10. των Οἴεηι. 191. 
ἘΝ ΠΡΟ 

- πολλαις Ορν. φμαίογ. | ποικίλαις δὲ Ἐς 
(οογ.) 

11. θεου] Τ Ριαεπῃ. του 5. ΝΡΕα. 37. 
47. ΚΤΙΡ. | οπι. Αὐδ ἢ, 17. 

- φευγε] φαυγεσίο. 57. 

- ευσεβειαν εΐ. Αῑεα. Ἠοιίμ. ἵν. 40. | 
οἵ. δὲ ἘΪ, (44.4.9) 47. 

6). 

Οτῖφ. ΠΠ. 4918, οπη. 

9. εκ]οχίατο Οἵ. | 4. βαροτοις εδ ΟἹ. 
ῬαρπαπΒ πι |. Τ. ἵπ Ἠαπο παπά ανα Οἵ. 
αποὰ πεο ΟἿ. | 9. οὐ π Ἱααπειπα ἀἰαθο]ί Οὐ, 



ΝΕ, 17: 

να]ς, 
Βυττ. Ρ. Ἡ. 

Μεπιρῃ, ΤΠεῦ. 
(6οἵ1.) Ασπι. 39401. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α΄. 

ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ γοταπὶ 8 βᾷο εἰ Ἱπβοτποτωπέ 89 

ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 
11 - τα Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε | θεοῦ, ταῦτα φεῦγε, δίωκε 

ἀο]οτῖραβ παπα] 618, 

1 Μπ απίοπ, ο ΊἩοπιο ἀεῖ, 
Ἠαος Γαρο, 5εοίατο γετο ἴπϑ01- 

Ν ΄ Γ / / » ΄ / δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονὴν, εἴππι, Ρἰειαίοια, Βάοπι, οαεῖία- 
4 ο. ’ Ψ 

πραύπαθειαν " 
9 . / Ν Ν . - - 

ἀγωνίζου τον καλον αγωνα ΤτΏηΣ ἀἴποπ: 
πιαηβιοίη- 

13 ορτία Ῥοπαπι οοτίᾶ- 
ἴοπι, Ῥαὐϊοηίίαπη, 

, “-“ - » “ » δ 5 Η Η 

πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν Ἰ ἐκλήθης πιο Πε, πἁρταριιοπᾶς τῖῖαπι 
ΙΝ / Ν ε 

καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολ- 
λῶν μαρτύρων. 

18, Ἴησ. χρ. τοῦ ἴ ζωογονοῦντος 

ΒΘΙΘΥΠΆΠῚ, ΙΠ 4πΒ γοσβίπ5 68 οὖ 
σομἤδβϑαβ Ῥοπαπι οοπ/{6»»Ίοποπα 
οοταῖη πα] {15 {εδῖρας. 1 Ῥγαο- 8 / ο ὅ “ “ τ 

παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ οἷρῖο ΕΠΡί οοταπι ἆσο ιά γἰνῖ- 
Ν / - - 

τα παντα καὶ χριστου Ἰησοῦ 
βοαί οπιπῖα οὖ Οληρίο Ίεσα, 
απ. εθοίπιοπίαπη το αἰ αϊῦ 580 

- / τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν 1οπήο 1αιο Ῥοπαπα ορμίοςς 
« 

ὁμολογίαν, “ἢ 
4 Τι, ο: 12. 

5» “ - 

Ἰησοῦ χριστοῦ, “ 

4 Εοῦι. 

ἀμήν. 
1Η’ 17 Ππ, η . Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ 

ε ο κ η 
ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλό- 

» συ “ “ / ες 

τητι, ἀλλ᾽ | ἐπὶ” θεῷ ! τῷ παρέχοντι ἡμῖν 

11. πραὔπαθειαν ΑΝΣΕς(Ρ... αν) Ρεί. 

Αἶεν. 1 Ἕπρφοτητα «. Ὧς, 17. 87. 47. 

ΚΙ, | πραὔτητα Ν.ΓΣ. 
12. εις ἡν] 588. και 5. 57. Ἀντ,Ης].3 

|. οπ,. ΑΝ ΠΕ. 17. 47. ΚΙ/Ρ. Νις. 
Ῥντγ. είδες ΗΟ]. ἐξέ. Μεπαρᾗ, ΤΠοΡ.οιΠ. 

Άτπι. «2441. Ζεί. Αἶεη. Ῥοιίμ. ἵν 
45. 

- εκλαθης Ἐίποπ ἃ.) 

- ὁμολογησας 1,. Ρεί. 4165. (οπι. και). 
18. παραγγελλω] παραγγελλων Ἐζ-λον.) 

α. Τετί. ἆθ ρναθς. Ἠπογ. 35. 

--- σοι] οπι, δὲ Ἐ, (44.5) Έα. 17. 
- του 19.1 οπι. 8. 

- ζωογονουντος ΑὭΞῈ. 17. Ρ. [1 ζωο- 
πυιουντος 5. ᾿ὰ. 37. 47. ΚΤ). 

-- χριστου Ῥοβὺ Ίησου ΝΕ. Ἀστ.Ῥεῦ. 

ΜειαρΗ, ΤΠεΡ. Ασπι. δά. δι. Τετί. 4ο 

Ρχ. ποτ. 96. | απίε ΑΓ. 17. τε]. Υπὶς. 

ΒΥτ.ΠΗς]. 8.6. οὐ. Αιπη. οὰά. 

14. σε] οπι. Ὁ", 
- ασπιλον] κἀ 4. και 1). 

--- χριστου ΑΠΟ Ίήσου ἰδ, (Ρο5ί Τετί. ἀ6 

108. 085. 925.) 

15. δειξει Τετ. 

Ὁ" -ἕη Κ. 

-- και κυριος των κυριευοντων Ογῖρ. 1. 

7465, Τετί. ἆθ τες. ἂν, ΠΕΠ]. 4845. | οπη. 

47. 

16. Φως] Ῥτασπι. και Ὁ. Υ αἱς. ΟἹ. Εωα. 
Όγτ.Ῥει. Μαπιρῃ. «οι. «21. ΠΠ. 
8815, | οπι. πι. Το. ὅγγ. Ηο]. Τ]εῦ. 

Άππι. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 4104, Οτίᾳ. πι. ἵν. 993. 

Έως. ο. Με]. 1415. 
- ανθρωπων Ἀπίο ουδεις Ἐα. Ὑπ]ς. 

οι. 1 ροβὺ ὅψη. Απί. Ῥοπϊ]. 111. 990. 

Τετί. αν. Ῥτακ. 15. 16. Νουαί. 136. 

980. |. οπι. ανθρωπων Ἐκ. ο. Με]. 845. 

-- και] οπι. ΕΑΡ. | 144, το ὃ. 

17. εν τῳ νυν αιωνι Α(Χ)Εα. 17. 87. 

47. ΚΙΡ. ΒΥ. Ογίᾳ. 1. 109". 
(καιρῳ ᾿ξ ξ, σουν.«) [ του νυν αιωνος 

Ὁ. Υπα]ς. Ἀντ.ρο. Μεπιρῃ. ΤΗεὺ. 

Οτίᾳ. Ιπι. τὰ, 1543. 
- ὑψηλοφρονειν ] ψηλα φρονεῖν ὃδ, 

Όγιν. μέ υἱά. Οτῖσ. Ἱ. Βα] πηθ 5αρενὸ 

νι]σ. ΟἹ. Γιά. 5αρορθ ΒΆροσο «πι. 

πα, Οτῖρ. Πιΐ, 1, 

49 168. οἂγ. 38. Ι -ξαι 

6 ε / ”/ 3 

ὁ μόνος ἔχων αθανα- 

ΕἴΟΠΟΠη; 14 αὖ ΒΟΓΥΘΒ πιαπάαίαπῃ 
- δν 

τηρῆσαί σε την ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνε-- Β'Π6 ππασμ]α, Ἱητερταεμοπ5]ο[]θ 
πδᾳθ ἴπ πἀνοπέαπ  ἀοπηϊπϊ 

πίληµπτον Ἱ µέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν που Ίσσα Οµηκί, 1 ᾳποία 
ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος 

καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων 
καὶ κύριος τῶν κυριευόντων; 
σίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν. εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώ- 
πων οὐδὲ ἰδεῖν Ἱ δύναται, ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον: ον 

8115 {οπιροι/ῦα5 ορίοπἆθέ Ῥεαία8 
εἰ 8018 Ροΐεπς, τεΧ τεραπῃ οὗ 
ἀοπιίπας ἀοπαίπαπέίσπη, 15 ααὶ 
8ο]π5. Ἠαδεῦ Ἱππιοτίαίαίεη, 
Ίασοπι Παδίίαπς Ἱπασσαββιθί]οια, 
απαπι νΙαΙ6 πας Ποπιῖπαπα 
εοᾶ πες γῖάετο Ροίεδί, οαῖ ΠΟΠΟΣ 

Ἱπιροπίαπι ΒΘ ΠΟΥ Π πι, 

ΒΠΙΘΗ. 

11 Ῥινίήραβ Ἠπῖας βαθοπ]ϊ 
Ῥγαθοῖρο ποπ 5αρετΏθ ΒΆΡΘΓΘ, 
πθῃιθ 5Ρ6ΓΑΤΘ ἴῃ Ἱποσιίο ἁῑγ]- 

΄ Ματαπι, θα ἴπ ἀθο ααπἱ ριαεείας 
πάντα ποὺῖς οπιπία παπάς δὰ {τιοη- 

17. ηλπικεναι Οτῖφ. 1. | ελπικεναι 17. 97. 

1.17. | ελπιζειν Τα. 

- πλουτου ΟΦ. 1. | πλουτῳ ἢ, 

- αλλ επι ΑΝ ΕΘ. 17. 47. Ῥ. Βγττ. 

Ῥει.δ.Ηε]. Ογίᾳ.Ἱ. οοὰᾱ.  ξ αλλ᾽ εν 

-. Ὡς, 57. Ι1,. Ο»ῖρ. 1. οᾱ-. 
- θεῳ] Τριαεπι.τῳς. ΑΗΣ, 17. 37. 47. 

ΚΙΠΡ. Ογίφ.Ι. | οπι. ΝΟΕ. Αὐτὰ. | 

Τ αἀᾱ. τῳ ζωντι ασ. Ὦ. (οτῃ. τῳ ἢ). 57. 

ΚΙ, Υι]σ. Οἱ. πι. Εωίά. (τοι) Ἄγτν. 

ῬοιιδΗοΙ. ΟΥΡίᾳ. 1. εᾶ. | οπι. ΑΝ Εα. 
17. 47. Ῥ. Απι πα." Ώειι. Τοἱ. Ηατί. 

ὙΝΤοπιρα. ΤΠευ. Απ. τ. Ογίᾳ. 1. 

σοςᾱ. 

- ἡμιν] οπι. 17. ΟΥἰᾳ. 1. 
37. | οπι. Ογἱᾳ. 

-- παντα δῖα πλουσιως ΑΝ Ὁ. 17. 97. 

47. ΚΠ 116. Βγυγ. Ρεί,δεΗε]. Μεπιρῃ. 

ΤΠεΡ. Αὐτὰ. Ογίᾳ. 1. 7095. | {ροδίς.. 

“Ἐκ. (οπι. Ε.) 

! αἀά. τα ἃ. 

ἘΣ οθτίατο πι, 1 16. οὖ Ίπσετα Ἱππαίταξ 
Ι πα]]αε Ἠοτα. νἱάϊῦ ΟἹ. 1 ροεποῦ πιο" | 

πι Βα] ΓΘ β8Ρροχο Οἱ, | Ώεο νίνο Οἵ. 

9156 



ΙΡ. 

Μορ], (ΤᾺ 60. 
(8οἳ1) Αὐτὰ, ΖΗ. 

4 Τπεῦ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Δ΄. 

πλουσίως" εἰς ἀπόλαυσιν" " ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν 
ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 

τὰ ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς ο» καλὸν εἰς τὸ 

µελλον, ἵνα πας τῆς ' ὄντως " ζωῆς. 

16 10) Τιμόθεε, τὴν Ἱπαραθήκην φύλαξον, ἐ ἐκτρε- 
πόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας, καὶ ἀντιθέσεις τῆς 

ψευδωνύμου γνώσεως, Ὁ' ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι 
περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν οἵ 

ΥΙ. 18. 

ἁππι, 19 Ῥεπο αρετο, ἀῑν]έεβ Πατ 
ἴῃ οροτίρας Ῥοπί5, Γαοῖ]ο (πῖ- 
Ῥπσγα, οοππηαπῖσατο, 1ὁ (Πθδαιι- 
τίφατο 5101 Γαπάαπιεηίαπι Ῥο- 
παπα ἴῃ Εαπττη, π΄ βἀργαθ- 
Ἠοπάαπέ γεταπα γΙέαπη. 

100. ΤΠπιοίμααο, ἀοροβῖέαπι 
ουδίοᾶ1, ἀθγ]ίβης ΡΓο[αΠα8Β γο- 
οαπΙ πογ]ίαίες οὗ ορροβϊτἴοπθς 
βα]θὶ ποπηϊπ]ς εοἰθηί]αο, 3] 4πατη. 
απἶάαπι Ῥτοπηϊιίοπίος οἶτοα Π- 
ἆσπι οκοϊἀετιπί, 

21, μετὰ σοῦ 

ΠΡΟΣ 

Ἡ χάρις μεθ ὑμῶν. Ἱ. "1 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄. 

18, πλουτειν Ο)ἱᾳ. 1. 7095. [ πλουτιζειν 

τα. 
19. αποθησαυριζοντας] -τες 1.. | -ριζειν 

Ῥ. 
--- ἑαυτοις] ἔαυτους Ἑ. 

- το μελλον] τον µελλοντα Ἐα. 

--- Επιλαβονται 17. Τ,. 

---οντως ΑΝ ΕΑ. 17. Υπ. ντ. 
Ἐεί,δ.Ηο]. Μεπιρῃ. ΤΠερ. Ατπι. «40{1. 

11 αιωνιου 5. ᾿ς, 47. ΚΤΙ,Ρ. | αιωνιου 

οντως 97. 

90. ὦ 3γτ.Ης].πιρ.(ἀγαεσὸ. Ηἱρρ. Απ. Ἱ. 
(4.) { οπη. Ῥ. 

--παραθηκην ΑΝΡΕα. 17. 837. 47. 

ΤΡ. Ἀγτ,Ηε],πισ.(ἀταεςὸ, Μοεπιρῃ.(αΤ. 

Τπερ. Ον. Ο1ειπ, 457. | Ἱ παρακατα- 

θηκην 5. Πίρρ. || αἀά. αποᾷ εοπογεζ1ᾶ1 

ΠΡΙ Μεπιρῃ, ΤΠΕΡ. 

90, κενοφωνιας Ῥψττ.Ε5ε.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. 
Τ]1εῬ. «1. Οἶεπι. 457. Ηἱρρ. Οτίᾳ. Ἱ. 
4540, |. καινοφωνιας ΕΕ. Υπ]ρ. Ατπη. 

πογίιαίος Ίγεπ. 195. Ηή. 19153. Πο. 

28. 

21. ἐπαγγελλομενοι Οτγῖφ. 1. 
ἐπαγγειλλαμενοι 17. 

--- μεθ᾽ ὑμων ΑΒΕΕ. 17. Ῥ. Μοπρῃ. | 

Ἴ μετα σου 5. Ὦ. 87. 47. ἘΠῚ. Υπ]. 
ϑΥυ  Ῥβι. ΗΟ]. Αὐτα. 4001. 

- Ππ.1 1 αά. αµην «. δ). 87. 47. 

ΚΙΡ. ψυ]ρ. Ἀγττ.Ῥ5ί.δεΗσ]. Μεπιρῃη. 

208. | οπ. ΑΝ ΕΑ. 17. Εως 

ΑΠΙ, 

4540, | 

Βαρεοτ]ριῖο 

Προς Τιμοθεον Α΄ ΑΝ. 17. 
Ι Προς Έιμοθεον Α΄ επληρωθη, αρχεται 

προς Τιμοθεον Β’ Ὁ. 

τα[ῖα ἴδοιπι, ΒΠΠΘΗ. 

[ επληρωθη επιστολη προς Τιμοθεον Α΄, 
αρχεται προς εαυτον (αυτον ”). β'. 

(αἆᾶ. 11. α.) Εα. 

Προς Τιμοθεον  εγραφη απο Νικοπο- 

Ἄσωςε... Ἑ, 3 

Προς Τιμοθεον ἃ εγραφη απο Λαοδι- 
κειας ἦτις εστιν µήτροπολις Όρυγιας 

της Πακατιανης 47. ([Κ.) οὐ Ῥτασπι. του 

ἅγιου αποστολου Παυλου 1,. (Ξε επι- 

στολὴ ἃ) (Καπατιανης ΚΤ..) 

|. αάά. εγραφη απο Λαοδικειας Α. 

| δα4. στιχων σν΄( 2) Ν”. δα, στιχ. σλ’ 17. 
1. 

Π πι]. αρεῦ 97. 

18, Ῥοπίς ορετῖρας ΟἹ. 



ου 

Μοπιρῃ, Τ1ο8. 
6ο. Αὐτὰ. 111, 

2. καὶ κυρίου Τησ. 
χρ. τοῦ κυρ. 

ξ 0. 
5 Αοἵ, 24:14. 

ΑΔ’ 

" Ἡοπι.θ:15. 

1. χριστου διπΐθ Ίησου ΒΡΕ. 17. 47. 

ΚΡ. Απιῖ πιά. Ίδεπι. Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 
Ἔ Ῥοβδῦ ς». Α. 57. 1. Υα]ρ. 

ΟἹ. Απ. Βστ.Ῥεί. ἄοίμ. Ατπι, 941. 

- ἐπαγγελιαν] -ας ὑδ, 
2. αγαπητῳ τεκνῳ] γνησιῳ τέκνῳ εν 

Τπευ. 

πιστει 17. 

Τηβοχῖρο 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8’ 

37 (δευτερα). 47. Καὶ. 
14 Ῥγασπι, ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε, 

ΑΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 

(Έα. νὰ, Βα} Επ, ΕΡ. 1.) 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Αποστό ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙ- 

ΣΤΟΛΗ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1, 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΟΕΟΝ 

Β΄. 

1 Παῦλος ἀπόστολος Ἐχριστοῦ Ἰησοῦ" διὰ θελή- 
ματος θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν χριστῷ 
Ἰησοῦ, “Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ" χάρις, ἔλεος, 
εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου 
ος 
ημών. 

5 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ," ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων 
ἐν καθαρᾷ συνειδήσει; ὡς ἀδιάλειπτον έχω τὴν περὶ 
σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου, νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν. δακρύων, 
ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, " ὑπόμνησιν ὃ λαβὼν " τῆς ἐν σοὶ 
ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ 
μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Ἑὐνίκη, πέπει- 
σμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. “ δὶ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω 
σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ 
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου" “" οὐ γὰρ ἔδωκεν 
ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγά- 
πης καὶ σωφρονισμοῦ. ὃ μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρ- 

1Ῥαπσ]ας, αροβίοῖαθ Ολτίσιά 
Ίθβα Ῥεν γο]υπίαίοπι ἀοὶ 5ε- 
οππά μπω Ῥχοπιςβίοπεπα γαθ 

Ι 1 3Τ]- 4088 οδί ἵπ ΟἨτῖδίο ἹΊεδα, Ἱ 
πΙοίμθο οπγῖβῖπιο ΒΙο ρταίῖα 
πηὶςοτ]σοτᾶ{8 Ρας ἃ 4εο Ραΐτε οὗ 
Οµτῖκίο Ίδια ἁοπιῖπο πΠοδίτο, 

3 (ναιῖαβ ασο ἄθο, ο] 5εχγῖο 
ἃ Ρτορεπ[{οτίθας ἴῃ οοπδοῖεηή ο 
Ρυτα, 4παπη Εἶπο ΙΠίθγπιβείοπθ 
Ῥαβοαπι [πα] πιοπηοχίαπι ἴῃ ΟΓ8- 
Εἱοπίριβ πιθῖ ποσίο δ αἴθ, 
44 ρθίάσταΏς ἴθ. γΙάετε, ΠΙΕΠΙΟΣ 
Ιαστίπιαταπα ἵπαναπῃ, αἱ σαι 10 
Ἰπιρ]σαν, ὅ τεσυτάβΙΙοποπα δοοὶ- 
Ρί6πς εἶπβ δορὶ απαο εδί ἵπ 1ο 
ἨΟΠ Βοία, 4παπο εἰ Παδιαν{ῦ 
Ῥτίπιαπῃ 1η αγία πα Ιιοϊάο οὐ 
τηβίτο πα Ἐιιπῖσς, σου 8. 8πι 
απῖοπι αιοά εὖ ἴῃ 1ο. ὃ Ώτορίες 
απαπὰ. ΟΒ5ΑΤΑ 4ἀπιοπθο {8 αὖ 
τεβιι5ο]ζο σγαθίαπι ἀαῖ, 4186 
εδί Ίπ ἴθ ΡΥ Ππροβίβοποπι πῃβ- 
ΤΌΤ ππεβτΠη, 7 ΝΟ επίπι 
ἀραῖς ποδῖς ἀθὰβ βρίτίσαση {ἰ- 
πιοεῖς, 564 γυΙτπῖς οὐ ἀῑ]οο- 
Ποπ οὐ κνουτῖείαῖς. ὃ ΝοΙ 
Ίταατο εγπΏοβοςτο (οβϊπιοπίαπα 

9, και χριστοῦ Ίησου του κυριου 
ΑΝΕΡΕΙΠ, το]. Υπ]ς. Ὀγτ.Ηο]. Μεπιρη. 

ΤΠεὺ. άοίμ. Αὐτὰ. ΟΥίᾳ. {πί. ἵν. 4683. 
ἀἰκετίὸ. | και κυριου Τησου χριστου του 
κυριου ᾿δῇ, 17. 97. | κ. κυρ. ἡμ. Τησ. χρ. 
Θγτ.Ρεί. «ΒΙΠ. (και .. «0... κυριου 

ἡμων Ε.) 
8, θεῳῇ αάά. µου Ὁ". 17. Ἐ εδραἰ. 

ζωα. Ώσπι. Τ]ιοῦ. οἱ, Οτίᾳ. 1.. 0244, 

Ογίᾳ. Ιπι. 1, 853. 
---λατρευω Ογἰᾳ. Ἱ. Οτίᾳ. 1π|. Ἱ. | των 

ο”. 
4. επιποθων] -θω ΕΑ. ΜεπιρΗ. Αιπι, 
-- διακρυων Ἑ. 

ΑΣ, 17. 

δ, ενοικησεν Ὁ”. 17. 

- Λωΐδε ΑἸ ΟΠ... το]. 

Λοῖδει ΕΚΤ, ( οὐ}. κέ υἱά..) Γη. }.1 

- Ῥννικη Εἰχ. ΑΝΟΡΕΑ. 17. 97. 473. 
ΤΡ. | Ἐυνεικη δἱ. 8, 473. οἱ. 

- πεπεισµαι] πεποιθα 17. 

6. αναμιμνησκω] ὑπομιμνήσκω Ἑ. 

-- αναζωοπυρειν 1). 

- χαρισμα Οτῖφ. (αὐ. Ο5, 0ος. 48. | θελη- 

μα δ, (60ΥΣ,Ξ) 

- θεον Ογὶφ. 6.1. 0ο, | χριστου Δ. 

8, επαισχυνθης Οἱ. 586.|επαισχυνθεις 

47. 1.8. 

Μεπιρῃ. Μες, | 

5. λαβων ΑΝΒΧΟΕᾳ. 17. Ατπι, | Τλαμ- 
βανων «. ΝὈ. 57, 47. ἘΤ.. Πα, Ἑ.] 

1, ἆθβα Ομτῖδα ΟἹ, οὐ πι, || 8. ααοᾶ εἶπο ΟἿ. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΒΟΝ Β΄’. 

ΑΝΟΣΡ 
Ἐα. 

17. 97. 41. 
ΙΡ. 

θεοῦ, 
ἁγίᾳ, 

τύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, 

ἀλλὰ | κατὰ" 

1 ΘῈ 

ἀοπιϊπϊ ποβέτὶ 
γἰποίπ πη εἶαβ, 

πθαιθ πιθ 
δὰ «οπ]αΏοτα, 

ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν οναηᾳο]ο βοόαπάμπι γἰσιιέοτ 
ἀαἱ, ἢ απ πο ΠΠρογανῖῦ οἱ νο- 

"τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ ο ον κλήσει φαγὶ γοσβίοπο ΒΕΠΟΙΑ, ΠΟΠ 
» Ἂν, Ν ”/ ε . 

ου κατα .α ἐργὰ μων». 
Βθουπαττη ορετᾶ ποδίτα, εοά " ἰδίαν : 
εαοαπάιπα Ργοροβίέαπα βαατη οὗ 

πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν οσον ἡμῖν ἐν χριστῷ Εγαβίαπῃ 4παο ἁαία εδί ποὺῖς ἴπ 

Ἰησοῦ. πρὸ χρόνων αἰωνίων, 
διὰ. τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ", καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος Ολϊσ, ααὶ ἀρειτασής απΙαοα 
δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 1 

κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος επι 6ο Ριαθή]σαίος οἱ αΡο- 

ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ οὐκ 
ἐπαισχύνομαι: οἶδα γὰρ ὁ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι 

10. Ἴησ. χρ. 

οφ Ἄς ΟΝ 

ἐτέθην ἐγὼ 
ἐθνῶν" «δὶ 

᾿" φανερωθεῖσαν δὲ ον ποσα, 

Εχριστοῦ 

Οµπίείο δρα απίε ἵΘΠΙΡΟΓΗ. 
10 πηαπ]{ρειαῖα οξύ 

απίοπι ΠΠΟ ρε ἹΠπ]απηῖηα- 
Ποποεπῃ βα]ναίοτίς ποβδυῖ Τεδι 

πιοτίοπι, Ἱπ]απαϊπανίς απίεπα 
γϊίαπα οὐ ΙποονγαρΏοποπι ΡΘΥ͂ 
ογαηρο]ίατη, 1 ἴῃ απο Ροβ!(π18 

εἰς ὃ 

Βίο!β οὖ πιαφὶείογ σοι: 
1308 4 παπ1 σα αβδτη οἵσπη Ίαθς 
Ραϊῖοχ, 5εά ποπ οοπΕιΠάΟΣ: 
5οἵο οπῖπι οπ] ογθᾶ1ά1, εἰ σου 

ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς επι ααΐα Ροίοπς ο5ι ἀθροβίτιιπι 
ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 

Στὴν καλὴν ἢ 

δὑποτύπωσιν ἐ ἔχε ὑγιαινόντων 

λόγων, ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ 

τῇ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ: 3 παραθήκην" 

ΤΙΘΙΙΠΙ ΒΟΥ ΑΓ ἴπ {ΠΠπιπὶ ἀῑθπῃ. 
15 ἘΟΥΠΙΑΠΙ Ἰαῦο ΒΑΠΟΓΙΠΙ γ61- 
Ῥοταίῃ α86 ἃ ππθ δα δι πὶ 
β46. οὐ ἀῑεοιοπο ἱπ ΟΠ βίο 
Ίερα:. Ἠ Ῥοπιπῃ ἀεροβίέιπα ο- 
8ίοαϊ Ῥευ βρίσίιαπη δαποίατη ααΐ Ν / ε / . 5 - » 

φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν Ἰαθίιαι ἵη ποΡ 5. 
ἡμῖν. 

Β’ 15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν 
τῇ ̓ Ασίᾳ, ὧν ἐστιν ὁ Φύγελος " καὶ Ἑρμογένης. 16 δῴη 
ἔλεος ὁ κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ: ὅτι πολλάκις τοιαίαιο,ἠ ἁρπίημα 

με ἀνέψυξεν,ὶ καὶ τὴν ἄλυσίν μου οὐκ | ἐταισχύνθη," 
ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ Ἱ σπουδαίως " 

4 Τ1ο. 
475 ε ἐζήτη σέν ετασαῖς, 

1590ἷς ου αιποᾶ αγογεὶ βαπῦ 
8 Πιο ΟΠΙΠ6Ρ ο] ἴῃ Αρδία βιιηΐ, 
εκ απῖοας ού Ῥμγρε]ας οὗ 
Ἠειπιοροηθε,  ΊδΏει τηΐβοιῖ- 

Οπερί[οσί 
ἀοπιπῖ, απία 5αερο πιο τε[/Ίσο- 
ταγ]ς οὖ οΒΙΘΠΑΠΙ ΠΠΘΑΙΙ ΠΟΠ 

11ο ουπι Ἠοπ]βίη 
γεπῖςεοί, 5ο]ἱἱοῖίο πι ᾳααθβὶγΊό 

8. ἡμων] οπι. δὲ Χ. (α.4.3) |. αζά. Τήησου 

χριστου 47. Θνν.Ηο]. | αάά. πεδα 

«οἵἩ. [ οπι. Οἶεπι. Τ γί. Βοουρ. 19. 

-- θεου] Ῥτασπι, του 8. 17. 

9. ἡμας] οπι. 47. 

- για] Ῥταστη. τῷ Τὰ. 

-- κατα 20. ΑΝΟ. 17. Ῥ. 

Ῥ. το]. | καθ’ Γα. 

--- προ Χρ. αιων. Πίο εν χρ. Τησ. Ῥ, 
(αιωνιαν 3. σοττ.Ἑ) 

10, φανερωθεισαν (-θησαν 473.) | φανε- 
ρωθεντος ΜΒ. 

--- χριστου δηΐθ Ίησου ΔΝΣΡΣ. ΤΠεΡ. 
Ι  Ρορί ς--Ὄ Νε0Ρς, το]. Ὑμ]σ. στ. 

Τει, δις]. μποπιρίι, ἄοΐμ, Ατιι, «11. 
Οτῖφ. 1.4885. 

- καταργησαντος] ῬΙΑΕΠΙ. του Ὦ. 
- ζωην] Ῥταθπι, την 1). 

11. διδασκαλος Οτῖρ. Πειῖ. ἵν. 63583, | δια- 

κονος 17. ἰάθη Ῥτο κηρυξ παθοὺ Ατιη. 

Ι (οἱ. Ῥταςς, και ΟΡ.) 

- εθνων ΝΟΕ. 57. 47. ΚΤΙΙΡ. Υι]ς. 

Ῥνττ.Ῥεί,δΗςε]. Μοπιρὰ. ὙΠῸ». οι}. 

Άτπι, 4051. ΟΡίᾳ. ἴπέ. ἵν.[οτα, ΑΧ. 17. 
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[ Ἕκατεςς 

19, και 19,7 οτι. Ν(6οΥ}.5). 
- παρακαταθηκην Εἰς. 1658. 

- μου] οπι. 3. 

19. Ποτυπουσιν Εα. 
- ὑγιαινοντων] ὑγεισ. ἐμνον (-νων ἘΞ 

63.) των Εα. 
- αγαπῃ τη] αγαπης της 3. (" εἰ βἀ9 

οὐ ἀῑοοίίοποεπι” ΠΤ) Γαἰ.) 

14. παραθηκην ΑΝΟΡΕα. 17. 57. ΚΤ, 

]. Ἱ παρακαταθηκην «΄. 47. 

- του] οὐτου ἘΑ. (1.6. ου γοσῖθ ἁγιου 

Ρ]5 801.) 

- ενοικουντος] δοθεντος 17. 

15. Φυγελος ΝΟΡΕΑ. 17. 57. ΚΤΙΡ. Απι. 

Βγτ.ΠΗς].πισ. ἄγαεσε. ΤΠεΡ. ἄοιἩ. Απ. 

Τετ. ἂᾳ ϱὲ. που. 8. |  Φυγελλοςς.Α. 

47. (γαρ. Οἱ) Μεπρῃ. (Ονίᾳ. 11], 

2575.) 
16. ελεος Ῥοβί ὁ κυριος 17. 47. ΒγΙΣ.Ε5Μ. 

δ:Ησο]. Τ]αῦ. Αὐταὶ. (ὁ θεος) ΟΥνἰφᾳ. 1. 

188. Ές. Ἐπ]. Ῥν. 16. 
- ουκ επαισχυνθη Αἰ. 17. 57. 47. 

ΤΡ. | 1 ουκ επῃσχυνθη «. ΧΙ. 

Ογίᾳ. Ἱ. | ου καταισχυνθη ΤΑ. 

17. σπουδαιως ΝΟΡΣ(Εα.) 17. ῬὼῸ Υ11ς. 

Ογἰᾳ. 1.138. (σποιδαως Έα.) | σπου- 

δαιοτερως Α. |  σπουδαιοτερν 5. 
Ὃς, 87. 47. ΤΙ. 

- εζητησεν ΟΥίᾳ. 1. | ανεζητησεν Ο. | 

επεζητησεν 47. 

18. ελεος Οτῖρ. 1. 195. | 

απο εὗρειν Ἑ. 

- κυριου ΟΡἱᾳ. 1. | κυριῳ Το, 47. | θεου 
ΣΧ, (οπι. παρα κυρ. Ῥ.) 

-- τῷ ἡμερᾳ αΠίο εκεινῃ Ὁ). 

- διηκονησεν] 884. μοι 87. Ὑπ]ς. ΟἹ. 

Τοὶ. (οπι. πι. αν.) ϑνυτν δύ. ΗΟ]. 

Μοριι. αοίμ, Αιπι. 1. 

9. ἆ ὐκουσας Οἶσπι. 817. ΠΗἱρρ. Απ 1. 

(4.9 Ορίᾳ. ἵν. 9590. | ακουσας ΕΕ. 

--- μαρτυρων (Ογῖφ. ἵν. Ογῖσ. πι. Η. 

Ξ864,) Τετέ. ἀ6 ρταοθ5. Ἠαεχ. 35, | παρα- 

κλήσιων Πίρρ. 

- ἵκανοι Οἶεπι. Ηρ». Οτίᾳ.ῖν. Ονῖρ. Πιξ, 
1, 1 δυνατοι Τ.. 

ελεον ΓΚ. | 

Β. οπι. Ίππο πι 1 9. βία βαῃοία ΟἿ, | 19. ἴῃ 
ἀῑ]οοί, Οἱ, [ 1Τ. νϑιΐββοση «πὶ, 



να]ρ. 
Βνττ. Ρ. Η. 

ΠΜεπαρΠ. (1}16}}.) 
Άτπι. ΖΕ. 

1, 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄. 

με καὶ εὗρεν: ἡ ἡ δῴη. αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ 
κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκό- 
σεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 
ο οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ 

ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, "καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολ- 

λῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, 
οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Ὁ ' συγκα- 
κοπάθησον”, ὡς καλὸς στρατιώτης ἱχριστοῦ Ἰησοῦ." 
1 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου 
πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 5 ἐὰν 
δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως 
ἀθλήσῃ. ὁ τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν 
καρπῶν μεταλαμβάνειν: νόει λέγω: δώσει’ 

γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. “μνημόνευε 
᾿Ιησοῦν χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρμα- 
τος ᾿ Δαυείδ ΄ , κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν ΠΝ 5» ᾧ κακο- 
παθῶ µέχρι δεσμῶν, ὡς κακοῦργος, Εἀλλὰ” ὃ λόγος 

τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. 15 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ 
τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς 
ἐν χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. “ πιστὸς 
ὃ λόγος" εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ τ σεν 
εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν" εἰ ὃ ἄρνη- 
σόµεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς" “εἰ ἀπιστοῦμεν, 

οὐ ἱπνοηϊξ, 18 Τ)οὐ ΠΠ ἁοπιίπιαβ 
ΙΠΝΘΠΙΤΟ Τα βου] οου ἀπ ἃ ἆο- 
πηΐπο 1Π Ί]]α 4ο. Ἐπ απαπία 
Ἔρμοςί παϊπϊδίγαγ]έ, ππθ]ίας τὰ 
ποβίϊ. 

1 Τα ογρο, ΠΙΙ παῖ, οοπ/[ογίατο 
ἴῃ σταθίαπα παθ οδί ἴῃ ΟἨτὶκίο 
Ἱεειι, 2 οὐ πο απἀ1β[ῖ α Π1θ ΡΥ 
τηπ]{οβ {θβίθβ, Ὠαος οοπιπιοπάα 
Βα 6.108 Ἱοπηϊπίραδ, απὶ 14οποῖ 
οταπί οὗ 81105 4άοσετο. ὅ Ίωαῦογα 
βἰοαῦ Ῥοπα5 πι]]ος Ογῖςῦί Τεδι. 
4ΝΕΠΠΟ πι]Πίαης ἀ4εο Ἱπιρ]ίσαί 
8ο περο[ς βαθοι]ατίοις, τιῦ οἱ 
Ῥ]ασεαί ου] 56 ρτοραν!{. 5 Νάπα 
οἱ αι οθτίαξ ἴῃ αςΦοπΠε, ΠΟΠ 
σοτοπα ας ἢἶβὶ Ἰορὶ πη σετία- 
γεπζ. ὅΤιαρογαπίειι αστίςυ- 
Ίαπι οροτίοῦ Ρείπππτη 6 {τςιῖ- 
Όπβ αοοἱρετο. 7 Ιπίο]]εσο 4παθ 
ἀἶσο : ἀφοῦ οπῖπα ΠΡΙ ἀοπιίπιβ 
ἴπ οπιπΙθ8 Ιπήο]]οείαπι, ὃ Μο- 
ΠΊΟΥ οδίο Ίοβαπι ΟἨτὶςίαπα 6- 
5α1γοκ1»86 ἃ πιογζαῖς οκ 5επιῖπο 
Ῥανίά, 5εοππάππο εταηρε]τατα 
πιειπῃ, Ὁἶπ ᾳπο ]αῦοτο πδαπθ 
δα νῖποπ]α απαδὶ πια]θ ΟΡεΤΑΠΕ, 
564 γεγραπῃ οἱ ποή εδί α]]]σα- 
{ππι, Ὁ Τάοο οπιπῖα 8. 501Π600 
Ῥγορίθγ 6]ασίοβ, αὖ οὖ {ρεί 8818- 
επι οοπβοηπαπίασ ᾳπαθ οδί ἵπ 
Οµτίειο Ίδεα οππι µπσ]οτία 
οαο]εδιῖ. 1! Ἐϊάε]ῖςεοιπιο. Ναπι 
δὶ «οππποτιαϊ ΦάΠ18, οὐ οοην]- 
γοπις: "2 αἱ ΒΙΙΞΙΙΠΟΠΙΗ8, οἱ 60Π- 
τορηαίπιας: 81 περαυίπιας, οὗ 
Ἠ]ο ποραρῖς πο: 5 8ὶ πο 

8. συγκακοπαθησον ΑΝ ΟΡ ΚΕ. 17. Ῥ. | 7. ὁ ΑΝ"ΟΕα. 17. Ῥ. Ἀγτ.Ῥεί. οιΠ. 

[ Ὑπὶρ. Βγιγ.Ρεῦ.δΗς]ππςσ. Μεπρῃ. 3ιπ,. | Τὰ 5. ΝΟΣ 87. 47. ἘΠῚ) 1. οἱο, 

Ἂτπι, Αμ. | συ ουν κακοπαθησον γα]ς. Ώγν.Ηε]. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. ΗΠ. 

ς. Ο0Ώςε, 97. 47. Ι51,. Βγτ.Ηςε].έαι. 109668, 
αοιμ. (με υἱζ.) 

-- συνστρατιωτης 3. 

--Χριστου 8Πίθ Ίησου ΑΝΟΡΎΕα. 17. 

97. 47. Ἑ. Υπ]ς. Βγγ.Ηε]. Μεπιρῃ. 

----συνζησοµεν Ονίᾳ. 1. 
Ῥοπῃ. 85. 095.19. Ονίᾳ. Ιπι Ἡ. 9485. 

11. συναπεθαµεν Ε. | Οοπίτα, τε]. Οτὶσ. 

488[, (αἱ. συ. 

- δωσει Αἰ ΟἾΏΕΘ. 17. Υπ]ς. Μεπιρῃ. ἵν. 5440, ὅθ]α,. ὅ665, 6954. Εις. ο. Με]. 
αοιμ. Απ. Ηί, 1096. 1 ᾖδωμς. 940. ἴπ Ῥ5. 9613, Τον, Ῥεοιρ. 18. 
Ὁ (δωει). 87. 47. ΚΙΕΡ. Ζ51|. αἱ νἱά. 6. 205. | -σωμεν Ο. 87 8ο0γ. 473. 

- ὁ κυριος] οτι. ὁ 47. ΤΡ. | -ζωεομεν ΓΑ. 

οι}. Αὐπι. δά. 
ο Ῥντροι, πῃ. 

4. στρατευομενος] αάᾶ. τῷ θεῳ Έα. 

πρ. Οτίᾳ. ἴπι. Π. 1686, Ουρτ. 114. 

366. 908. Ι οπι, Ογίφ. 080. Ον, σου. 
167. Ειιδ. ἵη Ίωπο. αρ. Μαϊ 1ν. 170. 

- αρεσῃ Ειδ. ἴῃ Ίμιο. | -σκη 573. (εξ 
-ση Βρτα βοπρι αὖ εαᾶεπι πιαπι) 

Οτίᾳ. Οαΐ. Οογ. (Ροςύ γεγ. 4. βραῦ. νας, 
τα. 

δ. δὲ (1. 266. 808. | οπι. ΑΛ. Βγτ.Ῥεί. 
| πιοχ αθλει Ῥ. || πιοκ τῆς 5ἴο. 17. 

- αθλησει Ῥ. 

6. πρωτον] πρωοτερον 3. (ο0ΥΓ.5,) 

- των καρπων] τον καρπον 87. (3 56.) 

---µεταλαμβαν Εα. 

Ι Τ᾽ ροβὺ ς. ᾿ς, Ιζ21,, ορ . µνηµονευε Τησουν χριστον Ογἰφ. Ιπί. 

Π, 19815, (χρ. Τησ. οἰ. Αππι, δά. Ογίᾳ. 
ἴπι. Ἡ. 4650, Ολτείατι ΠΕ, 11043) 

μνημονεύειν χρ. Τησ. Ὦ3. | Ὀοπιήπαπι 

ᾖσβαπι Ομεϊδίαπι ας. Οἱ. |. οπ. 
Ῥοπιίπαπι πι. Το. Πατ]: 

9. εν ᾧ] δα. και Εα. 
--αλλα ΑΝΟΡΣ. 17. | 
- οὐδὲ εται Έα. 

-- ου] οπι. δὲ Ἐ. (44.4.9). 

10. παντα] οτι. 17. 

-- σωτηριαςτυχ. της. | 
τη Κα. 

-- αιωνιου] ουρανιου γτ.Πς].πιφ. Αππι, 
21. 

11. γαρ] 444. και 87 δον. 

Ἶ αλλ) ς». τε]. 

σωτηριαν τυχ. 

19. ὑπομενωμεν Ἐ. 

- και συµβασ...ει απιστουµεν (νετ. 19.)] 

οσα. ΕὉ, βραύϊο γᾶσιιο τε]ῖοίο 1π αὔτοφιιθ. 

- συνβασιλευσοµεν δ Ὁ». 17. 97. 47. Καὶ. 

Ονσ. Οαῦ. Οὐ, ῴος. 18. Ονἰᾳ. πι. Ἱ. 
8288, ἷν. 5613, 695., Εις. ο. Μο]. ἵπ 

Ῥ», 5615, Τενέ. Βεουρ. 18. Ουργν. 2θ5. | 

(-λευομεν ΠΤ) 5.) -σωμεν ΑΟΠΡ. 

-- αρνησομεθα ΑΝΤΟ. 17. Απι Το, 

Μεπιρῃ. 647. | Τ αρνουμεθα ς;. ΝΤ). 

87. 47. ΚΙ, 

-- αρνησηται 17. 

18. τηϊηϊβῦ. πα] ὑὰ τη 6118 ΟἿ. 
1, ργαϊίᾳ Απὶι.ἘΞ ΟἹ. | 4. Ῥγοῦδοϊῦ πι. 

6. Ῥοχοίροτο ΟἹ. | 8. Ὠοπαίπατα Τθϑαχη ΟἹ. 
12. 51 βαβιποβίταας Οἱ |. ουμτθρπανΙτωΒ πι, 
πορανθσίπι8 ΟἿ. | περαν]1ζ πι, 

919 



ΤΊ. 3:9. 

18. [τὴν] ἀνα- 
στασιν 

6 ΤΟΝ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ “Β΄. 

ἐκεῖνος πιστὸς μένει: ἀρνήσασθαι ἣ γὰρ” ἑαυτὸν οὐ 
δύναται. 

1 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον 
τοῦ  θεοῦ ́  μὴ λογομαχείν ἢ ἐπ᾽ " οὐδὲν χρήσιμον, 
ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. ἦ σπούδασον σεαυ- 
τὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαί- 
ΤΑ τ; ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 
δ τὰς δὲ «βεβήλουο κενοφωνίας περιΐστασο: "ἐπὶ 
πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, Ἷ καὶ ὁ λόγος 

αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει' ὧν ἐστιν Ὑμέναιος 
καὶ Φιλητός, "" οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἡ ἠστόχησαν, 
λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπου- 
σιν τήν τινων πίστιν. ἡ ὃ μέν τοι στερεὸς θεμέλιος 
τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην, Ἔγνω 

11.14. 

ογθάίπχας, 116 Πάσ]ϊς πιαποί, 
ηθρατε 56 1ρ51Π1 ΠΟῺ Ῥοΐθεί, 

1 Ἠαοο «ΟΠΙΠΙΟΠΘ (εςήβοαπΒ 
οογαπι ἀοπιῖπο. Νο] γετοῖς σοπ- 
ιοπάετο,αᾶ πΙμΙ] αὐ116,8 8 5αΏγει- 
8ΙΟΠΕεΠΙ δπαϊθηίϊ πη. 5 Βο]]]εῖίθ 
ουτα ἴθ 1ρεαπι Ῥτοραβί]ετι εκ- 
Ἠΐρογε ἄθο, ορογασίπαηῃ ἱποοηΐα- 
ε1θϊ]επ], Γουίε ἰτασίαηπίοπι Υεί- 
Ῥαπῃ νεγῖίαξίς. 15 Ῥχοίαπα απίεπα 
Ἱπαπ]]οαπία ἁογίία: πππ]τππι 
επῖπα ρτοβοῖοπί Δα Ἱπρῖείαίεπι, 
16! ΒΕΙΠΙΟ ΘΟΥΠΠῚ πό ϱΔΠΟΘΕ 
βοτρίί. Ἐκ απἶρας οδί Ἠγπιο- 
πθιε οὐ Ῥμ]]οίας, 15 ᾳ αἱ ἃ. γοτί- 
{αΐίο οχοϊἀετιαπ{, ἀῑσεπίθς τθβιτ- 
ΥΘΟΙΊΟΠΕΠΙ Ίαπα Γασίατη, οὐ 5αῦ- 
γοτεαπί «αποχαπάαπι Πάσπῃ. 
19 Βρᾷ Άτπιαπι Γαπάαπιεπέαπι 
οὶ ιοί, Παῦεπς εἰσπασπ]απι 
Ἀος, Οοσπονίέ ἀοπίπας απῖ 
5απέ οἵτς; οἵ, Ὠϊβεεᾶαί 80 Ἱπ]- 

κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, ον, ̓Αποστήτω ἀπὸ ἀδικίας 
πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ “ὄνομα 
οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, 
ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς, τιμὴν 

1 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ 

εὔχρη- 
ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. 
τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμὴν ἡγιασμένον, | 
στον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμέ- 

τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ 22 ἃ 
απ ΤΊπη. 6:15. ΝΟΥ. 

τς η 
κυρίου . εν μεγάλῃ δὲ 

αυϊδαῦθ οπηπίς απὶ ποπαῖπαξ πο- 
πιο ἀοππή.  Ὦ Τη πιασπα 
Απζοπι ἀ4οπιο ποπ βο]απῃ 5απ{ 
γαδα απποα οὖ ατροπίοα, Β6α οἱ 
Ίσποα εὖ Που]ία, εί απαοάατα 
απίάσπι ἴῃ ἨοΠποταπι, απαεᾶαπι 
απίοπι ἵπ οοπέαπιε]ίαπι: 3 51 
απῖδ ο{σο πιππάανοειε 5ο 80 
165, ος να Ιπ ΠΟΠΟΙΘΠῚ 
βαποβιβοβίαπα οἱ πι]]ε ἀοπιῖπο, 
84 οπ1Ώθ οραδ ῬΟΠ ΠῚ ΡαΓαίΙΠΗ. 
35 ΤανοπίΠα απίοτη ἀοείᾶάοτία 
{ας6, 5οοίατο γοτο Ἰπδήθίαπῃ, 

18. Ύαρ {(ρο5ῦ αρνησασθαι) Δπέυϊά. 

ΝΤΟΡΕα. 17. 37. 47. ΤΡ. Βστ.δει, 

ΜεπιρἩ, (4001. εἰ} (Οἶεπι. 596. 

διοπερ αρνησασθαι ἑαυτον ουδεποτε 
δυναται) | ἢ οπη. «τ. ΝΜΝ.Ν αἱσ.βγν.Ηε]. 

ἄοίµ, Απ. Τεν. Ῥεοτρ. 18. 

14. ὑπομνησκε Ῥ. 
- διαμαρτυρουµενος Ο. 
- του] οπι. Ὦ3. 
- θεου ΝΟΕ. 57. Ἐγτ.Ηο].πιςσ. Μεπιρῃ. 

Ι 1 κυριου ς. ΑΕ. 17. 47. τε]. Υπ]ς. 

Ῥνττ, 5. ΗΟ]. κί. ἄοίλ. Αὐτὰ. [ΖΕ 1}. 

8η6.7 

- λογομαχειν ΝΟ ΠΕ. 17. το]. Οἴεπι, 
845. Οτῖφ. Πιΐ. ἃ, 1670. 1 -χει ΑΟ (9 

αι.) Μαὶρ. 

- επ᾿ ΑΝ"ΟΚα. 17. Ῥ. | Τειςς. 6}. 
37. 47. ΚΤ). | δι’ Οἶεπι. 

- οὐδὲν Οἴεηι. | ουδενειγαρ Ἐα. Υα1ς. ΟἹ. 
15. θεῳ ΟἸεπι. 818. | χριστῳ ΑΤ,. 
- ανεπισχ. Ὁ". 

16. καινοφωνιας ΕὉ. γοσππα πον]αίος πι. 
που αίθβ νοσυπι Τ Γαἱ. Γ.μς, 35. (πο- 

920 

τ{ζαέαπα γοσσς ὑ τοσυπι (ἃ Γαἰ.| Οοπίτα, 

ΟἸερι. 845. 

16. περιϊστασο] περιστασο 37.| περιΐστα- 
σον Ε{. | περιϊστασθαι (ἶεπι. 

- ασεβειας Οἶεπ. | ασεβεις Ὁ Κ. | 

ασεβεια Ὦς, 

-- γανγρα. ινα Ἐ6. (οαπσος αὖ  Γαἰ.) 
17. Ὕμαινεος Ὦ 3. 
18. αναστασιν] Τ Ρίαεπι.την 5. ΑΟΡ. 

χο]. | οπι. ΝΕ. 17. 
--- ανατρεπουσιν την τινων πιστιν ΔΟ. 

57.47. ΚΤ. Υπ]ς. Ἀγτ.Ηςε]. Μεπιρῃ. 

Άτπι, 911, | την πιστ. την τινων ανα- 

τρεπουσιν 1). Ἀντ.Ε5ί. ο{1. 

την πιστιν τινων Ν.Ε. 17. | 
την πιστ. την τινων ᾿δ τ, 

19. ὁ] οὐ οἷο. 87. 
- τοι] τοις ΑΧ. 

---τουθεου] του κυριου 83. (60ΥΓ.Ξ) 

οντας ] ἨΊταεπ. παντως ὃν 

Ι ανατρ. 

ανατρ. 

-- τους 

(οπ}.5) 

- κυριου ΑΝ"ΟΡΕς.57.47. ΚΤ αἱε. 

ΒΥΤΣ,Ἐ5ί, ΗΟ]. Μεπηρι. Τμεὺυ, Θοι. 

Ἂνπι, 2511. Ογίσ. ἴπι. Π. 790. |. } χρι- 
στου ς». νε. [1. 17.] 

90. µονον Ογῖφ. 1. 184. 5568, ΟΡίᾳ. πι. 
Ίν. 6104, Ουρτ. 65. 74. | μονα 57. 

- αργυρα και χρυσα 7. | Όοπαα, Οτίῃ. 
1.195. 5564, ΟΥτίᾳ. Ππί. τ. 1008, 11, 2985. 

8685, 4915. Π1. 2995, 8765. Ίν. (017. δίδ. 

21. εκκαθαρῃ ΟΥίᾳ. 1. 184. 197. 5568. | 
-θερη 1.ο. -θαιρη Δ. | -θαρει Ἐ. | Ρορί 

ἑαυτον 17. 
---εσται σκευος ΟΥἱᾳ. Ἱ. έετ. Ογῖφ. Γαΐ. Ἱ. 

1005, 11. 598, ΠΠ. 2795, Ίν. 6163, |. οπι. 
ΝΑ. (αΔ8.5) 

- ευχρηστον] Τ Ρῖασπη. και «--. ΝΟ Ἐς, 

57. 47. ΚΗΡ. γΥαἱς. Ἀγχ.Ηο]. ΤΠευ. 

Αππι Ρί1. ΟΥίᾳ. 1.ίεν. Οτίᾳ. ἴπί, Ἡ. 
ἵν, |. οπ. ΑΝΞΟΡΕα. 17. Ἀντ.Ῥεύ. 
Μεπιρῃ., οι, Ογἱᾳ. Ππί. 1. 11. (ευχρι- 

στον Ε6.) 

13. Ῥοσπιαπεί ΟἿ. | 14. οοηξεπᾶοτε τεγὈίς δα 
η] επῖπα αὐ] εδε π]ςὶ ΟἹ. | 16. βαἴεπι οὖ 
ταπλ]οφαἷα ΟἿ, Ι Ῥτοβοῖαπξ ΟἿ. | 18. τος. 6559 
Ίαπα Οἱ. 1 βαὈτοσίεταπί Οἱ. | 19. βἰαῦ Ἠαβεπβ 
ΟἹ. } 20. εοἰαπα] ααά. ααίεπῃ πια | 21. 
οπιαπάαγοτῖς ΟἿ. 

Ὕννοὔ νρνννψοι 

ο 

σι νον 

---- η το... 



ντα]ς. 
Βυττ. Ρ.Η. 

πλου, [ππεῦ.] 
ΕοἵἩ, Αὐτὰ, 01. 

95. μετὰ " [πάν- 
των" 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΒΟΝ Β΄. 

/ . / Ν “ » 

δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπι- 
Ν / “- / 93 Δ 

καλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. “ τὰς 
Ν Ν [ή / - ᾿ Ν 

δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς 
“ ον , - , μα 
ὅτι γεννῶσιν μάχας" "' δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ µάχε- 

. ΝΩ͂ / 5 ΔΝ ΄ / 

σθαι, "ἀλλὰ ἤπιον εἶναι προς πάντας, διδακτικὀν, 
/ 5 » 4 " Μ ὃ ͵ ΔΝ ᾿ 

ἀνεξίκακον, “ὃ ἐν Ἱ πραύτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντι- 
ὃ θ / / ὃ ων 3 - ε θ Ν ΄ 
ιατιθεµένους, μήποτε ᾿ δῴη αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν 
᾽ «δε ὦ 3 / 98 Ν 3 / » “ 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, "καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς 
“-“ / , -" / εκ ” “- » Ν 

τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ 
/ 

ἐκείνου θέλημα." 
1 “ Αν / α ϱ 2 3 ’ - / » 
Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι "ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐν- 

΄ / ον Ν ε 5 

στήσονται καιροὶ χαλεποί. ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρω- 
ποι εφίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, 
βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 
ὃ ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, 
ἀφιλάγαθοι, " προδόται, προσετεν, τετυφωµένοι, φι- 

λήδονοι μᾶλλον ἢ ἢ φιλόθεοι, " ἔχοντες μόρφωσιν εὖσε- 

βείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους 
ἀποτρέπου. “ ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς 

Ν “ ΄ 

τὰς οἰκίας καὶ ᾿ αἰχμαλωτίζοντες ' γυναικάρια σεσω- 
» / » / / 

ρευµένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 
» Α / 3 / 

” πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν 

Βάοπι, οατ](ίομῃ, Ῥασθπι ΟΠ 
ἴδ αι Ιπνοσαπέ ἀοππίπαπι 6 
σοτάς ρατο. 3 Βία]ίας απΐοπι 
οὖ Εἶπο ἀῑδοιρ]ίπα ᾳπασβοηϱς 
αθνίία, εοῖεπς απία Ρεποταπέ 
Ἰτοβ: "τν απίοπι ἀοπαϊπί 
ποπ ορονίαι Πρατα, δε τηϑη- 
Βα ὕα τη 9586 8 ΟΠΠΠΟΡ, ἀοοῖϊρί- 
Ίεπι, Ῥαθϊοπίθιι, 35. οὰπὶ Τηο- 
ἀθδιῆα οογτιρἰοπίοπι 608 απ 
Τοβίβῦα πῦ, πο (πππάο εί 11}18 
ἀοαβδ Ῥαοπίιοηίίαπι δὰ οοσΠο- 
βοεηάαπι νοτίίαϊεπι, 3ος τοςῖ- 
Ρίδοαηί α ἀἱαβο]] Ια 4618, ἃ 4ο 
οαριῖ (επεπίαγ αἆ 1ρεῖας νο]αή- 
Ταύθιῃ, 

1 Ἠοο δπίοπι βοῖϊο, αιιοᾶ ἴῃ 
ΠΟΥ ββ᾽ π|ῖ8 αἴθθαβ Ἱπειαραπί 
ἵεπιροτα Ῥεγίσι]οδα, 3 οὐ ουαηῦ 
Ἠοππίπος 86. 1Ρ805 απιαπίος, οἰ- 
Ρίά1, οἰδεῖ, εαπροτθῖ, Ὀ]αςρπεπα!, 
Ρατεπιθας Ιποροθαϊεηίες, ἴπ- 
δταῦϊ, 5οε]οβΏῖ, 19116 αἀ{ασιίοπο, 
5ίηθ Ρασθ, οΡΙΠΙΙΠΒ{ΟΣΕΡ, Ίποοῃ- 
Ώποπίςς, Ιπππ]{θ», εἶπαο Ῥοπίσπϊ- 
ιαΐο, 3 ΡτοᾶΙτογθς, Ῥγοϊεσν!, ἵτπ- 
τηϊαϊ, νολαρίβαπῃ  ΑΠΙΒΙΟΓΘΒ 
πιαρῖ απαπ ἀᾳῖ, 5 παυοπίος 
απἶάεπι ερεοίεπι Ρίείεις. νἱγ- 
ταἴεπα ααἴοπι δἵας αρποσαπίθς. 
ἘΛ Πο» ἀενίία, ὅ Ἐκ Πὶς επῖπι 
5απί αἱ Ῥεποίταπί ἆοπιος εί 
εαρίῖνας ἁἀποιπηῦ πι]ετοι]αΒ 
οπογαῖας5 Ῥοσσα!ῖδ. 4π86 ἁπ- 
οππίας νατής ἀθρίάετς, 7 5επι- 
Ρεν ἀἴδοεπιε ει παπππαπι 

21. εις Πίο παν ΑΝΟ. 17. 37. ΚΕΙ,Ρ. 25. δωη ΑΝΞΟΡ3Εα. 1 1δῳ 5. Νο, Ἢ 8. Φιλαγαθοι Α. 

4. Φιλοθεοι (Ογίᾳ. Η1. 4974) Ἐς. ἴῃ πο. 

αρ. Μαϊ ἴν. 189. |. φιλοθῦοι (1.6. μέ υἱά. 

φιλοθεου οἱ) Έα. 

δ. δε Οτῖσ. Πιΐ. τ. 1068. (ρ;. 200. { 

Ονἶρ. 1. ἴον. ἢ προς Ὁ Ὁ. 47. (νἹά. ΠΠ. 17.) 17. 87. 47. Κ21,Ρ. 
22. πιστιν Ροδί αγαπην Ες. - µετανοιαν] οτι. ΝΑ. (44.4.5) | µετα- 

--μετα] 84. παντων ΑΟΕα. 17. νοιας 47. 

Ῥγτ.Ηε]. 1160. ΖΕ ἢ. | οπι. δὲ Ὁ. 37. | --- αληθειας] 844. ελθειν Α. 

47. ΕΙΡ. Ὑμ]σ. Ἀγν.ρε. Μεπιρῃ. | 96. ανανηψωσιν] -ψουσιν Ο. 17. 473. | οπ. αἴ. 
αοιµ. Ατπι, 

- των] οτι. ΕὉ. 

- επικαλουμενων} αγαπωντων Α. 
--- ποπῖθπ ἀοιηΐπὶ 968 ΤΙεῦ. ποπιθπ 

ἀοπιϊπϊ Μοπιρῃ. Ατπι. 

95, ειδως] ιδιως Έα. 

94. αλλα ΑΝ ΘΕῸ. 17. | 
37. 47. ΠΕΙΡ. 

--ηπιον Οτίᾳ. πι. υἱἱ, 8785, | νηπιον 
Ῥ'κα. Αι. 

25. εν] συν ΕἘᾺ. Ογίᾳ. Ιπί. ΠΠ, 1685, 
Π1, 

- πραὔτητι ΑΝΟΤΡ". 17 5ἱο, 41. Ῥ. | 
Ἴ πρᾳοτητι 5. Ὀς. 97. ΚΤ, | πριχοτητι 
τα. 

--- αντιδιατιθεµενους] 

Ο. | αντικιµενους ΕΕ. 

αλλ’ ς.Ο. 

αντιδιαθεµενους 

αναληµψωσιν 1). 

-- εξ ω γρημενοι ἃ. (εξ ὦ ἃ απο 

 Γαἱ.) εξωγρ. Ἑ. {{εζωγρισμενοι Ἑ. 

- εις] εκ Έα. 

--- εκεινου] -νον 3. 

1. γινωσκε ΝΤ. 87. 47. ΚΤΙΙΡ. ντ. 

«οσποξδσᾶς ΟΠ. | γινωσκετε Α. 841. 

| -κεται Εα. 17. (βείζτοιο ἃ Γαἰ.) 

9. οἱ] οτι. ὃν. 

-- Φιλαυγοι (πο ΕἾ. 

--αλαζονες Οἶεπι. 8570. Ονίᾳ. Οαἳ. ΟΥ. 
005. 94. | αλαζοντες Ἐα. 

---αχαριστοι] αχριστοι (ἢ. 

57. {. 

3. αστοργοι ΟὙρτ. 900. [ οπι. ἐξ. Βγτ.Ῥεῦ, 
{. Ῥοδῦ ασπονδοι 1). 957. Αππι | απίο 

Ουρτ. Πο. 906. 

ΘΒ 

|. αχρηστοι 

| 6. ενδυοντες Ἑ. | ενδυνοντων Ογίᾳ. ἵ. 
6484, 

---αιχµαλωτιζοντες Αἰ ΟΠ ζεκμ.) Ε6.17. 

47. Ῥ. Οτῖρ. (.) 1 Ταιχμαλωτευοντες 

--. ΏΣΚΤ.. | αιχµαλωτευον εἰς 87. 

- γυναικαρια] Τ ΡΤ8εΠΙ.τα 5. | οτι. 

ΑΝΟΡΓΕα. 17. 97.47. ΚΤΙΡ. Οτίᾳ. 1. 
- ἁμαρτιας ΑΣ (εοττ.!) 

-- επιθυµιαις Ογίᾳ.]. | -ας Ο. | 144. και 

ἧδοναις Α΄. 9γτ.Ης]. οπι. | ΟΥίᾳ. 1. 6ηργ. 
3200. 

: 

32. βάετα Ερεπῃ οΏαγ. δὲ ρασθτη οπι 115 ΟἿ. | 
95. πιοβθβίΐεπι πὶ. | απ] ααἲς ἀπιις | τε- 
Εἰδιπέ τετέα Οἱ. 1 ἀθϑὰβ ἀθὺ 11}}18 Οἱ. | 20. 
οαρθϊνί ΟἹ. 

2. οπι. “ οἰ" ΟἹ. 1 ποπ οὈθαϊθηξθβ ΟἹ. | 4. οἱ 
νο]αρίαασα ΟἿ. [ δ. βρεσῖεπα απἰάθιι ΟἿ. 
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να 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΒΕΟΝ Β΄. 

ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. ὃ ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς καὶ 
Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωῦσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθί- 
στανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι οκατεφθαρµένοι τὸν 
νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. ' ἀλλ οὐ προκόψου- 

σιν ἐπὶ πλεῖον: ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται 
πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 19 σὺ δὲ Γπαρηκο- 
λούθησάς " μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέ- 

σει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπο- 
μονῇ, Ἡ τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο 
ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν το οἵους διωγμοὺς 

/ 

ὑπήνεγκα, καὶ ἐκ πάντων µε ἱἐρύσατο" ὁ κύριο». 
13 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες ἶ ζην εὐσεβῶς " ἐν χριστῷ 

ΤΠ 8. 

δα φοἴοπίῖαπη γοτ]ια[ῖς ρετγοπ]- 
οπίθς. 5 Ωπεπιαάπιοᾶσπα ααἴθπα 
Ίαπηπες οὗ ΜαπιῦτοῬ τοβιογαπί, 
Μοεῖ, Ἱία οὖ Ἠϊ τεβςίατπέ νοτῖ- 
ἴπ, Ποπιίπες οοτταρί πιοηίο, 
τερτοῦϊ οἶτοα Βάθπι. ὃ Βεᾶᾷ 
π]ίτα ποη Ῥτοβοῖοπέ: Ἰπβῖρίεη- 
{ἰδ οπΊπι θοῦ πὰ πιαπ]{εδία ϱγἩ, 
οπιπΊβας, δἷοαί οὐ Ἱ]]ογαπα 116, 
10 Τα απίθπη αἀδοσιίτις 68 ΠηθαΠΙ 
ἀοοίσίπαπα, ΙΠΕΗΠΡΙΟΠΕΠΙ, Ῥτο- 
Ῥοβίέαπι, Πάεπι, Ἰοπρσαπ]παϊζα- 
{οπι, ἀεοΙοποπι, ραἱθη[ίαπι, 
11 Ῥογβεοι{ΙΟΠ6Ρ, ΡαΒΡΙΟΠΘΒ, απ|ᾶ- 
Τα ταῖῃὶ ἰδοία απ Αποσμίαο, 
Ἰοοπ], Τωγείτῖς, αᾳπα]ες Ῥεί5ε- 
οπβοπος ββεϊπιϊ, οὐ οκ οπιπ]- 
Ῥα8 πιο οτἰρπῖέ ἀοπίπας. ἘΠ 
οπηπθς αἱ γο]απί ρί6 νῖνοτο ἴῃ 
Οµτὶείο Ίθει Ῥειεοπίοπεπα 

Ἰησοῦ διωχθήσονται. 

/ 

πλανώμενοι. 

Ἰησοῦ. 
Ν 

πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 
ΔΝ Ν 

σιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ" 

ἔμαθες, τν 

15 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ 
γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ 

1 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπι- 
στώθης, εἰδὼς παρὰ Γτίνων ̓  
βρέφους [τὰ | ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε 
σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν χριστῷ 

πᾶσα γραφὴ να καὶ ὠφέλιμος 
Σἔλεγμον’, πρὸς ἐπανόρθω- 

͵ 

ν ο κ 
και οτι απο 

Ῥαδεπίατ. 15 Μα απἴεπι Το- 
πηῖηθς οἱ βεἀποίογες Ῥτοβοῖεπί 
ἴπ Ῥθΐπβ, εγταπ{ες οὖ ἴπ ΘΤΓΟΤΕΠΙ 
πηϊίοηίος. |" Τα γοτο ΡεΓΠΙΑΠΘ 
ἴῃ Ἠῖ5 ᾳπαθ ἀῑάΙαῖδη εἰ ογθαϊία 
Βυπί [10], ΒΟΙΘΠΒ ἃ απὸ ἁῑάϊσεσῖς, 
Ἰδρῇ οπία 80 ἰπέδηθτία ΒΑΟΓΩΡ 
ἸΜιοτα» ποβύϊ, 4παθ ἔθ ροββὶ πῦ 
ΙΠΕΙΥΠΘΥΟ δα 5] ὔθπι Ῥοτ Πάσπι 
ᾳπαθ δὲ ἱπ Ομηςδίο Τεκι. 1ὃ Οπι- 
πὶβ εοπ]ρίυτα ἁῑν]π]ίας Ἱπδρίταία, 
εί ας δα ἀοοεπάαπι, 84 ατ- 
δαεπάαπῃ, 88 οοττίσεπάτΏ, 8 
αγπάϊεπάαπα Ίπ Ἱπβηθία, Τα 

ἵνα ἄρτιος 

7. ελθειν Ῥοεί δυναµενα 37. | απίο ΟΥ. 
1. 648ε, 

8. Ίαννης ὮἈγτ.Ης].ππς. (ταεσε. Οτίᾳ. 

πι. ΠΠ, 8485, | Ιωαννης Ο3. | 1απιπθς 

-Απιι πι, 

Μεπιρῃ. ΟΥγίᾳ. Ιπέ. ΠΠ. 9160. | 
αοιμ. 

---Ταμβρης Ξγτ.Ηςο].πιᾳ. ἄγαεσε. Μεπιρῃ. 

10. μου] μοι 3. 

--- τῷ 10.] οπι. ΕὉ. 
π- αγωγῃ] αγαπῃ 1)". 

ἔπαθεν. 46. (οοἆ. 5866. πὶ.) 

--- ἐρυσατο ΑἸ ἢ, [1 ερρυσατο «- 5, 

Βστγ.Ῥ5έ,δεΗο]. Μεπιρῃ. Οοίῃ. Αγπι, 

Αν. Π, 94 11. 

15. τα ἱερα ΔΟὈς, 87. 47. ΕΙΡ. Οἶεπι. 

--- τῷ αγαπῃ] οπι. Α. 71. Πρ. ἵπ ἘῬτον. Μαϊ νιν ΤΙ. 
(7. 900. Ίο. 956. Ίανης 1]. εγενετο] εγενοντο Δ. (ιαρατᾶς 197.) | οπ.τα Νο Ῥ'Ἔα. 

ο αππίς -- Αντιοχειᾳ] δαᾶ. ἁ διὰ τὴν Θέκλαν 17. Απ. 
--οιδας Οἶεπι. | οιδες Ὦ. 

--πιστεως] Ῥιβεπ. της 17. 87. | οπι. 
| Μαμβρης Ἐα. Ὑμϊς. ἄοιν Οτίᾳ. τε]. επι. 

ππι. ΠΠ. δί. («1ργ. διὸ. 1 οπηῦτεν | -- κυριος] θεος Ώγ. 
Βγτ.Ῥεῦ. 

--Μωυσει ΝΟΡΕΑ. 17. 47. (ΚΡ. | 

Μωυσῃ Κι. | Μωσει ΑΛ. 97. | Ῥταστη. 

τῳ ἘΡ. 

-- οὗτοι] αυτοι Ἐ(ποπα.) 

---ανθιστανται | αντεστησαν 17. | αντι- 
στανται 1). 

9. ανοια (01ργ. 200. Γιο. 957. 
Δ. 

--- εκδηλος] εκδηµος α΄. εκδεµος Ἑ. 

- εσται (1ΡΥ. | εστιν Ώξα. 

10. συ δε] αάά. τεκνον Τιμοθεε 37. 

- παρηκολουθησας ΔΝΟ(Ε.) 17. (οπι. 

παρ Έα.) ] Ἱ-κας ς. Ὦ. 87. 47. 
ΚΙΡ. 
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|. διανοια 

19. ζην απίο ευσεβως ΑΝ. 17. 957. Ῥ. 

Βγτ.Ηο]. Μεπιρα. «91. Οτῖρ. τ. 1955. 

4655. Ἔις. ἴῃ ῬΒ. 184. | 

ΟΡΕα. 47. ΚΙ, Υπ]σ. Ῥντ.Ῥεῦ. οί. 
Ατπι. Ογίφ. Γαΐ. Π, 14569, 4555. Ῥει. ΑΙοχ. | 
Ἠοπ{]1. ἱν. 50. (ευσεβως θελοντων ζην) 

Έτ. ἴῃ Ῥ5. 9095, ΗιΙ. 8075, 

--1ησ.] οτι. Ὦγτ.Ηε]. Ρε. Αἶεα. Έλις. 
ἵπ Ῥς, 9090. ΗΕ, 8071. |. Οοπίτα, Οτίᾳ. 
11.018, τι. ἴῃ Ῥ5. 183, 

19. γοητες Οτγῖρ. Π. 581, 6585, |. γοηται | 

Ὦ”. | Ύγοηταις ΏΕα. | 

- προιοψουσειν Έα. | 
14. τινων ΑΝΟ3Εα. 17. Ῥ. | Ίτιος 

-. Οἷ(-νως)Ὀ. 87. 47, ΚΙ. γι]ς. 

ἢ Ρορύ ς. | 

Ι-Ξ της εν] οπι. 47. | οπι. της Οἴοηι. 

--χριστῳ Ῥοδί Ίησου 47. Θγτ.5ι. ΖΕ. 

Ι οπι. Τησ. (Ἴεπο. ὃ 

16. γραφη] 84ἀ. οπῖπι Βγτ.Ῥ5ῦ. 

- και Ἄν. (5ἱο) Εμ. ϑγζι.Ηοὶ. οί. 
Άτπι, 21. Οπὲσ. ἵν. 43. Ηἱὶ. 1951... | 
οπι. Ὑαἱς. Οἱ. Ῥγτ.Ῥει. Μεπιρη. Οτίᾳ. 

Ππι. ἩΠ, 4445, 4084, 

---ωφελιμος] αάά. ορ Ὑπ]σ. Οἱ. (ποι 

Απιι (51ο) Γιά. Ἀγτ.Ης].Τ (Μεπιρῃ.) 

9ίΝ. ΠΠ. 1 θεύπνευστους καλεῖ [ὁ 

ἀπόστ.] ὠφελίμους οὔσας πρὸς διδ. 

κτλ. Οἶεπι. 71. πᾶσα γραφὴ ου. 

11. οἱ Τηαΐς Οἵ. 1 ετιραϊέτηο Οἱ. | 19. Ρίο 
νο]υπς οἱ. 1 14. ἴῃ 118 Οἷς 1 15. ροδευπέ ΟἿ. | 
ΠΣ ας οϑῦ (οπι. “οὐ ἢ) Οὐ. | οοτρῖοπαάαπι 
ο, 



οι. αμα, ΕΠ 
ΙΥ. 

εἰ Τϊπι, 5:91. 

Η’ 

Θ' 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄. 

5 ε “ “-“ 3 Ν “- "ἤ ᾽ Ν 

ἢ ὃ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 
/. 

ἐξηρτισμένος. 
1 5 Δια / τοι τ “- θ - Ἀν: “- 

μαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ' χριστοῦ 
᾽ “" “- “- / “ 

Ἰησοῦ, τοῦ µελλοντος κρίνειν ζώντας καὶ νεκρούς," καὶ 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, “κήρυ- 
ξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, 
ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ 

“ 3/ Ν Ν “ “ , 

διδαχή. Ὁ ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδα- 
/ » 3 / 3 Ν Ν Ν 4 » / 5 

σκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς | ἰδίας ἐπιθυ-- 
/ “ - Ἢ ΄ / 

μίας“ ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους, κνηθο- 
Ν 4 . Ν Ν “ ᾽ Ν 

μενοι τὴν ἀκοήν: καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν 
3 Ν » / » ν Ν Ν / » / 

ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπή- 
Ν Ν “- “ / 

σονται. σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον 
ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφό- 
ρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὃ καιρὸς τῆς 

᾽ 

ἐ ἀναλύσεώς µου’ ἐφέστηκεν. ἶ τὸν καλὸν ἀγῶ- 
/ ΄ ΔΝ / / Ν 

να. ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν 
/ 86 Δ 3 / / “ ΄, 

τετήρηκα’ “ λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης 
ΟΣ 3 ΄ , / “ 

στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὃ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ 
« / « / ’ τ / ΔΝ » ’ 5 Ν ἧς 

ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής" οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ 
“- “-“ 3 / Ν ΄ 5 “-“ 

πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

Ῥογ[οσίας Τε Βοπῖο ἀοὶ, δᾶ 
οπιπθ ορα8 Ῥοπαπα Ιπδίτασζαβ. 

1 Τοδίβσος οοταπῃ ἆοο οἱ 
ΟἨνῖίο Ἱσερα αἱ Ππάϊσαίατις 
οδί ννοβ 86 πιοτίποβ, εἰ αἆνεῃ- 

ψαπι 1ρεῖας οὐ τερπιπι εἶας, 
“Ριποάίσα γετραπι, Ἰηδία ΟΡΟΓ- 
ἴαπο Ἱπροτίαπε, αἴρας, οὔδθοτα, 
Ίποτερα ἵπ οπιπῖ Ῥαἱοπ[ῖα οὔ 
ἀοοϊπίπα. 3 Ετῖς οπίπ εππραβ 
οππι ΒΒΠΕΠῚ ἀοοίτῖπαπι Ποῃ 
ευθιπεβατέ, 564 απ 5π8 ἀθεῖάθ- 
τ]α οοποετναὈαπ{ 510] πιαμ!δίτον, 
Ῥτυτιεπίος απτίοας, ὴ6ἱ ἃ γθτῖ- 
πιο απάσπα απάαπα αγοτίεπί, 
αἆ {ανα]ας απίεπ σοηνοτίθη{Η}, 
5 Τα γοτο νὶσί]α ἴῃ οπιηίθαδ, 
Ίαβοτα, ορα5 [πο εναηρε]ρίαε, 
τη ἰδίου τα πὶ ἑπαπα Ίπιρ]θ, ὃ Ώρο 
οπῖπι Ίαπι ἀ4619οΥ, ευ ἴεπιραβ 
πιθαθ τοκο]αθ]οπῖ5 ΙΠδία{, 7 Βο- 
ΠΠΠΙ οεγίαπηθη οθΓίαγ!1, ΟΙΥΙΙΤΙ 
σοοπβιπηπηανῖ, Βάεπι βδεγνανΙ: 
ΒΙη τε]µᾳπο τοροδίία οδὺ πηῖ]μῖ 
οοτοπα Ἰπςϊήαθ, α παπα τοάἁεῦ 
πη]μῖ ἀοππῖπας ἴῃ 1114 ἀῑα, Ἱαβίας 
Ἰπάοα; ποῃ ΒΟ] τ απίοπα ΠΗ] ΠΪ, 
564 οὐ ἷβ απ ἀΙσαπί αἆνεῃ- 
{απ οἶδ. 

οὖσα ὠφέλιμος ἐστι. Ογῖφ. ἴϊ. 4490. 
Ῥν Ἰ]οσῖπιας οΠΙΠΕΠΙ βοπρίπταπα 86 ]1ῇ- 

οα]οπί Ἠαῦί]επι αἁῑνίπῖίας Ἱπερίτατὶ 

Τετι. 4ε οὐ]. [οπι. 1. 8. 
16. ελεγµον Αἰ ΘΕῈ. | 1 ελεγχον 5. Ὁ. 

τε]. Ο1επι. 11. 

- προς επανορθωσιν Οἴεπι. | οπι. Εά3. 

(αᾶᾶ. αἄπῃσ.) ΟΥίᾳ. Ιπί. Π. 4683, 

17. αρτιος Οἶεπι. 171. | τελιος 1) Ἐ. 

- ᾧ Οἴεπι. | εἶ 17. 473. 
- εξηρτισμενος (επι, | εἕηρτημενος ΚΑ. 

|. εἕηρτιμενος ἘῸ. 

1. διαμαρτυρομαι] Ἱ 844. ουν εγω ς. 

Ὢς, 87. 47. ΚΤ, βίο. Ἀγν.Ηςε]. | οπι. 
ΑΝΟΡ3«ΣΕα. 17. Ῥ. γιὶς. Βντ.Ρεί. 
Μεπιρῃ. οι]. Ατπι, 4041. 

- του θεου και] οπι. 17. 

-- χριστοῦ Ίησου ΑΝΟΡΤΕΑ. 47. Ῥ. 

Απι. Το. Γιά. Ώεπι. Ἠεπαιρῃ. «οἴΠ. 

| 1 Ιησου χριστου 5. Ὦς. 17. 57. ΚΤ). 
γπ]ς. Οἱ. Ἁγτν.Ρεί.δεΗε]. Αὐτὰ. 001. | 
ΤῬταθπ. του κυριου 5. Ὠς, 17. 837. 

ΚΙ... Ἁγιτ.Εεί,δ.Ης]. «οι. | οι. 
ΑΝΟΡ"Εα. 47. Ῥ. σα]. Ὀγτ.Ηε].ίαέ. 
Μεπιρῃ, Ατπι, 11. 

1. κρινειν] κριναι ἘὉ. 17. 

- και την επιφ. Αἰ ΕΟΌ ΕΑ. 17. Απι. 
Γιά. Ἡατί. Το. ΜεπαρΗ. | 1 κατα την 
επιφ. 5. Νε 97. 47. ΕΤΙΕ. Υα]ρ. ΟἹ. 
Ῥψττ.Ρεύ.δΗε]. ἄοίμ. (Ατπη.) ἵῃ δᾶ- 

γεπία τεσηί οἶας ἨιίῃΠ. διαμαρτύρομαί 

σοι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν 

βασιλείαν 1η». χὶ. 7155. 

--- και την βασιλειαν αυτου] οπι. 47. 

9. ακαιρως δία ευκαιρως Ο. 

---Επιτιµησον Ῥοδί παρακαλεσον 3 

(οοιν.ο)Εα. 97. Υπ]ο. Οτῖφ. Π. 5851. | 

ΟΠΙ. παρακαλεσον 8ΥΤ.Ε5Ι. (παρεκ. ΕΞ.) 

8. ανεξονται] ενεξονται Ὁ. | αναξ 

Ἐίποπ α). 
-- κατα Ουρτ. 834. | προς ὮΕ. | “4 

ΕΠ]. 10376. 19370. Γιο. 957. 

- ἐδιας επιθυµιας ΑἸ ΟΠ. 17. 57. 47. 

Ῥ. | Τεπιθυµιας τας ιδιας Ξ-. ΚΤ. 

- επισωρευσουσιν (-σωσιν 1,..}] απθο 

ἑαυτοις Ε. 57.8γτ.Ῥει. ΜεπαρΗ. Αὐπι. 

67.554. ΗἹΙ. δἱ8. Πιο. 207. 

- μυθιους Ο3. 

δ. συ δε] αἀᾶ. τεκνον Τιμοθεε 87. 
--- κακοπαθησον] και κοπ. Ἐ. (εί Ιαῦοτα 

αζαι.) | οπι. δὲ", (αἀ.5) . αἀά. ὡς 

καλος στρατιωτης χριστου Ίησου Δ. 

(ωῖᾶ, ἢ. 8). 
- πληροφορεσον (ΕἾ. (-ποφορ- ΕἾ. 
5. Β9.] 844. βοῦτιπβ εδίο Ὑπ]ς. 60. | οπι. 

Απιι Το. 

6. αναλυσεως µου ΑΝΟΕα. 17. 57. 47. 

Ῥ. Αιπι. | Ἠ εµης αναλυσεως 5. 

ΤΚ. Εως. Η.Ε. 11. 99. (76). (οπι. 
µου 8. εµης Τεγί. Βεοτρ. 18.) 

7. καλὸν αγωνα ΑΝ ΟΕ. 17. 57. Έως, 

η Εν. 5793. (τον καλ. ηγων. αγωνα). | 

} αγωνα τον καλον ο. Ὁ. 47. ΚΙ/Ρ. 

Ογίᾳ. 1. 1535. 11. 7865, ἵν. 9473, Εις. 
ἴῃ 9.205, 

Β. αποδωσει] αποδοκαι Ἐποῃ α). 
π΄ ὁ κυριος Ες, ἵπ 8. 993, [ οπι. ὁ 17. 

-- πασιν Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. οἱιΠ. Ατπι. 

Απ. πρ. 17. |. οπ. Ὦ». ας. 
Ἀγτ.ΡΕί, 

--τοις ηγαπηκοσιν (17. 17. { οπι. ἐξ", 
(ας ἆ.Ε) 

1Τ. οπι. Ὀοπαπι πι. 
1. δοβὰ Ομτῖςξο Οἱ. | εξ πιοτύαοβ Ῥοσ Οἱ. | 5. 

ΒΗ.] αἀα. Βοῦσίαβ εδζο ΟἹ. | 6. τεβο]. ππθαθ ΟἿ. | 
8. οὗ 115 ΟἹ. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄. 

ΑΝΟΡ 9 10 κ 
ο Ὑπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως. Δημᾶς γάρ 
ο. ἐξ ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη 

10. εἰς Γαλλίαν εἰς Ὡεσσκλομικην" Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς 
Δαλματίαν: ' ᾿ Λουκᾶς ἐ ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον 

ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ": ἔστιν γάρ μοι εὔχρη- 
στος εἰς διακονίαν. | Ξ Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφε- 
σον. "τὸν φελόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι, παρὰ 
Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα 

τας μεμβρανας. Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλὰ μοι 

κακὰ ἐνεδείξατο" : ἀποδώσει" αὐτῷ ὁ κύριος ὅπ τὰ 
ἔργα αὐτοῦ: “ὃν καὶ σὺ φυλάσσου: λίαν γὰρ Ἐὰν- 
τέστη΄ τοῖς ἡμετέροις λόγοις. ὁ ἐν τῇ πρώτῃ μου 
ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι " παρεγένετο", ἀλλὰ πάντες µε 

Ἵ σι. ἐγκατάλιπον' μὴ αὐτοῖς λογισθείηΐ. “ ὁ δὲ κύριός μοι 
παρέστῃ, καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δὲ ἐμοῦ τὸ κή- 

τὴ 

9 Ἐδβθῖηα γεπῖτο δα πια οἵξο. 
ἸοΏοπιας οπίπι πιο ἀθτε]ῖφι]τ, 
ἀἰσεπε ος βαεσπ]πῃ, οἵ 405 
Τηποκφβ]οπῖσατη, Ότεκοεηπς ἰἴπ 
αλ]ίατη, Τρ ἵπ Ὀαπαίατη: 
1 Ἴπσαθ οδῦ πιθοππι 8ο]Π8. 
ἹΜατοαπῃ αἆδαπιο οὖ αἀάπο ἰθ- 
ουπι: εδ οπΊΏ τηΐῃὶ πι01}18 ἴπ 
πηϊπϊκιετίπτη, 5 Τγοβίοαπι 88- 
ἴοπη τηϊβὶ Ἐρήθβιπι. 9 Ῥαεπτ- 
Ίαπα Ύπατη το] αὶ Ττουᾶρ αριά 
Οατραπι, γεπίεπς αάίοτ, εἰ 
Ἠ)τοβ, πηαακίππε απίεπι ΠΠεπῃ- 
Ῥταπας. | Αἰεχαπάεγ αεταβτῖα8 
πην]ία τηδ]α παϊμί οβεπάΙς: 
τεάἁαίε οἱ ἁοπιπας 5εοππάαπα 
ορετα εἶπδ. ᾖ Ωπεπ εἰ απ 
ἀθνῖία: να]ἀο οπῖπι τθβ 
γογβῖς ποβῖτῖς. 16 Τη ρτῖπια πηρα 
ἀθ[επδίοπε πεπιο παπί δα [αἷῦ, 
5εά ΟΠΙΠ6Β πιο ἀετε]αποτιιπί: 
ποπ 1118 τεραίείας: "7 ἀοπιῖ- 
πας απίεπι πμ δα βει οὐ 
οοπ/{οτέανΙν τὴθ, τί Ῥρετ Π1θ 

9. προς με] προς εµε Ὦ. 18. µεµβρανας Ἀγτ.Ηςε].πισ.γ. Μεπιρῃ. | 18. ρυσεται Ἐν». Ἡ.Β. | ερρυσατο ΕΕ. 
---ταχεως] ταχειον 17. στ. | βεµβραναυ 87. π- υπονηρου Έα. 

10. γαρ Ροβί µε 3. 14. κακα δηῖ6 μοι 57. ΤΡ. - ὃ κυριος Έως. Ἡ.Ε.. | οπι. ὁ . 
τ εγκατελιπεν Ν(Ὦ3). 87. 413. ΚΞ. Ιγεπ. | --- ενεδεξατο Ἐζποη (). - αυτου] ἑαυτου Ώ)Εα. 

ἀετε]]ᾳ]ι 901. |. -λειπεν ΔΟΡ.ΕΠ. --αποδωσει ΑΝΟΡ"Κα. 17. 37. Υαὶς. | -- ᾧ] αὐτῳ Α. 
17. 473. ΤΡ. (κατελιπεν ΡῈ ΟἹ. ϑγυ.Ρβὺ. Μεπιρῃ. αοίῃ. Ατπι. ἆδι]. - ἡ δοξα] οπι. ἡ Ε. Αιπι, 

-- Κρησκης Ἀγτ Ησ].πιρ. «ταεσε. οἱ. [1 αποδφη 5. Ὁ“. 47. Κ(-δωει)1,. Απιι | 19. Ἡρισκαν Ὑπαιρ. (εἰ Απ. Όεπι) 
η ἀπὸ οσο, Ίγεπ. 901. | Κρηκης 473. Το. Θγτ.Πς]. κέ υἱά, [ῃ. Ῥ.] Μεπιρῃ. Διπῃ. 01. | Ἡρισκιλλαν 47. 
Ι Κρισκης 4173. Κ. Μεπιρῃ. στ. | - ὁ κυριος] οπι. ὁ Ἰ. Γαία. Πατ Ὀγττ.Ρεί.δεΗσ]. 

ΟπἹερις Ἀγτ.Ῥεῖ. Θοίῃ. ἵπ ππο Οοᾶ. ---τα εργα] οἴη. τα 47. 30. Έραστος] 844. δε 87. | οπι. Ογίσ. Πιξ. 
--Ῥαλατιαν ΑΡ. 17. 37. 47. ΜΗΡ. | -- αυτου] οπι. 3. (αά4.) ἶν. 4605, 

Ὑπ]ρ. ΟΙ. Γι. Ίεπι. τε]. Ίτοι. | 16. αντεστη ΑΝ"ΟΡ3(Έ.) 17. (ανθεστη | --- Ἔροφιμον δε] οτι. δε Ῥ. Υπ]ς. Απ. 
Ἰαλλιαν ΝΟ. Απ. Το. (αΠ]αεατη Ές.) | ξ ανθεστηκεν «--. δέος, 87. 47. τὰ. (Ύροφημον ΤΠΕ. Μεπιρῃ,) 
Ἄττῃ. | επι τας Ταλλιας Εις. Π.Β. 11]. ΚΙΡ. Έππιαπι Τοι3 

4 (91). 1. Κρήσκης (φησιν) ἐν τῇ | 16. παρεγεντο ΑΝΧΟΕ. 17. Βγττ. | ---απελιπον ΒΡΕ. 87. 47ε, Το». | 

Γαλλίᾳ" οὐ γὰρ ἐν τῇ Γαλατίᾳ, ὥς τινες Ῥβι ΗΟ]. Μεπιρη. Έις. Η.Ε. Π. 99. -λειπον Ο. 17. 473. ΤΕ. ΓΑ. 5.1.1 

πλανηθέντες νομίζουσιν, ἀλλὰ ἐν τν εσᾶἀ. (75). |. συμπαρεγεντο «-. | --εν Μιλητφ] Ῥοδίασθενουντα Ὦ. Υπ]. 
Ραλλίᾳ. Ερίρη, 4353. (1. 464. Πἱπά.) δ]), 87. 47. ΚΤΙΡ.  Αππι. 01. αὐ νἱὰ. Βγτ.Ρεύ. | εν Μηλωτῳ ΔΑ. | εν Μηλιτῳ 

-- Τίτος εις Δαλματιαν Ίγεπ. | οπι.1,. | Έλις. Η.Ε). οοᾶᾶ. Ῥ. | εν Μηλητῳ 032. 17. (Άτπι.) 
Ἄερματιαν ΔΑ. | Δελματιαν Ο. ---εγκατελιπον ΕΝ. 473. Κα. | εγκατε- | 21. ασπαζεται Απ. Εμ. Τοι. Βγιν. 

11. µονος μετ᾽ εµου] συν εµοι µονος Τ3. λειπον ΑΟΡ.ΕΕΠ.17.473.Τ)Ρ.Εις.ΗΠ.Β. Ῥβύ. δεΗο]. Μεπαρῃ. | ασπαζονται 6. 
Ῥγτ.Ης]. ἄοιμ. Ίτεῃ, 17. μοι Έα. Ἡ.Ε. 11, 92. (75.) | οπι. Α. γπ]ς. ΟΙ. 3. 

- αγε] αγαγε Δ. 47. - πληροφορηθῃ Ἐια. Ἡ.Ε. | πληρωθῃ | --Πουδης] Ἓπουδης 1)5. 
19. δε] οπι. 17. κα. --- Λινος Βγτ.Ης].πιρ.(γ. ΜετηρΗ.| Ληνος 
--απεστειλα] επεστειλα Ἐίποπ (.) ---ακουσωσιν ΑΝΟΡΕα. 17. Ῥ. Εις. Τ. 
19. φελονην Εἰς. ΑΝΟΡΕα. 17. 47. Ἠ.Β. [1 ακουσῃ «-. 57. 47. ΚΤ,. ---παντες] οπι. δὲ 5, (4.0) 17. 

Μεπιρῃ. 6Υ. 1 φαιλονὴν 84.8.1. | -- παντα] ργϑθπι. παντες αὶ ἔ(ποῃ Ε.) 23, ὁ κυριος] δα. Ίησους Άριστος 5. 
φελωνην 87. Κι ϑγγ.Ηο].πισ. ΟΥ. θεα |; --- ἐρυσθην ΑΝΟ. 37. ξερρυσθην ς. Νεο. 57. 47. ΚΠΡ. Ψυ]ρ. Ῥγττ.ΡΕἱ. δὺ 
Ἡρτογαπι Βγσ. εί. Ῥμε]ο Ζδι1. [Ῥ.] ΘΕῸ. 17. 47. Κ.Ρ. Ἠσ]. ΜοπαρΗ. Ατπι. | δα. Ιησους Α. | 

--απελιπον ΝΤ. 475. Κ6, | απελειπον 18. 8 ΠΠῖ{,] { δά. και ς. ΕΠ. 87. 47. οπι. Ρα, 17. δι. 
ΑΟΕΑ. 17. 473. ΤΕ. | απεστειλα 8. | ἘΚΙΠΡ. ΒγτΡει.δΗεΙ. ΖΗ. ὉΠ]. 

-- μαλιστα (μαστα Ὁ)] αὰὰ, δὲ Ὁ)". 87. ΑΝΟΡΗ. 17. αι. Μοπρὶ, “ἜΣ άρα ΟΣ, οἱ ἀπο σε 7, |, 8. αἄοείρομαι ΘΓ 
γα]ς. τις. Π.Ε. 11. 99, (76) 14 τεἀᾶοῦ 1111 ΟἿ. 1 16. οπι." "παρ πι | ἵπι- 

ραΐοίατ ΟἿ, 
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τα]ρ. 
Βύτ. Ρ. Η. 
ἹΜεπιρῃ. 

(6οΏ.) Ασα. ΑΗ]. 
Β ραΡ. 8:11. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄. 

/ Ν 

πάντα τὰ 
ερ 

υ ῥύσε- 

3 , ιό 
ρυγµα πληροφορηθῇ, καὶ ἰ ἀκούσωσιν 
ἔθνη, καὶ ᾿ ἐρύσθην"΄ ἐκ στόματος λέοντος. : 
ταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὺς ἔργου πονηροῦ, καὶ σώσει 
εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον" ᾧ ἡ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. 

ὔΆΑσπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν Ὄνη- 
σιφόρου οἶκον. “Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ: 
Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 
Ἵ Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ᾿Ασπαζεταί σε 
Ἐὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λῖνος καὶ Κλαυδία, καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ πάντες. 

“5 Ὃ κύριος ' μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις 
μεθ᾽ ὑμῶν" 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕῸΝ Β΄. 

Ῥταθάϊσπίῖο Ἱπιρ]αίαν οὐ δτ- 
ἀἴδηῦ ΟΠΙΠ6Β σϑηΐθβ, οἱ ΠΡΟ γα - 
{18 811Π| 46 οὐδ Ἰθοπίς, 181..- 
Βογαθῖν πιο ἀοπιίπις ἃ οπιηῖ 
οΡρ6το ππΒ]ο οἱ αἱ ναι [ασίοι ἴπι. 
ΤΕΡΠΊΠΙ ΒΙΠΠΙ οαθ]ερίο; οί 
Ε]οσία π βαθο]α βΒθοι]ογαΠ), 
ΒΙΊΘΗ. 

1 α]πία Ῥνίβοαπι οὐ Αηιῖ- 
δαὶ οὐ Οπερίβοτὶ ἁοπιπῃ. 
30 Ἠταδίας τοπηαηβῖε Οοτίπιηὶ, 
Ττορμίπηαπα πίστα το]]α αἱ ἵπ- 
Άντηππι ΜΠΕ, 3 Ἐρειῖπα απίο 
Ἠϊεππθπι νοπτθ. Βα]ιίαί {ο 
Ἐπθα]ας εἰ Ῥπάεῃς αἱ Τήπας οὐ 
ΟἸαπάῖα οὐ Εγαίγος ΟΠ1Π6Β, 

33 Ῥοπιίπας 1688 ΟἨτίειιιΒ 
εστι βρ]τίτα πο, «ταῖία Υο- 
Ῥϊδοιπη, ΑΠΠΘΗ. 

325. ἡ χαρις μεθ᾽ ὑμων] οπι. ἜΠΗ. ζζοπε. 
(αάά. Ῥ]αι.) 1 ερρωσ. (ἕρρωσον") εν 
εἰρηνῃ 1) Ἐ. || μ. ὑμων Μα]ρ. ΟἹ. Πειπία. 
Ῥγτ.Ηο]. Μοπιρῃ. Ατπι. Αι. Ῥ]αε. | 

µ. ἡμων 47. πι. Το, Ηατί, Ἐμά. | | 
|. τοοππι 5 τ. Ρβῦ. 

-- ΒΠ.] Τ δα. ἀμὴν «. ἃς, 87. 47. 

ΚΙΡ. Υπ]ρ. Ἀγττ.Ῥει.δεΗε]. Μεπιρῃ. | 

οπι. ΑΝ ΟΕ, 17. Αιπι. Ζοῇ. ι]ι, 
χοπ. 

Βιιρβοπρίϊο, 

Προς Τιμοθεον Β΄. Α(ΝΟ. 17.οπα. β'). 
| αὖά. εγραφη απο Λαοδικειας ΑΔ. 

Ι προς Τιμοθεον β’ επληρωθῃ Ὁ. 

ετελεσθη {οπι. -θη .) πρ. Τιμ. β’. 

(44, Π.α.) Βα. 
[ πρ. Τιμοθεον β΄ της Ἐφεσιων εκκλη- 

σιας επισκοπον χειροτονηθεντα" εγραφη 
απο Ῥωμης, ὅτε εκ ὃδευτερυ πα- 

στολη 

Ἱ του ἅγιου αποστολου Παυλου επι- 

β’ πρ. Τιμοθ. της Ἐφεσιων 
ἐκκλησιας πρωτον επισκ. κτλ. (5ἱοιῦ 

47.) Γ,. 

Ι πρ. Τιμοθ. β’ εγραφει απο Ῥωμης Ρ. 

Ι. αἀά. στιχων ρπ’ δὲ. δεο.πιαπ. Ῥ. | ροβ’ 

47. ΚΩ͂, ρο’ και δυο). 

{πρ ἴπ 97. 

ρεστη Παυλος τῳ Καισαρι Ῥωμης 

] Νερωνι 47. Κ. 
18. Ἡροτανίέ ΟἹ. | 21. βαἰαίαπέ ΟἹ. 

Ῥΐβοιπι (πε. 
| 22. πο- 



ΠΡῸΣ ΤΊΤΟΝ. 

ΑΝ [ΟΙΤ(Β)ΙΓ 
Εα 

17. 37. 47, 
ΚΙΡ. 

8 σ' 

κα ΤΠ, 130: 

4 Β. 

- “ “ / Ν “ 

1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ χρι- 
΄“- ΔΝ -ν -ν / 

στοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν 
“-“ ᾽ » / φ 7 . 

ἀληθείας τῆς κατ εὐσέβειαν, “ ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰω- 
ἘΠ ΩΣ 5 / ε 5 Ν Ν ᾧ Ν / 

νίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων 
3 / 985 / λ “-“ » ὦ 7 Ν / 

αἰωνίων, “ ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον 
-“ / ΟΣ / Ν , Ν 

αὐτοῦ, ἐν κηρύγματι, " ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
΄“ - { ς “ θ ΩΝ 4ἼῚ} , / Ν 

τοῦ σωτῆρος Ἱ ἡμῶν θεοῦ ίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ 
Ἂν ΤΡ ΣΣ τὲ ἈΝ, ᾿ 7 ἅ Ἴ Ν : κ ἕ ΝΔ 

κοινὴν πίστιν" χάρις, Ἱκαὶ ΄ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς 
45 . 35 4 . - ς “ 

καὶ ᾿᾽χριστοῦ ]ησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

Α’ Τούτου χάριν ἶ ἀπέλιπόν " σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ 
λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς ᾿ κατὰ πόλιν 
πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην' 
ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, 
μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας, ἢ ἀνυπότακτα. ἢ δεῖ γὰρ 
τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, 

Ὁ Αοὗ, 14:23. 

51 ΤΊ πη. 3:3», 16. 

6 "» » Ν 
ει τις εστιν 

1Ῥαπ]αβ ΒΕ ν ας ἀαῖ, αροβίο]ας 
απίεπα Ίεδα ΟἨτῖκ 5οοιπά πη 
βά6πι οἰασοίοταπι ἀοὶ οὖ αρηῖ- 
Ώοπαπῃ νογ]ἑα[ῖ5 ᾳ1αθ ΒΟ ΠΤ 
Ῥϊείαύεπι εδ Σ1π 6ρεπη Υἱΐδθ 
πθίοιπαθ, απαπι Ῥτοπηϊκίς αι 
ΠΟΠ ποπ ῦαχ ἆθαδ απίθ {απι- 
Ῥοσα βαοοη]ατία, 5 πιαπ]{οδίαν]ί 
Ἀπίεπη {οπηροτίρας 5185 γετῦπη 
Βα πὶ ἴῃ ῬταθάΙσβίίοπο, 486 
ογεᾶ]ζα δῦ. πῃ] βθουπάππη 
Ῥταθοθρίαπα βα]γαίοσίς ποβίτί 
ἀαῖ, 3 Το ἀῑ]οοίο Β]ο 5εοπῃ- 
ἆ παπι σοπΙπΙαποΠα Πάθπι. (ατα[ία, 
οὗ ρααχ ἃ ἆθο Ῥαΐτο οἳ Ομηῖρίο 
Ἴσθδιι Βα] ναοῦ Ποβδίτο., 

δΗαῖας τοὶ στα, το]φαῖ {6 
Οπτείαθ, αὖ εα δ ἀθειπί 6ΟΙ- 
τίρα» οὖ σοηδεζιας Ῥος οἶν]ίβίθβ 
Ῥγαεβυγίετο», βἷοιί οἱ 65ο ΗΡΙ 
ἀϊδροβιί, δ5ί απῖς οἴπο οχ]πιῖπο 
οδέ, ππῖας ἸΧΟΥΪΒ υῖτ, Π]οβ 
Ώαβεπβ Βάεἶ65, ποπ ἵπ αοσιδᾶ- 
ἴϊοπο Ἰαχιγίας αὖ ποη ϱπρα]- 
108. 7 Οροτίεῦ οπἶπι ερίβοοριιπη 
5ἶπο οπΙπηῖπο 6956 ἰοῦ ἀοῖ 

Τηδοπρίίο 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΑΝ. 17. 37. 47. Μ. 

τά. Ῥγασπ. ΑΡΧΕΤΑΙ Ῥεα. 

ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (οπι. Ρ.) ΕΠΙ- 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΗΕ. 

ΤΟΥ ἉΓΊΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1,. 

1. Ιησου χριστου ΝΡ'ΗΕΑ1Τ. 17. 87. 47. 

ΚΤΙΡ. Ὑπ]ς. πι. Ίλεπι. Ἀγτ.Ῥει. (ο81. 

νπι, Ζ 0}. οτι. Τησου Τὴ". | χρ. Τησ. 
Δ. Τιϊά. Το. Ἀγτ.Πο]. Μεπιρῃ. 

- κατ᾽] κατα Έα. 

9. ἐπ᾿] εφ Ὁ", | εν ΗΕα. | οπι. 17. 873. 
(44.}} 

- ἡν] αν Ἐ(ποη (.) 

-- αιωνου Ἐ6. 

--- επηγγειλατο] προεπηγγειλατο 47. 
- αψευδης] αψευστος . | αψευτος Ε. 

-- αιωνιων ΠΠ],16., 11964, | αιωνων ΕΑ. 

8, Φανερωσεν ἘᾺ. 

- ἐπιστευθην Ῥοδί εγω 17. 

9260 

8. επιταγην] ειπιζαγην Ἐ(πον ἃ.) 

4. χαρις] κα. ὑμιν 17. 
- και ειρηνη ΝΟΧΡΙΙ Ρα. 17. Ρ. Υ]ρ. 

Ῥντ.ρεί. Μεπιρῃμ. οι. Αππι. (ρας 
4101 εἰ σταίία 01.) “δὰ ΤΠέαπι νοτο, 

αναθία οὐ ρᾳχ ἃ οσο Ραΐτο οὖ ΟἨτὶβίο 

Ίορι βα]γαίοτο ποβιτο”. Οτίᾳ. Ιπί. ἵν. 

4683, | Τελεος ειρηνη 5. ΑΟ’, 957. 47. 

ΧΤ,. Ἀγτ.Ης]. (νιᾶ. 1 Τΐπα.1. 2; 2 Τίπι. 

199.) 

- πατρος] 884. ἡμων 17. ΖΦ. [ οπι. 
Οτῖφ. Ιπι. ἵν. ἀῑδειία. 

- και] { δἀά. κυριου «-. ὨΞΕῸ. 87. 47. 
ΚΤΙΡ. Ἀγττ.Βει.δΗοΙ. ια. ] οπ. 

ΑΝΟΡΑΠ. 17. υ]ρ. Μοπρ]. οἱ. 
Άτπη, δα. ΟΥίᾳ. Ππί, ἵν. 

᾿ τς χριστου ΒΠίο Ίήσου ΑΝΟΡ3Π. 17. 
Ὑπ]ρ. Μεπιρῃ. ἄοιΠμ. Ατπι, δα. Ογίᾳ. 
Ππιιῖν. 1 Ἐροβὲ ς. Ώεα. 97. 47. 

ΚΤΙΡ. Ἀγττ,Ῥευ.δεΗσ]. Ἐν]. 

δ. τουτου] ουτου Ἐ(ποι .) 

ὅ. απελ. ΑΝΧΟΡΧΠΓΑ. 17. Οτιφ. Π. 

6455, | 7 κατελ. «τ. ΝὨς, 87. 47. ΚΤ. 

| -λειπον ΑΟΙΤΕᾺ. 47. ΤΡ. | -λιπον 

ΝΕΟ. 17. 87. Κα. Οτίᾳ. 11. Γμο. 356. 
-- τα λειποντα ΟΥἱᾳ. ΠΠ. | καταλειποντα 

17. 

--- Επιδιορθωσμ ΝΟΡ:Π. 17 (-σει) 57. 

47. ΝΤΕ. Οτῖρ. ΠΠ. 1] -σης ΑΡ3Ε4. 
(επανορθωσης ΤῊ .; δειορθωσης ἘῸ.) 

Νὰ. οὐ ἴπ (ταεσο Ῥγδδροβί ἰοπὶβ 

δα]θοῦῖο 4πα βογΙΡῖύαγ ἐπιδιορθώσῃ ποῃ 
14 ἵρεαπι 5οπαί αοᾷ διορθώσῃ, ἰᾷ δι 

οογτίφεγες; 584 τι Ἱία ἀῑσαπι, δάρετ- 

σοττίφεγες.. ΠΗεγοπ, νἱϊ. 6955. 

---καταστησης Ογῖφ. 11. | 

ἘαΠ.,. 

6. ανηεγκλητος ᾿ξ Ἐς, (σουτ) |. Οοπίτα, 

Οτῖσ. ΠΠ. 6458. (ανεκκλητος ἘΝ). 

7. αυθαδην οἱ αισχροκερδην Ἐ . (αισχρο- 
δορδη 0.) 

καταστήσεις 

δ. ἀἸβροβαϊ Μ0ἱ ΟἿ. 



1. 

να]ς. 
Βυττ.Ρ.Η. 
Ἰπεπιρῃ. 

(6 οι.) Ασχα. 2011. 

4 τι. 

4 Ἠοπῃ, 14:14, 90. 

8. 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, 
μὴ αἰσχροκερδῆ, ἣ ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώ- 
Φρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, " ἀντεχόμενον τοῦ 
κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ο καὶ 

παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς 
ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 9 εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ̓  ἀνυπό- 
τάκτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ 
"τῆς" περιτομῆς, ᾿ 1 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν" οἵτινες ὅλους 
οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ 
κέρδους χάριν. ἢ εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προ- 
φήτης, ο. ἀεὶ “ψεῦσται, κοικὰ θηρίω, γαστέρες 
τ Ν 3 μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής" δι ἣν 
αἰτίαν 1 έλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν 
τῇ πίστει, '' μὴ προσέχοντες ᾿ουδαϊκοῖς μύθοις καὶ 
ἐντολαῖς τ ᾿ἀποστρεφομένων τ ἀλήθειαν. 
15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς" "τοῖς δὲ ἢ μεμιαμμέ- 
νοις " καὶ ἡ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται 
αὐτῶν καὶ ὃ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 6 θεὸν ὁμολο- 
γοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυ- 
κτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἀδόκιμοι. 
1Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκα- 

λίᾳ Ἱ ἡ πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώ- 
φρονας, ὑ ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ; τῇ ὑπομονῇ" 

ἀϊδροπβαίοσοπα, ΠΟῚ ΒΕΡΟΓΡΙΠῚ, 
ΠΟ ἰγϑοιιη 1 Π|, ΠΟΠ ΥγΙΠΟΙΘΗ- 
{απα, ΠΟΠ ῬΡΟΙΟΠΒΒΟΥΘΙΗ, ΠΟΠ 

πατρί]αοτί οπρίάππη, "584 Ποβρί- 
ἴαΐοπι, Ὀοπίσπαπι, εορτίαπα, 
βαπούαπα, Ἱαβεαπα, οοπΙποηίσετη, 
Σαπιρ]θοίοπίεπα θππα απί 86- 
οππά απ ἀοσιτίπαπα ορ Πάε]οπι 
ΒΟΓΠΙΟΠΕΠΙ, τὸ ΡΟΐΘΠΒ εἰς οὗ 
οχοτίατὶ ἴῃ ἀοοίιτίπα 58η8 οὗ 
605 απ εοπίτα ἀῑεαπί Δύσι οΓο. 
1 ιαηῦ οπῖπα τι] οὐ Ιποῦοθ- 
αἸθηΐθβ, ναπ]οφαῖ οὐ βεάιο- 
{0Γ65, πηαχίτηθ ααἱϊ 46. αἴτοιπι- 
οἰβίοηπο βιαηΐ, | ᾳποβ οροτίεῦ 
τοατρα1, αὶ απἱν6ΓβΒΘ 40ΠΙΟΒ 
βαῦγετίπηϊ, ἀοσοθηίθς 41ππθ ΠΟΠ 
οροχίεί (πτρίς Ἰποτί ᾳταίῖα. 
1 ΙΧ ααϊάδπι ος 11115 Ρτορσῖ- 
τι8 οοταπι Ῥτορβοία, ΟΓ6ΙΕΠΕΘΒ 
Β6ΠΙΡΟΣ πποπάασθς, πια]πο Ῥε- 
Βι18 6, γθηίγος ρὶστῖ, 15 Τεβιίπιο- 
πΊαπῃ Ἠου γοταπα εδ. Ωπαπῃ οῦ 
δ 88 ΠῚ Ιποτερᾶ Ί]]ος ἀπτα, αὖ 
φαπῖ οἷπί ἴῃ 46, '"ποη Ιπίθῃ- 
ἀεπίος Ἱπάα]οίθ [αὐπ]]5 οὗ τηδη- 
ἀ αι] Ποππῖπαπη Ἀν ΘΥΒΘΠ 1 ΠῚ 56 
ἃ γοπίαίο. | Οπιπία πιπηάα, 
ται Πα 18: οοἴπαππα[ῖϐ απίοπι οὗ 
ΙπβάθΗῦας πἰ 81] πιππά τη, εοά 
Ππαπϊπαίαο εαπί 6ογιπα οὖ πἹθΠ8 
εὖ οοηεοϊθηδία, ὃ Οοπβίεπίις 
86 ΠΟΒ56 ἆεαπῃ, {πο απίθπι 
ποραπί, οπτη διιηῦ αθοπηϊΏα{ί οὖ 
Ἰπογεᾶ]1ρ]]θ8 οὐ δ ΟΠΙΠΘ ΟΡΙ18 
Ῥοπαπῃ τεοργοῦ!, 

1 Τα απ{επι Ίοᾳπθτο 4π86 ἀθ- 
οθί ββΠΑΠΙ ἀοοίτίπαπι; 2 Ξοπος 6 
ΒΟΡΓΙ αἶπί, Ῥαάϊοί, Ῥγπάεπίες, 
881 βἀ96,ἀ]θοίίοπο,ίπ ρα [1ου αι; 

8. ὅὁσιον] οἵη. Κὶ. 

9. αντεχοµενον] 

- την διδαχ.] οπι. την 87. 

10. εκ της ΝΟΡ3Π. 17. 

ΑΡΟΓΕα. 57.47. ΚΙΡ. 

Ι Ἐοπι.της 5. 

αντεχοµην Ἐ(ποπ α.) 

15. μεμιαμμενοις ΑΝΟΡ3. 17. 47. ΚΤ, ΤΊ. 

(µεμιαμεν. Τ,Τ7εφ.Ῥ.) | μεμειαμενοις 

- ἱνα] δα. και Έα. 17. | οπ. ΠΠ. 9463, 
πιο. 126. 

- και παρακ.] οἴη. και 17. Μεπιρῃ. 

--- εν τῃ διδ. τῃ ὑγιαινουσῃ ΗΠ. 9463, | 
εν τῷ ὑγιαιν. διδασκ. 87. 47. (οπι. τῷ 
ὑγιαιν. 17. 1κιο. 156.) ]. τους εν πασῃ 

θλιψει Α. (νι. 9 095. 1. 4.) 
10. ανυποτακτοι] ἵ Ῥταεπι. και σσ. 

Ῥεα. 57. ΚΤ... Ψα]ρ. πι Γιά. Τ οἱ, 
ΠΠ]. 9865. (Βεποά.) 9471. Γμο, 126. | 

οπι. ΑΝΟΠ. 17. 47. Ῥ. Απιῖ Βγτγ. 

Ῥβύ ΗΟ]. Μεπιρῃ. οίἩ. Ατπιι 001. 

ΟΤεπι. 340. ΗΠ. (εὰ. Εταςπηϊ.) 

- µαταιολ.] Ῥτασπι. και ΕΡ. Ἀντ.Ῥεί. 

ΜεπηρΗ. | Ῥτασπι. εργαται δολιοι 17. | 
οτη. επι. Ηϊ]. 9471. 

- µαλιστα] πάά. δε ΟΡ. Ώεπι. ΖΕ 1. | 
οτι. ΑΝΙΙ. τε]. Ὑαἱδ. νυ. Τις. 156. 

11. δει 89.} χρὴ ΙΤ. 
19. ειπεν] αάᾶ. δε ὅδ", (οπι. " Έα. | οπι. 

πι. 950. 
-- αυτων 90. Ίγεπ. 271. 

ταπα ρτορβοία”. (4ο Ἡοπιοτο). 

Έα. ἶοπι. 

-- ψευσταις Ὦ ἢ. 
18. αληθης απῖο εστιν Ὦ. Μεπιρῃ. 

- ὑγιαινωσιν] -νουσιν Τ'. 
-- εν Οτῖρ. πέν. 6815. | οσι. δὲ Χ. (44.3) 47. 

14. εντολαις] ενταλµασι» Ἐ6. | γενεα- 

λογιαις 47. | πιεπάκοῖῖς 76. 382. (5εὰ 

πιος πιαπ( ας). 

16. παντα] Τ αἀᾶ. μεν 5. Ν.Ὦς. 97. 47. 

ΧΙ,. Ἐγτ.Ηε]. | γαρ Ξγτ.Ῥεῦ. Μεπιρῃ. 

(ἢ αοιμ.) Οτἰᾳ. 111. 495ὺ. | οἵ. 

ΑΝΣΟΡΎΕᾳ. 17. . Υυ]ς. Ατπι. ΑΙ, | 

Τετί. 46 σον. 10. (ηρτ. 98. Νουαί. 218. 
[ουν Οἴεηι. 563. 

««Ῥτορτῖπβ 1ρ5ο- 

Ι οπι. 

Έα. | Ἡ μεμίασμενοις 5. Ὦς. 37. Οἶεπι. 
Ονΐφᾳ. ΠΠ. 

16. αρνουνται] 864. µη 87. | οπι. Οἶσπι. 

596, 

-- απειθεις (επι. | αυθαδεις Ῥ. 

-- και προς Οἶσεπ. | οπι. και Ἡ. (α4ἆ.5) 
Μεπιρῃ. 

- αγαθον] οπι. δὲ Ἐ, (84.3) 

1. ἆ λαλει ἆ 5ἷο 8. 

- ἆ πρεπει] οτι. 17. 

2. νηφαλιους ΑΝΟΗ(Σ.) 17. 473. | 

-λεους Ὦς. 97. Κι. -λειους Ἐίποῃ α.) 

[ -λαιους Όλα. 473, ΤΡ. (πιος ὑγειεν- 

γοτας ΕᾺ.) 

7. ὑατρῖς Ἰαουΐ ΟἹ. 1.8. Ἱαβίαπα βαποίαπι ΟἿ. | 
9. οπι. “ οὐ" Ροβῦ “" βι Ὁ" ᾱ. 4 10. ταῦεϊ εξίαπα 
ΟἹ. οπι. “ οἷ", Απὶ. 1} 19. ἵρβοταπῃ Ῥτορὴ. ΟἿ. | 
15. ΠΙΜΠ οϑὺ τπππά τη Οἱ. |. 16. οσα από ΟἹ. 
πὶ. ας 

1. ἀεσθπῖ ΟἹ. | 9. ἵπ Βᾶ9 ἵπ ἀῑ]εοῦ. ΟἹ. | οπι. 
ἔτι δηΐθ ρα1επῦ. πι 

- 
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ΑΝΟΡ(Β) 
Έα. 

17. 97. 47. 
ΙΡ. 

ϐι ΤΊ. 2: 9. 

«8. 

Γι ΤΠ, 4:12. 

Δ' 

Εἰ Τίπι, 6: 1. 
ἘρΡῃ. 6:5. 

ΠΡΟΣ  Ψ{ῸΝ: 

/ / « ο) 

5. πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπείῖς, 
μὴ διαβόλους, ᾿ μηδὲ" οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας, κα- 
λοδιδασκάλους, ἵνα Ισωφρονίζουσιν’ τὰς νέας φιλάν- 
δρους εἶναι, φιλοτέκνους, 5 σώφρονας, ἁγνάς, | οἴκουρ- 

γοὺς' ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 
ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. “ τοὺς νεωτέ- 
ρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, ΄ περὶ πάντα 
σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδα- 
σκαλίᾳ | ἀφθορίαν", σεμνότητα, ' λόγον ὑγιῆ, ἀκα- 
τάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ, μηδὲν ἔχων 
ἔ λέγειν περὶ ἡμῶν ΄ φαῦλον. 

58 Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶ- 

σιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, ᾿ μὴ νοσφι- 
ζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν 3 ἐνδεικνυμένους ἀγα- 
θήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν ἢ τὴν ́ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. "ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις 
τοῦ θεοῦ Ἰ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, “ παι- 
δεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ 

τε, 

3. απας αἰπι]ίος ἵπ Παρα 
ΒαΠοίο, ποτ ογΙπαΙπα!τῖΟθΒ, ΠΟΠ. 
νίπο πηπ]ίο Βεγν]οπίθΒ, Όθεπθ 
ἀοσαπίθ», 3 αὖ ργαάσεπατα ἀο- 
οεαπί αἀπ]εεορπέα]ας, τιῦ ΥΙΓΟΒ 
8105 αππθΠί, Π]ος ἀῑίσαπί, 
δῬτπάσπίος, ομδία8, ἆοπιαβ οιι- 
Ταπα Ἠαβοπίος, Ὀεπίσπας, επΏ- 
ἀῑέας 5185 γΙτῖς, αὖ ποπ Ὀ]αβρ]ςθ- 
πηθίαγ νοτραπι ἀεΙ. 5 Ταγοπ6Β 
ΒΙ ΠΆΠΠΟΥ Ποτίατε αὖ ΒΟΌΥΪ βἰπῦ. 
Τη οππῖρας το ἵρβαπῃ ΡΓαΘΡΘ 
εκεπιρ]απι Ὀοπογαπι ΟΡΘΓΗΠΙ, 
Ἰπ ἀοοίτίπα ΙΠπίρρηίαίεπι, ργ8- 
γι αύθπι, ὃ γετῦιπι β4Π πι ἴΠΓθ- 
Ῥηπεμοπίρ]]θτα, τὖῷ 15 απἱ ες 
Ἀάγοετςο δβῦ νϑυθαίασ, πΙΠῖ] Ἰα- 
Ῥεπς ΤΆ] πὶ ἀἴσεγε 46 ποῦ]β. 

ΦΡΒεινος ἀοπιπῖς βαῖς επΏ- 
41608 6586, ἴῃ οπιπίρα8 Ρ]ασθηέθς, 
ΏΟΠ οοπίγαάἹσεηίθς, 'ὸποπ ῄαα- 
ἀαπίες, κο ἵπ οπιπῖρα5 Βάθεπι 
Ῥοπαπι οβίεπάεπίθςθ, πέ ἆἄοο- 
ἑπίπαπι βα]ναιοτί ἀθὶ ποβῖτί 
ογπθηί ἴῃ οπηπΙθᾳΒ, ᾿ἢ Αρραγπίε 
επίπα ρτβίία εἰ εα]ναῖοτίς οπι- 
πῖοις Ἠοπιπίρας, 5 εγιάίεης 
ΠΟ5, πε ἈὈποραπίεβ Ἱπιρίθίαίεπι 

8. πρεσβυτιδας Οιεπι. 635. Οτγῖσ. ἵν. 4935. 

σον. 

17 εῖ.. (πρεσβυτεραι 

1.) || δά. δὲ 37. 

αι. συ. 

[1 

- καταστηματι Οἴεηι. Οτἰᾳ. αι. | -σχη- 

ματι Ἐίποῃ .) 

δ. ὑποτασσομενας «ἶσπ. | -ναι 83. 

979. | πρεσβυται 
Ονίᾳ. ἵν. οοἆ. 

Ι οπι. 6ἶεπι. Οτὶρ. 

--θεου] 8844. και ἡ ὃδιδασκαλια Ὁ. 

Ὀγτ.Ηςε]. Ατπι. (νἷά, 1 Τίπι. τν. 1.) ( 
οπι. Οεπι. 

- βλασφημηται Οἶεπι. 

ΤΟΥ. 4175. Ῥ. 

[ βλασφημειται Ατπῃ, 

(σουτ. 1) 17. "ου 

Ἁνττ,Ῥ5τ.δςΗςο]. (Μεπιρ].) πη. Ογίο. 

ἴπ Ῥτ. [1 απῖο ς-. (Ε)Ι,. Το. Ατπι. | 

λεγειν] εχειν Κ. | 

Οτὶφ. ἨΠ. 9475, 

Τύμων σ. Α. 475. Μεπιρῃ. 

8, περι ἡμων Ῥοδ λεγειν (Δ)ΝΟΡΕα. 

(47.) Ῥ. γαὶς. Απι. δια. 

ἡμων νἱά. 8αρτα, 

2ο. 157. | 

---ἵεροπρεπες ΑΝ ΘΗ ΕΟ. τε]. Ζ ἢ. | 7. παντα] παντας 373. | παντων Ῥ. 9. δουλους] δουλοι Ὦ3. (5ετνί Γαι.) | 

Ἀγτ.Ἡς].πισ. άταεσεὸ Οτίᾳ. Οἱ. |. -πει | --- σεαυτὸν] ἑαυτον 3. 873. αἀάᾷ. δε  (ποη Ε.) ᾿ 

σεις ο, γαρ. Ῥσττ.β5ι.δς - τυπον ἃπῖθ παρεχοµενος 3. (οοσγ.Ε) --- ἰδίοις βΠίΕ δεσποταις ΝΟΕ. 17. 37. 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. Οἶεπ. [αοιΠμ. | ---αφθοραν ΑΝ ΟΠ, 17. 47. ΚΡ. 47. ΚΤ. | Ρροεί ΑΡΡ. Υμ]ᾳ, 

ίας,] Ι αφθονιαν Έα. |  αδιαφθοριαν | --- ὑποτασσεσθωσαν Ώ(οιι νἱ4.) | -σεσθαι 
- μηδὲ οινῳ ΑΟ. (Βντ.β5ι) | 1 µη ει δη οὐ ΤΩ Εεβο πρ Ὦκ οἷς, 

οινῳ ασ. ΝΕΡΗ.το]. Ὑπ]ς. ἈΒγγ.Ηε]. (αεσὸ. ΙΙ αά. ἀγνειαῦ Ο. Άτπ, | 10. µη νοσφ.] μηδὲ νοσφ. ΟΡ3Εα. 17. 

Μεπιρῃ. Αὐτη. Οἶεπι, 84. δὰ Ῥυτίκίοπα αἆ οαδιταίοπι 2ΥΣ. | ---πιστιν] οπ. Ν. 17. Ι ροβὲ 
4. σωφρονιζουσιν ΑἸ ΗΕῸΡ. | Ἰ-ζω- Ἠε]. πασαν ΑΝΞΟΡΡ. 87. Ατπι | ροβὺ 

σιν 5. ΝΟΡ. 17. 3837. 47. ΤΠ. | --- σεµνοτητα] αάᾷ. αφθαρσιαν δί.8. ενδεικ. Έα. | 1 απίο πασαν σ. 47. 

ἶεπι. 622. Ογίᾳ. Οαῖ. ΟΥ. Όος. Ὃς, 87. ΚΤ.. Ἁγτ Ησ].πιρ. γαεσὸ. Διπη. ΝΙ.. ἴῃ οπιπῖθιθ Βάσπι Ῥοπατῃ 
979. Ι οπι. Εἰς. ΑΝ ΟΠ ΕΟ. 17. 47. Ε. γα]ρ.πι. 

--- Φιλοτεκνους (ἶεπι. | οπι. Καὶ. γπ]ς. Ἀγιτ.Ῥοι,δεΗο].ἐκί. Μεπιρῃ. 
20. ΠΠ, 9475. δ. ἀγνας] αάά. ουτίας Ὑπ]ρ. Οἱ. |. οπι. 

Απι. Το]. 

- οικουργους ΑΝΤΟΡΈΕα. Αππι, | 

Ἰοικουρους ο. ΝΡΗ. 17. 97. 47. 

ΙΡ. ΒντΗσ]ιπιφ. ἀγαεσὸ. Οεπι. 632, 
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8. ὑγειην α. ὑγεινη Ἐς 

- ἐχων Οτίᾳ. ἵπι Ῥτ. αρ. Τίβοῃ. 87. | -ν 
8αρχα 5ος. ἐᾷ, (23). | αἀά. τι Ογίᾳ. ἴῃ 

Ρ{. 

8. ογΙπιΙπαβοτος πι | 
4. Π]ο8 8105 ΟἿ. 

τηπ]ίο νίπο Οἱ. | 
! 5. αα. βουτίας Ροβῦ οαβέδβ 

Οἱ. 1 νὶτίς 818 Οἵ. 1 17. ἴῃ Ἱπεερτίζαϊο ἴῃ Βτανὶ- 
ταῖθ Οἱ. | 8. ἱττερτεμειβῖοί]ο ΟἿ. {| Ηἰβ αυΐ 
ὅπ Ἀ110. ποβίσι 1)6ὶ Οἵ. | 11. βαϊ ναίου!β ποβέσὶ 

1. 



ΤΠ. 4. ΠΡΟΣ ἍΤΙΤΟΝ. 

Ν / . 9 . . ας τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως δὲ δαροαατα ἀοαϊδοτία αοδείο 
ΥΤΥ. 5 στ, ΓΞ 3 150 6 Ρι6 ΥΙΥΝΑΤΙΠ5 1ΙΠ πος 
ΜΘΙΙΡΗ. καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσ” αθεοπ]ο, 15 εκροοίαΠ{οΒ Ῥδαίαπι 
ΑτΠ. Ξε ἢ. / ΝΞ ΄ βρεπι οὖ αἀνεπίαπα Ἰοτῖαθ δεχόμενοι τὴν μακαρίαν πο καὶ ἐπιφάνειαν ἘΡΕΕ ΡΝ ο αδϑέρε 

- , Ξ' ἜΗΝ Τδβὰ ΟὨ τ βυῖ, "αὶ ἀεᾶ]ε εεπιθῦ 
ΤΗΣ δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ ΘΟ να ΜΟΥ Ίρβαπι Ῥτο πουίε, πό ΠΟῸΒ το]- 
Σχριστοῦ ]ησοῦ Ξ ος ἔδωκεν εαυτον ὑπερ ημων, πηθτεί 80 οπιπ] Ἱπ]φπϊίαίο οὗ 
9 / ε δ ΕΝ ΄ 5 / ς. ππππάατεί αἰδὶ Ῥορυ]απι 86- 
ἵνα λυτρὠσηται ημᾶς ἄπο πάσης ανομίας, καὶ εοριαὐί]οπι, βοοιαίοίθπι βοπος 

- Ν / λ -. τ : 
καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν λα σΡέταμι 
΄ 

πι 

β’ ος λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης 15 Ἠποος Ιοηπογο οἱ οκΠοτίΑΓΘ 
- 

οὕ ΔΥΡῚΘ οπι οπιπὶ πι 6ΓΙΟ. πα Τΐπι, ἜΣ ἐπιταγῆς. ὁ μηδείς σου περιφρονείτω. ! 'Ὑπομίμνήησκε Νοπιοἰο οοπίθωπα ς λαρων 
. { 11108 ρτϊποϊρίθις εἰ ροίρείαἴριαβ 1 Ἐοπι, 131}. αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίας ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, λάμα αἴσα, ἢ οὐσοᾶῖα, 

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 

κνυμένους 

3 / ἊΝ 

εν κακιᾳ και 

ἀλλήλους" 

πρὸς πάντας 

“ μηδένα 
βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδει- 

} πραύτητα” 

ὃ ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώ- 
μενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, 

,ὔ ὩΣ ΄σ 

φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες 
4 ο Ὑ γε / δ. Ὁ / 

ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία 

ἀνθρώπους. 

δα ΟΠΊΠΘ ΟρΙ5 ἨοΏαπα ΡΒΓΑΙΟΒ 
6556, 3 πεπηίποπῃ Ῥ]αδρΠεπιατθ, 
ΠΟ Ἰἰεἰρίοβοβ 6956, ΠιοᾷΘΒίΟΒ 
ΟΠΊΠΕΠΙ οδίθπἀεπίθς πιαπδπείι- 
ἀϊπεπι 84 ΟΠΙΠΕΒ Ποπίπες. 
ὃ Ῥταπηις οπίπῃ οὕ πο α{ᾳπαπάο 
Ἰπβϊρίοπίος, Ιπογεά πμ, δγγαπίθς, 
εαγγ{θηίος ἀοβιάαγῖ]ς οὐ νο]αρίᾶ- 
πθας νατῆς, ἴῃ πια]α, οἱ Ἱπ- 
γί ἴα ασοπῖες, οὔ1ρί]ες, οἀϊθηίας 
πγίσσπι: 4 οι] Βαΐοπι Ῥεπὶρη]- 
[88 οὖ ἨΠιππαπίίαδ αρραταῖό 

10. αγαθην] αγαπην 17. 

- την διδασκ.την ΑΝΟΡΕΑ. 17. | Χοπι. 

την 90, ες, 87. 47. ΚΤιεἰοΡ. 

- θεου] οπι. Ρ. 

- ἡμων] ὑμων οδἱ.8. 
-- εν πασιν] οπη. 47. 

11. επεφανη (Οἶεπι. | επεφανει Ῥ. 
--Ύαρ] οπι. 87. 47. 

---θεου] ἵ 566. ἡ ε΄, ΟἨς 17. 87. 

47. ΕΙΡ. Οἶεπ. 7. | οπ. ΑΝΟΞ 
Ῥλχα. Υπ]ς. (Βσττ. Ρευ.δ.Η ο]. κέ υἱά.) 

---σωτηριος ΑΝΞΟΓ. 17. 87. 47. ΚΙΡ. 

Οἴεπι. | σωτηρος δὰ Ἐς, Απι.} του σωτηρος 

ἡμων Έα. Υα]α. ΟΙ. Μεπρῃ. Γιμο. 
158 δὲδ. | οπι. 3Η. 

12. τας (επι. 7. | οπι. 3. 

18. επιφ.] Ῥταειι. την 17. | οπι. Οἴειι. 7. 
Ηρ». Απ Ιαν. (38.) 

---Χριστου ΒΠίθ Ιησου ΝΕ. Μεπιρῃ. | 
1 Ροϑὺ ς--. ΑΝΕΟΓΡ. 17.τε]. Υπ. Άνττ. 

Ἐ5{.δ:Ηο]. Ατπι. ΖΡ 18. Οἶεπι. Γιο. 158. 
14. ἔαυτον] αυτον 3. (εοστ.) | Ῥοβί 

ὑπερ ἡμων Ὦ. Γιο, 158. 
-- λυτρωσεται Ῥ. 

| 
] 
] 

Ι 

14. καθαρισει Ἑ. 

15. λαλει] διδασκε Δ. (λελει Ἐς ποη ἃ.) 

- περιφρονειτων Ο. 

1. ὑπομιμνησκε] 8644. δε Α. Ατπ, 

(ρταεπι. και Βγτ.Ε5{.) |. οπι. Πο, 998. 

-- αρχαις] Ἱ αάά. και 5. 5, 37. 47. 

ΚΤΙΡ. ας. ϑ ιν Ῥβύ. ΗΟ]. Μεπιρῃ, 

Ατὐπι. 1, Γιο. 288.} οπι. ΑΝ ΟΠ ΕΑ. 
17. 

- ὑποτασσεσθαι] «44. και Ἐα. 8γτ.Ρεῖ, 

Ατπι. [ οπι. Πο. 

- πειθαρχειν] αἀά. και Δ. Ατπι. 

{ιο 
---αγαθον] -θους ΝΣ. (εοιγ.ξ) 

9. µηδενα ἴπιο. 333. | μηδὲν . | µη Εα. 

- ενδεικνυµενους] ενδικνυσθαι δ ἢ (οοττ..) 

| ενδιγνυµενους Δ. 

-- πραῦτητα ΑΟ. 17. Ῥ. 

-. ΝΡΕ. 87. 47. ΚΙ. 

φίο 8 Ἐς 
8. και ἡμεις αΠίε ποτε Ρ. Το. Οτίᾳ. 

ἢ]. 148. ἀἰςετίε. Οτἰᾳ. Ίπι. ΠΠ. 8841. 
1ο. 958. | ροβὲ Ογίᾳ. 1. 9790, Οἶεπι. 4. 

(οπῃ. ποτε ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 1480, Βα οιδ" 4.) 

66 

| οπι. 

Ι Ἕπρφοτητα 

Ι σπουδήτα 

8, ανοητοι] Ῥοδί απειθες Ογίᾳ. 111. 

1480, (αηίος)) |. αάά. και Ὁ. Γιά, 

Ὄγγ.βαι, Ογῖφ. (1. 8074) 1. 6986, 

Οτῖσ. Ιπί. ἢ. 9053, Ίμο. 1 οπ. 
γπ]ς. πι. Οἶεπ. 4. Οτίᾳ. Ἱ. 11. 

Ονίᾳ. ἴπί. Ἡ. 4115, 4268, 4843, 
1, 

--απειθες πλανωμενοι Οἴεπι. Οτίᾳ. 1. 
Ἡ. 8074, 1. 1480325: { οπι. 17. Οτὶφ. Γι. 

Ἡ, φικαίεγ.. 1. |. οπι. πλανωμ. ΟΥγίᾳ. Π]. 
6955, 

---επιθυμιαις] Ῥταεπι. εν δὲ ἔς (οπι.) | 

οπι. (ἴεπι. Ογίᾳ. 1. 1. 1485, ΟΥίᾳ. Γπι. 

Π, 9083, 4268, 4943, 11]. 

- ποικελαις Έα. 

---στυγητοι (ἴδηι. Οτῖρ. Ἱ. ΠΠ. |. στυγηται 

ΝΣ. (οΓ.5) | µισητοι 1)", | οτοιπητοι 
δὲ. Ἐ. (ρτο στοιγητοι). 

4. ἡ 10. Ομ. δ. Οτίᾳ.Ἱ. 8199, 11], 6984. | 

οπ, ΕὉ. 

3. πθὰ πιοᾷςβίοβ πιιωρ. ΟἹ. | 5. βία. εὖ 
ὯΟΒ ΟἿ. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 111. ὄ. 

ΑΝΟΤΡΙΗΙ ἐπεφάνη τοῦ τῶν ἢ ἡμῶν θεοῦ, ὃ οὐκ ἐξ ἔργων εϊναιοτῖβ ποδίτ ἀεΐ, ὁ ποῦ οκ 
Ἐ6. ον δ ν΄. ορεγίῦας ᾿αβυ 186 488 ΓΘοἰ τη 8 

17.37.47. τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἢ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ πος, κοᾶ ξεοιπάιπι βιιᾶπι ταῖβο- 
ΕΙΡ. τἰοοτᾶ]απῃ 5αἱνο5 πος ἴδοὶν Ῥεγ 

τὸ αὐτοῦ ἔλεος" ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ πον τος πα 

γενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, οὐ ονρμρις ρω 
δᾳ1επι οπαϊδ 1π πο αβραπάθ 

ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως, διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ τοῦ Ῥει Ομτίβιαπι Ίοσυτη «α]ναίογοπι 
ἐᾷ ες το / στα, Ὡ ΄ ποβύγαπηῃ, 7 αὐ Ἰαβιϊ βοδυ ρταί]α 

σωτῆρος ἡμῶν, “ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι, 1ρεῖιις πετοᾶ68 βἰπιαβ 9οοιιά πα 
- } δ ν ολο ἊΣ ιν ε ΒΡ6πὶ νἱΐδθ πείετηαθ. ὃ ΕἸ 6]18 

ΚΛΉΡΟΥΣ ; γενήθωμεν ο. ἐλπίδα ζωῆς ος ΒΕΥΠΙΟ θ8ΐ, εἰ 4ε Π]5 Υο]ο {ο «οἩ- 

πιστος ο λογος, καὶ περὶ τουτων βούλομαι σε δια- Ἀππιατε, ἂν ουχεπί Ῥοπίς οροτῖς 
Ῥα8. Ῥιαθεςδθ πὶ ογεάμπ! 460, 

βεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων ο Ἠποεο Αιπί Ῥοπα οἱ πα 
θ ΠΕΣ: λὰ ποπηϊμῖρας. Ὁ Βίας ααὔεπι 

στασθαι οἱ πεπιστευκότες τ ταῦτά ἐστιν ἵ καλὰ φπαοκιίοπος οἱ βοποβὶορῖας οἱ 
οοπίθπ!Ίοπθς οὗ Ῥαρπα» Ἱερῖ5 

καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. “ μωρὰς δὲ ζητήσεις ἀαγ]ία: βδαπῦ επίπη ἱπα 1168 οἵ 

καὶ γενεαλογίας καὶ έρεις καὶ μάχας νοµικας περιϊ- νᾶπδο. '"Ἠετειίοιπι Ἰλοπήποπα 
, ϱ εν Ἂν ᾽ “-“ Ν ΄ -Ὲ Ν Ῥοϑβὺ ὯΠΔΠῚ οὗ πεοιπάαπι 6ΟΤΤΕΡ- 

5 στασο" εἰσὶν γαρ ανωφελεῖς καὶ μάταιοι. “᾿ αἱρετικὸν 
3/ Ν / Ν / / 
ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραι- 

ὅ. εν Οἶοπι. δ. | οπι. Ἐ(ποῃ α.) 

- ἁ ΑΝΟ"Ρ.Κα. 17. Οἶεπ. | ζώνς. 

0355, 57. 47. ΚΙΙΡ. 

- τὸ αυτου ελεος ΑΝ. 17. 47. Ῥ. Οἶεπι. 

βοεππά πα ΑΠΑΤΗ τη]ςετιοογάῖαπι 1ο. 

958. | το ελεος αυτου ΕΑ. | 7 τον 
αυτου ελεον «-. Ὀς, 957. ΚΙ, [0.] 

- λουτρου] ΡΙΒΘΙΗ.του Δ. | οτι. Οτίᾳ. 

1, 8790, 11: 1485, 6984, 

- πνευματος] ΡΙΒΕΠΙ. δια Ώ"Εα. Ίο, 

950. | οπι.. Οτἰᾳ. 1. (Βαθοῦ του) ΠΠ. 

68505, 0954, ἵν. 1345, Οτἰφ. πι. Ἡ, 

2058, 

6. οὗ Οτῖσ. 1. 8795. | ὁ 3. 

- σωτηρος] κυριου Ὁ. 

ἤ. δικαιωθεντες] -τος ἰδὲ. 

- γενηθωμεὲν ΑΝΞΟΡΎΓα. 17. Ῥ. | 

3. γενωμεθα ςτ. 8.Ὦς, 87. 47. ΚΤ). 

- κατ᾽ ελπιδα] οπι. 47. (κατα ΤῈ, καθ᾽ 

Ἐα.) 

8. και περι] οἴη. και 47. 
- φροντιζουσιν 17. | -σωσι 57 567. 

-- προιστασθαι] επιστασθαι 17. | προ- 

ιστασταται 313. 

-- θεῳ] Ἡ Ῥταεπ. τῷ σ. 87. | οἱ]. 

ΑΝΟΘΕΟ. 47. ΚΙΙΡ. Γή, 17.] 
- καλα] Τ Ῥταεπι. τα 5. ΤΡ. | οπι. 

ΑΝΟΡ"Εα. 857. 47. ΚΙ. Απ. 
[1 17.] 

9. γενεαλογιας πιο. 36. 1 λογομαχιας 

κα. 
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9. ἐρες ΑΝΕΟ. 87. 47. ΚΙΕ. Υι]ρ. 

ΒΥτγ,Ρεί.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. Αὐπὶ. Ίο. | 

ἐριν ΝΤΕΡΕΚ. Αι, (εριν Ὁ Ε6.) 

[1. 17.] 

--µαχας] 844. τας Κ. 

- περιϊστασο] περιστασο 3. 
στασω 1.8. [1. 17. Β.] 

10. ανθρ.] Ῥταετη. δευτ. 973. 

-- και δευτεραν νουθεσιαν ΑΝΟ. 17 κὲ 
υἱά. 97. 41. ΠΡ. υιὶσ. ὅ τ δι. 

Μεπιρὴ. Ατπὶ. «ΑδιΠ. Ίπεπ. 88 ΟἿ. 

177 αν. Οτῖρ. Ἱ. 6275. Ὠἱοπ. Αἶεα. 15. 

Έοε]. (411. κὶν. 115. π|5. Η.Ἐ-. ἵν. 14. 

(161:) οκ Ίτεπ. Ῥο8ί παω αἀπποπ]- 

Ποπεπῃ αἱ α]ίετατη ΒΥτ.Ηο]. | νουθεσιαν 

η δευτερα ΕΕ. | νουθεσιαν και δυο Ὦ3. || 
και δευτεραν] οπη. πα, Ίγεπ. {π|. 177. 

Ῥαπιρῃ. 819. σαι. Τ τι. ἆθ Ρ:805. Ἠαε}. 

6. 16. 61. 89. Ἴμο, 26. “ Ηπετειῖοαπα 
1ρ]ναγ Ἰοπιίποπι Ῥοδί ππαπΙ 6ΟΙΤΕΡ- 

Ποποπι . .. ἀονία .. Παρα ἴῃ 

Ἰμαάπϊς οοα]οῖθ 5. (απο τοταπ Ῥαρα 

αποαιο Διαπαβίαδ αρρτοθαῦα(), Ῥοβὺ 

|. περιῖ- 

| 

ππαπα οἱ αἱίογατη οοττοροποπι” ΠΗίεγ. 

ἢ], Τ9Τ4-6- (νουθ. και δευτεραν 5.) 

-- αν Έα. 

. εξεστραπται Ίτεπ. στ. Οτίᾳ. 1. 6274. 

ος Ἠ.Β. εκ Ίγεπ. | 

ΑΕ. 
19. προς σε δηῖο Αρτεμαν 17. 8Υ7.Ε5ἱ. 

ΑτΠῃ, 

εξεστρεπται 

19. εκει] και Ἑ. 

- εις] οπι. ΕΕ. 

- κεκριτα Ἐ (ποἩ .) 

18. Απολλω] -λων ΡΟΗ”. -λω ἐξ, 

-λωνα Εα. ΓΑ π.ί.] 
-- σπουδαιως] ταχαιως Ε. 

- μηδεν] δεν Εδογ.(ποπ.) 

- λειπῳ] λιπῃ δ". 37. 413. | λειπε. 

Κ. 
14. ωσιν Ροδί ακαρποι Έα. 
16. ασπασαι] -σασθε Δ. 
- ἡ χαρ. µ. παντων ὑμων] οτη. «29ἱ1. 

Ῥοπι. (444. ο. Ε]αἰ{.) 

- χαρις] 884. του κυριου 1). Ταῦ. 8Ρ. 

Ἠ[ετοπγπιππι. | αἀᾷ. του θεου Ε. Υπ]ρ. 

(ο. επι.)  Βεϊεπάππαη ἀποά ἴῃ 

ταεσῖς οοἀἰοίρας ία βοτίρίαπι εδί, 

ἄταία οππι οπιπῖυας γοὈῖδ, αὖ πεο 

Τοπιπὲ πος ποβίγὶ ἵπ Πδτίς Γεγαχ 

ααἰ]οπιαῖς.””. ἴον. Υἱῖ. 1404, 
- παντων ὑμων] του πνευµατος σου 

17. (υἱᾶ. 2 ΤΙπη. ἵν. 99.) 

- Απ.] Ὁ αἀά. αμην 5. ΝΡΗἨξα. 57. 

ΚΙ;Ρ. Υι]σ. Βνττ.Ρεί.δΗσ]. Μεπιρῃ. 

Ι οπι. Αἰ ΡΟ". 17. Εωά. Αππι. 81η. 

οι. 

6. 6εβαπα Ομτϊεέατο Οἵ, 



ΤΠ. 15. ΠΡΟΣ ΤΊΤΟΝ. 

Μοποαπι ἀονίία, 11 φοἴοῃπβ απία ῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὃ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτά- του, εἰθως οτι ρ 3 μα αΏνθγε5 οδὺ απῖ οἰ αϑπιοαϊ ο8ὲ 
νγα]ρ. 

Βσττ. Ρ. Η. Λ » ΄ τες ἘΞΑ ο 
ΜοπαρΠ. νει ων αυτοκατακριτος5. εί ο κα Ῥτορτίο ἱπαϊοῖο 

Άππι. πι. 2 σ΄ / » ο / ΕΝ , δοπαρπιπδίιιδ. 
τ Ὅταν πέμψω Αρτεμᾶν προς σε ἢ Τυχικον, Οι ππίδογο δα {6 ΑΤΙ]θ- 

μ 3 Θ 4 2 4 . δ με Αρ δὴ δῦ Τγοπίοαπη, {βήτα δὰ σπυύδασον ἐλθεῖν πρὸς τν εἰς Νικόπολιν ἐκεῖ μα τις γεαῖτο. Μονο: ἴδ 
3 ν Ν : η] Ξ 13 Ἡ. ΄ αραγειμασαι. τ 7 ναν τον νοµικον καὶ ἐπῖπι βίαδαϊ Πἴεπιατο, Ζεπαπ 

3 κεκρίκ παραχεην 1 τ Ἰεσῖς ρου θα πη οὐ Δ ρο]]ο 5ο]]]οῖίθ ,ὔ ω ᾿ ΄ 

᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς ρικοπί(ίο, οἱ πί μη} ΠΠ ἀοςῖς, 
/ 14 / ᾿ δὲ Ν ε ε / - 

λείπη. µανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν οροείρις, Ῥποθεσο 
“" δ. 3 / / “ Ν 

ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ Σὰ 
ΕΣ 

ὦσιν ἄκαρποι. 

18 Ασπάζονταί σε οἱ ετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι 
Ν να εν ᾽ ῳ Γ Βα Πῦ ΟΠΊΠΘ8. 

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 
/ Ν / « “-“ 

Ἡ χαρις μετὰ πάντων ὑμῶν". υ 

ΠΡΟΣ ΤΊΤΟΝ. 

Ἡ ΤΠ βοδηῦ απίοπα οὐ ποβιτῖ Ῥοπίϐ 
πἆ  αδιβ 

πθοθβδαχτίοβ, αὖ ποτ 5 αὖ 1π/Γασ- 

15 α]πίαπέ ἴο απὶ πιθοαπα 
Βαϊπία, αὶ ΠΟΒ 

διηδηῦ ἵπ Πο, 

ταῦ ἀθὶ οσπι οπιπίραβ 
νοβ]δ, 81ΠΘΗ. 

Βαυβοτῖρίϊο 

Προς Τιτον ΑΟ. 17. 
{ αἀᾶ. εγραφη απο Νικοπολεως Α. 

| Προς Τιτον επληρωθη Ὁ. 

Ἱ ετελεσθη ἐπιστολὴ προς Τιτον ΕΞ. 

{  Παυλου αποστολου επιστολη προς 

Τιτον Η. 

{ του ἅγιου αποστολου Παύλου επ. πρ 

τιτ. Ἡ. 

[ προς Τιτον 47. Κι. οὐ ίππο της Ἐρητων 

εκκλησιας πρωτον επισκοπον χειροτο- 

νηθεντα εγραφη απο Νικοπόλεως της 

ἹΜακεδονιας Π. 47. ΚΤ. 

πρ. Τιτον εγραφη απο... .στιχων. . Ἑ. 

ΝΗΗΙ ἴῃ 57. 

[ 8444. στιχων ὅς’ Χ.δεο. πιαπ. στιχων 

42) Η. 47. ΚΙ. 

| αἀά. ρυδίεα ἔγραψα καὶ ἐξεθέμην κατὰ 

δύναμιν στειχηρὸν τόδε τὸ τεύχος 

Παύλου τοῦ ἀποστόλου πρὸς ἔγγραμ- 
μὸν καὶ εὐκατάλημπτον ἀνάγνωσιν τῶν 

καθ᾽ ἡμᾶς ἀδελφῶν παρ᾽ ὧν ἁπάντων 

τύλμης συγγνώμην αἰτῶ, εὐχὴ τῇ ὑπὲρ 

ἐμῶν τὴν συνπεριφορὰν κομιζόμενος" 

ἀντεβλήθη δὲ ἡ βίβλος πρὸς τὸ ἐν 

Καισαρία ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκης 

τοῦ ἁγίου Παμφίλου χειρὶ γεγραμμένον 

αὐτοῦ Ἡ. 

11. ἀε]ίπααἰξ στὰ βἰὺ ΟἿ, |. 15. βα]αία 608 απ 
Οἱ. 
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Α αι 

17. ἘΝ 47. 
ΚΙΡ. 

3 0ο], 4: 17. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗ ΜΟ Ν ΑΔ, 

1 Παῦλος δέσμιος χριστοῦ Ἰησοῦ καί Τιμόθεος ὁ 
ἀδελφὸς ΤῊ κα τῷ ἀγα καὶ συνεργῷ ἡμῶν, 
“καὶ ᾽Απϕίᾳ τῇ ἐ ἀδελφῇ" ξ καὶ" ̓ Αρχίππῳ τῷ συν- 

στρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκον σου ἐκκλησίᾳ: 

1 Ῥαπ]ας νίποίπβ [658 Ο τί βεΐ 
εὐ Τιπιοίμεις {γαί6γ ῬΠ1]επιοῇ 
ἀσσίο δαϊαΐοτὶ ποβίτο 3ος 
ΑΡρίαοθ 8οτοΓί οὗ Ατοϊρρο σοπι- 
ΤΠ ΟΠ ποβίτο οἳ εσο]εεῖρα 
4188 ἴῃ ἆοπιο πα οϑὺ, 5 αταία 
γοῬίβ εί Ῥαπ ἃ ἆεο Ραΐτθ πο- 66. 8 ἡ χάρις ὑ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ 

κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 

ποιούμενος ἐπὶ 
Ν 3 / Ν Δ / ΑΔ 3/ 

τὴν ἀγάπην καὶ την πίστιν, ἣν έχεις 
- / Ν 5 / 6 

Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 
ον / ΄ 5 Ν 

τῆς πίστεως σου ἐνεργης 

᾿Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου 
τῶν προσευχῶν μου, 

υ 

/ 

γένηται 

ὃ ἀκούων σου 
κ ἊΝ / 

εἰς ΄ τὸν κύριον 
τή ς / 

ὅπως ἡ κοινωνία 
5 » ’ 

ἐν ἐπιγνώσει 

Βίτο οὖ ἀοππίπο Ίδθι ΟἸσίβῖο. 

4τα88 απο ἄεο πῃεο 8επι- 
ῬΕΙ͂ τηεπιοτίαπι ἐπ] Γασἱεῃς ἴῃ 
οτα(Ἱοπίδας πηεῖ, ὅ απάϊειθ 
οαπΙξαίθπη ἑπαπη εἰ Πάσπι αααπα 
παρθι ἴπ ἀοπιπο [68π οὖ Ίπ 
ΟΠηΠΕΕ βϑησίοβ, 9 αὐ οοπιπηΠ]- 
οβ[ίο Βά6ῖ ἔπαθ εγἰάοπβ Παι ἵπ 

Τηςοτίριο 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΑΝ. 17. 97. 47. 

 Ῥταεπ, ΑΡΧΕΤΑΙ Ῥχα. 

Ι ΠΑΥΛΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΙΙΡ. 

ΤΟΥ “ΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

1. ᾿ 

ταση, 

1. δέσμιος Ἐπ. ἴπ ἘῬε. 9875, (δεσμειοις 

ΈΝ.) ] αποστολος Ὁ) ἢ. 

- χριστοῦ απῖε Ίήσου Ἄα]ρ. ΟἹ. Μεπιρὴ. 

Ι Ροβὺ 131, Απιι Το. ϑγυνῬβὺ. ΧΟ]. 
Ατπῃ, 

- Τειμοθει Ἐ(ποπ 6). 

- ὁ] οπι. Ὁ Ε( ε(ο 6}. 

--- αγαπητῳ "Νο Ἰαβείατ ἴῃ (νασσο 

ἠγαπημένῳ ἀποᾶ αἰεοίμ αἸοίταν εοᾶ 

ἀγαπήτῳ, 1ά οκ αἰϊριϑι]ῖ," ἩΗτογοτι. 
ΥΠ, 7495, |. αἀᾶ. αδελφῳ 13. 

9. Απφιᾳ] αφφια ὮΧ. | αμϕια Έα. 47. 
(- . . φιᾳ (απίτη Α.) 

-- αδελφῃ ΑΕΒ. 17. Ῥ, να]ρ. 

Απιι Το. Πατὶ.Ἐ ἈνσιΗο].ίαί. (αἀᾶ. 
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αγαπητῃ). Μεπιρῃ. Άππι | ΣᾷἊ;δαᾶ. 

οματ]κεῖπιπο ΟἿ. Γωᾶ. Ίδεπι, (οπι. πι. 

Το. Πατ) |. Ἱ αγαπητῃ ς. Ὀς. 87. 

47. ΚΤ, Ἀγττ,Ῥαι.δ.Ησ].Τ [0.1 |. ου. | 

και Απφ. τῷ α. πῃ. ἔοι. 

9. τῷ αΠΙθ συνστρατ. | οπι. Ἐίποπ ἃ.) Ἱ 

(συστρατωτητι 47.) 

-π- τῳ. -- εκκλησια] την... 

αι 

-- σου] οπι. Διπῃ. | 6ογαπῃ ΜεππρΗ, 

8. ἡμων] ὑμων Ἐίποπα.)ΓΑ.] || οπι, δὲ ἢ 

(4.9) 
4. ευχαριστω] -στωμεν 47. 

5. αγαπην κ. τ. πιστιν ὅγγν. ΗΟ]. Μεπιρη. 

Ι πιστιν κ. τ. αγαπην Ὁ). 97. Γιά, Ἐ 

ΒΥΓ.Ἠ5ί. Αππι. ΖΕ ἢ. 

εκκλησιαν 

---εις τον κυρ. ΔΟΡ3. 17. | Ίπρος τ. 
κυρ. 5. ΝΡΕΕςΕ. τε]. 

--1ησουν] Άχριστον Μεπρῃ. | αἀά. 

χριστον Ὦ3. Δ ΤΉ, 

6. ὅπως] ἵναπως Έα. 

-- κοινωνια] διακονία ὃν. 

-- τένηται Ε. 

΄ 

6. παντος] δᾶ. εργου Έα. Ὑπἱς. Οἱ. 
Σι]. (οπη. Απ. Πανὶ. [λεπι.) 

--εν] Ὁ Ῥταεπ. του σ. δὲ ΕῸ. τε]. 

τι, | οἵη. ΑΟ. 17. Τοι. Πατὶ. 

--ἡμιν ΑΟΡΚΙ. Κι, Το Ηαν]3 
ο Βγτι Πε] πο. |. 1 ὑμιν 5. ΝΕ. 175. 

978.47. Ἑ. Ὑπ]ἱσ. ΟΙ. Ἀγιτ.Ρεί.δ.ΗΕ]. 1. 

ο Μεπιρῃ. Αππιι (οπι. 404 688 ἵπ τοῦῖθ 

Απι. Ώεπι. 3801.) 

᾿ πα Χριστο»] Ὁ δά. Τήσουν ς. Ν.ΓΕα. 
87. 47. ΙΡ. Υα]ςϱ. Θγτ.Ησ]. Ατπι. 

(ρταοπη. ντ. Ῥβύ.) 1 ο. ΑΝ3Ο. 17. 
Μεπιρῃ, 45111. 

7. χαραν Εἰς. ΑΝΟΡΕα. 17. 47. π]ς. 
Ῥγιν.Ρεί,δ.Πςε]. Μεπιρῃ. Αππι {ιῃ. 

Οτῖσ. πι, Πἱ. 8893. ]. χαριν δὲ. 8. 97. 

ΚΙΡ. 

-- γαρ Ογῖφ. {π|. τ. | οπι. 87. Ατπε, 
«Ἔκ. 

- πολλην εσχον ΑΝΟΕΑ. 17. Ρ. Υπ]ς. 
Μεπιρὴ, Αππι (3ι1.) ] πολλην 

1. Ολτῖκεὶ ζοφα ΟἿ. | εἰ αἀ]α[οτί ΟἹ. [ 2. Βοτοτῖ 
ολατϊβδίτησο Οἵ, [6. ασπήζῖοπθ οτωπίβ ορογί8 Ὀουί 
αποά εβὲ νι νοὺῖα ἴῃ 085, ΟἿ, 

ποπ. 



18. 

Τα]ρ. 
Βγττ.Ρ.Η. 
ΠΠοπρα. 

[οί], Ασπιι 41. 

6. ὑμῖν 

σοῦ, ἀδελφέ. 

ΠΡΟΣ 

Ν 3 πὸ δ ὦ Ἂν δ’ ποὺ ἢ 

παντὸς ἀγαθοῦ ᾿ ἐν " ἡμῖν 

γὰρ Σπολλὴν ἔσχον" 

ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

» / 

εἰς χριστόν ]. 

, ΝΔ ἣν Ν / 4 σὰν ὁ ον" 

Β της, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος χριστοῦ Ἰησοῦ : 

ὃ οί. 

13. [σὺ δὲ] αὐτὸν 

---Απ. [πρόσλα- 
βου] 

δεσμοῖς |, ̓᾽Ονήσιμον, 
δε σοι καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, 
αὐτόν, τουτέστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα". 
λόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ 

ΟΣ ’, ΄ 

“ὃν ἀνέπεμψα' 
{189 

διακονῇ" ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου" ἡ 
δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι; ἵνα μὴ 
ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθὸν σου ἢ, ἀλλὰ κατὰ 

τάχα γὰρ διὰ τος ἐχωρίσθη πρὸς 
ιά ο ἆραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς' 

Ν “ Ν / ΄ 

ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητὸν, μάλιστα 
3 / / Ν “ / αν ἊΝ ΝΣ» / 
ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοι καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ ; 

5 / “- 5. 

Τ εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς 
ο. / Σο / / ΩΣ » / “ » 

εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ 

/ 

ἑκούσιον. “ἢ 

ἑἀλλὰ " 

ἐμέ. / “ 
Σἐλλόγα. 

εχοµεν Ὠ(Ἀπολλ. εσχοµεν). 37. 47. | 
Τ εχομεν πολλην 5. ΙΤ, (-ωμεν) ΒΥττ. 

Ῥει.δ.Ηε]. | πιασπαπι Βα ήπιας Οτίᾳ. 
{π|. ΠΠ. 9890. 

7. και παρακλησιν Οτῖρ. Ιπί. | οπι. δὲ. 
- επι] εν Ὁ. Ονίσ. πι. 111. 
- αδελφε] αδελφοι Ἑ. αδελφαι . | οπὶ 

Βντ.Ε5ί. 
8. εν χρ- παρρ. εχων | παρρ. εχω εν χρ. 

Ίησου Ὁ. (εχων, οἵ ΟΠΙ. Τησου 5.) 

(5ι]ρ.) 1 παρρ. εν χρ. εχων 47. 1.. 

9. αγαπην] αναγκην Α. 

- νυνι] νυν Α. 

--χριστου απίθ Ιησου ΑΝΟ. 17. 57. Ῥ. 
Μεπιρῃ. ΑΠ. | 1 }ροδι 5. Ώεσα. 47. 

ΚΙ, ασ. νττ.Ε5{.δεΗς]. Ατπη. | οπ. 

αἴτια. Ὀ". 

10. παρακαλω] 884, ουν 47. 
- ὃν] αἀά. εγω Α. 97. ὅγγ. Ηδ]. 

- δεσμοις] { Δα. µου 5. Ν.Οῦς, 57. 

47. ΚΙΙΡ. Ἀντγ.Ῥει.δεΗεΙ. Μεπιρ], 

Άγπι, ΠΠ, | οπ. ΑΝ ΕΘ ΕΑ. 17. 
γπ]ρ. 

11. δε] 
Ἀντ. ει. 1Η. 

- και εµοι] οτι. 17. 

15. ανεπεμψα] επεµψα Ὦ. Ατπη. 

--σοι ΑΝΟΡΣ. 17. 

Βστ.Ῥεῦ. Μεπιρῃ. Ατπι. 911. 

Τοῖ. Πανὶ." Βγτ.Ηο]. οι}. 

- αυτον] { ΡΒεΠΙ. σὺ δὲ «-. ΟΞ ΕὉ. τε]. 

να]ς. 5 τγ δύ. Ὁ Η0]. Μορη. ΘΌ1}. 

Άππι. | οπ. ΑὐδἘ ΟΞ. 17. ΙΙ. (δε πάθει 

δε, 5οἆ αὔξαιθ συ). 

- βπ.] { δα. προσλαβου ς. ΞΟ}. 47. 

ΚΙ,Ρ. Υμ]ρ. ϑ σεῦ ΗΟ]. Μεπιρῃ. 

οἰμ. ΑΠ. (νἷᾶ. νοῦ. 17.) |. οπι, 

ΑΝ3ΕΑ. 17. | απίθ αυτον 37. | Ρο5ὲ τά. 

Άτηῃ, 

19. ηβουλοµην ἓ. 

-- μοι δηΐθ διακονῃ ΑΝΟΡΕΕ. 17. 47. 
Ῥ. Υπ]ς. ἄοίμ. Αππιι ῃ Τροδίς. ΚΤ, 

Θγτ,ρει. Μεπιρῃα. Απ. Γῶντ.Ηατ].] 

(διακονει 473. ΤΕ.) 

14. σης] οπι. Ἑ.(ποπ .) 

844. και Ἀ(οπι.ε)Εα. 17. 47. 

γα]σ. ΟἹ. Ῥεπι. 
Ι ἔἜσπ. 

ς. Ῥεξα. 37. 47. ΕΙΡ. Απις αϊα. 

ή Ν 
χαρὰν 

Ὡς ΄ ΑΡΤ - 5 ΄ 

καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἄγαπῃ 
“ ν " κ / ἡ Ἃ 

σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ 
8 Ν Ν » “ Σε / 

ῄ διὸ πολλὴν ἐν χριστῷ παῤῥησίαν 
4 5 5 “ 

ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, 
-“ “ “ Ἂ «ε ο ΄ 

μᾶλλον παρακαλῶ: τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβυ- 

9 δὶ Ν ᾽ / 

δια την ἀγάπην 

ὅπαρα- 
καλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς 

τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, ἡ νυνὶ 
Ἴσοι. 

ὃν ἐγὼ ρα 

Ὁ οὐκέτι ὡς δοῦλον, 

αρηἰμοποπα οπηπῖς Ὀοπὶ ἵπ 
Οµτίείο Ίσδι. 7 απάΐαπι οπῖπι 
πιασπαπα Παρα οὖ σοπβο]- 
ἔοπεπι ἴπ ομτϊϊαίο πα, απῖα 
γίδοργα 5αΠοίοσπῃ τοφιθγεγιπῖ 
Ῥετ το, {ταΐετ. ὃ Ῥτορίει ᾳποά 
ται] ταῖη Πάποίαπι Ἠαῦθεης ἴπ 
Οµτίκτο Τεδι Ἱπιρογαπάϊί {δὶ 
αποά αἆ τοπι ρεγίῖποί, Ὁ ΡΓΟΡΓΕΓ 
οβΓΙ(πί6ΠΙ πιασῖς ΟΌΒΘΟΓΟ, ΟΕ ΠῚ 
815 15 αὐ Ῥαμ]ας 5εΠοΣ, ΠῸΠΟ 
Ἀπἴεπι οὖ νἱποῦιβ [Ι65τπ ΟΠ γί βεὶ. 
10 0Ῥεεστο {6 ἀθ π1θ0 Β]ῖο, παπα 
Βθπαὶ ἵπ γἰποπβ, Οπεβίπιο, 
τι φαΐ ΠΡῖ. αλαααπάο πα ]ής 
Γαϊέ6, πππο απίεπι οὐ Πρῖ οὖ 
πη]Ώῖ α]1Β, 12ᾳποπι τοπιϊςί : τὰ 
Ἀπίεπι Ί]απι, 14 ϐ6δ πιει 
ΥΊδσςγα, διιβοῖρθ. 13 Ωπεπι 6ρο 
γο]πεγατα πιθοαπα ἀε[ίπετα, αὖ 

Ῥτο [6 πα]μῖ παϊπ]ςίγατεί π᾿ νίπ- 
ου]]ς ογαπρε]1: 14 ρῖπα οοηβῖ]]ο 
δυο πὶ ἴπο ΠἰΠ1] γο]αῖ {ασστε, 
πε] πο νε]αί εκ πεορεεῖία{θ Ῥο- 
παπα (παπι εβδεί 5εά το]απία- 
τῖατη, [5 Εουείίαπ επῖτι Ιά86ο 
ἀἰκοεβδεῖῦ δὰ Ἠοταπι ἃ ἴθ αὖ 
αθίετπαπῃ {ΠΠπ1Π0  τοοῖρεχθε, 
Ἰδ]απι ΠΟΠ αὖ 5ΘΓνπῃ, 5ε Ῥ]α5 
56ΥΥΟ ΟΘΔΥΙΕΒΙ ΠῚ  ΠΓαίΤεΠΙ, 
πιαχίπ]θ τη] μῖ, απαπίο απίεπι 
πιασί5 10] εἰ ἴῃ οατπε εἰ ἴῃ ἀο- 
πηπο. ΤΒὶ 61Ο Ιαβοθ πιθ 
δοοἶαπῃ, Βς5οῖρο ]απαι εἶσοιε 
πιο: Ιδαί Απίοπι Ἀοπῖᾶ πο- 
ομ1ίι ΕΡῖ δὺῦ ἀθῦει, πος πα 
Ἱπριία, 

“η 

ἦ μοι 

χωρὶς 

14. ὡς] οπι. Ογἰᾳ. ΠΠ. 9688. 

--κατ’ αναγκην Τ3Ε. 857.567. Ογίᾳ. Π]. 

π- κατα ἔκουσ. Ογῖφ. ΠΠ. 

Έα. (οπι. κατα Ὦ. Ἐ) 

15. εχωρισθη] αἀά. σου Ἑ. 
-- απεχεις Τ,. 

16. αλλα ΝΕ. 17. 97. | { αλλ’ ς.. τε]. 

ΟΠΙ. αλλα ὑπερ δουλον ΕὉ. 
---αδελφον] οπι. δὲ” (444..) 

--ποσῳ δε] οπη. δε Ῥ. Βγτ. εί. 

17. µε ΑΝ ΟΡ ΕΑ. 17. 57. 47. ΤΙ. | Τ εµε 
ει 

|. κατ’ εκουσ. 

18. σε] οπι. 17. Ἐ. Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. 

οι. Αὐπὶ. 

--οφειλει] ωφειλει ΤΠ. ΙΙ αάᾶ. τει [ῖ.ε. 
τι] Εα. 

--- ἐμοι] μοι Εα. 

--έλλογα ΑΝ ΟΕ. 17. Ῥ. | ενλογα 
Ὁ [1 ελλογει 5. δ ̓ ς, 97. 47. ΚΙ.. 

10. Ὅτο πιεο ΒΠο ΟἹ. | 11. παπί οὐ ΕΠοί ΟἹ. | 
19. απθπι τοτη]θί ὑ 01 Οἱ, | αὖ τπεα ΟἿ. [ 16. 5οἃ 
Ῥτο Βετνο Οἱ. 
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ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

19» 

φείλεις. 

Ῥ 
Γαοῦμ]. Άτπι, ει, 
4 Ρ6. 

ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν ἰχριστῷ : 
ες ΠΡ. τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι; εἰδὼς ὅτι 

καὶ ὑπὲρ ἃ" λέγω ποιήσεις. 
μοι ξενίαν: ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν 

Εγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀπο- 
τίσω: ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσο- 

Ὁ ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου μμο ἐν κυρίῳ" 
ώς 

29 

χαρισθήσοµαι ὑμῖν. 
98 412 ή 

Ασπάζεταί 
µου ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, " 

/ 
Λουκᾶς, οἱ συνεργοὶ μοὺς 

« ΄“ » “ - ΔΝ 

5 Ἢ χάρις τοῦ. κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ μετὰ 
- 72 ε - κ 

τοῦ πνεύματος ὑμῶν". 

ΠΡΟΣ 

19. εγω] 884. δὲ 87. 

- απυτισω] αποδωσω Ἰ) ὃ. 
- προσωφειλεις 1,.1 αἀά. εν κυριῳ Ὦ 3. 

20. σου] σοι Ἐ δογ.(ποη (). 

-- ὠναιμὴν 17. 

- μου] σου 837“. 

- ἢπ. χριστῳ ΑΝ ΟΡ ΕΘ. 17. 57. 1}. | 
Τμία. ϑγυν δέ. ΗΟ]. Μεπιρῃ. Οοίῃ. 

Ασα. ἢ, | κυριῳ 5. Ὦς, 47. Κ. 

ψυ]ρ. (ει πι. επι) Εἴς Βπεπι 

Ἱπιροπιπέ ερῖδίο]πε Ἐ ἄγ.α ἄγ. εί αι. | 
21. ἁ ΑΝΟ. 17. Ἑ. Βγτ.Ηε]. Μοαπιρα. 1 

Φ ὁ ς. Ὀ. 57. 47. ΚΙ,. Τις. Βντ.Ῥει. | 
οΐμ, Ατπι. 4841. | 

- ποιησης 1.. | 

Τ 

ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

᾿ 95. ἡμων] οπι. 

{κ Βη.] Ταμην ς. 0), 87. 47. ΚΤΙΕ. 

ἅμα δὲ καὶ ἐτοίμαζέ 

σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμµάλωτός 
“Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημᾶς, 

19. 

19Έσο Ῥαπ]ας κοπ]ῦδί τος 
ππαπα, ἑσο τεάάαπι; αὖ Ποῃ 
ἀἶσαπι [10] χοᾶ οὐ {ο ἵρσαπι 
τη ἄεθος. 3 Τία, {Γαΐοχ, οϱο 
ιο παν Ἱπ ἀοπίπο: τθβσς 
ΝΙΦΕΦΓΑ πο ἴῃ 4οπιίπο. 

3: Οοπβάσπε οροεᾶϊεπίῖα ἔπα. 
ποῖρεϊ {{0]1, 5οῖθηβ αποπῖαπι 
οὕ ΒΌΡΟΥ 1ά απο ἀϊσο Γαοἱθβ. 
35 Ίπιπ] απἴεπ οἱ ραγα τηϊῃϊ 
Ποβρίθίαπα: ΠΆΠῚ ΒΡΘΙῸ ΡοΓ Ο0Γ8- 
Πομθς νεδίτης ἀοπατί πιθ γορίς. 

33 Βα]αίαι ἴο Ἐραρητας σοή- 
οπρῖνας πθιΒ ἴῃ ΟΠτὶςίο Ίδειι, 
3. Ματοις, Ατδίατοβας, Ώεπηας, 
1μπςβΒ, αἀπίοχθΒ πηεῖ. 

35 ατα[ία ἀοπιῖπϊ ποβῖσῖ [681 
ΟµπκΙ οτι ερἰτία γεδίτο, 
ΑΠΙΕΗ. 

99. ὑμων] οπη. 1. 

995. ασπαζεται ΑΝΟΡ3. 87. 47. Ῥ. Υπ]ρ. 

Ῥγντν, Ῥοι,διΗσ]. Μειπρῃ, οί. Αππι. 

34Η. |  -ζονται 5. ὮὨς, 175. ΚΤ. 

δὲ, 17.47. Ῥ. Ῥντ.Πς]. 

γπ]ς. Ῥγτγ,Ρει.δεΗε]. Μεπιρὴ. δι. | 

οὔ. ΑἸ), 17. Αὐτὰ. 

Βπραοτ]ρίϊο 

προς Φιλημονα ΝΟ. 17. (Α π.1.) 

Ι βὶς δα. επληρωθη Ὁ. 

Ι προς Φιλημονα ἐγραφὴ απὸ Ῥωμης 

δια Όνησιμου οικετου 47. Ἰζ, (εἷς, 564 

οπη. πρ. Φιλ. οὖ Ἰαῦεί δι᾽, 97.) 

Γ του γιου αποστολου Παυλου επιστολή 

προς Φιλημονα και Απφιαν δεσποτας 

του Ονησιμου, και προς Λρχιππον τον 

διακονον της εκ Κολοσσαις εκκλησιας 

εγραφη απο Ῥω. κ.τ.λ. αὖ δαρτα 1. 

Ἰ προς Φιλημονα εγραφει απο Ῥωμης 

στιχ. μή Ῥ. 

| αἀά. στιχων. δὲ 866. πιαπι. | στιχ. λζ΄, 47. 
ΚΙ, 

|| Ροβί βραύϊα πὶ ναςπΙΙΠῃ προς Λαουδακησας 

αρχεται επιστολη (ποπ Ε). 

| δὰ Βπ, οοἱ Γαἰ. ““ἀβαὰθ ἢ 560 48᾽ Ἐ. 
(4ο ψφαῖϊθαβ γοτβῖς 811. Βογίγοποτ). Ταπο 

εοα]έαγ Ἡρ. δα ΗΘ}. Γιαέΐπε ἰαπίεπη. 

20. {9 οι. “πηι. 
1λιο88 ΟἹ. 

Ι 21. ἴῃ: οΌοεά. ΟἿ. | 24. ει 

Οαρίία ἘΡΙΒΤΟΙΑΒΕΜ ῬΑῦὈΙΙ ΑΡΟΡΤΟΙΙΙ. 

(υᾶ. Ζαοαφπὶ Οὐοϊοοίαγιρα ΠΗοπιιπιοπίογιπι είογη ; Ποπιαθ 1698). 

Ἔκθεσις ' κεφαλαίων '' καθολικῶν καθ᾽ ἑκάστην ἐπιστολὴν τοῦ Ἀποστόλου", ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς 

ὑποδιαιρέσεις τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. 

σαριίιία Πριδίοἰαο αὐ ΏΟΜΑΝΟΒ. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς 3 Παύλου ιθ'“. 

εὐαγγελικὴ διδασκαλία περί 
χάριτος χριστοῦ καὶ τῶν 

περὶ ἐλπίδος, καὶ πολιτείας πνευματικῆς. 

3 ΠΣ 
Ἅτε΄΄ τῶν ἔξω α΄. 
ἐν χάριτι, καὶ 

πρῶτον μὲν οὖν μετὰ τὸ προοίμιον περὶ κρί- 
σεως τῆς κατὰ ἐθνῶν τῶν οὐ φυλασσόντων 
τὰ φυσικά. [1.18]. 

ατίεία» 7.6οἰϊοπὶς σαρίεωσι Σρίδίοίαε αὐ Πἱοπιαποδ επ εάἰ[ίοπε ΠΜ αἰἰλείαπα μ.Ρ00.ΙΧΧΣΙΠ. 

1 Απίο ἔκθεσις. 
3 β4ὰ4,. Παύλου. 
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4 ὁπ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

περὶ κρίσεως τῆς κατὰ Ἰσραὴλ τοῦ μὴ φυλάσ- 

σοντος τὰ νόμιμα. Πα, 121. 
γ΄. περὶ ὑπεροχῆς Ἰσραὴλ τοῦ τυγχάνοντος τῆς 

ἐπαγγελίας. [11]. 11. 
7 Δ ή ὃ ο » / Ν Φ δ΄. περὶ χάριτος, δι ἧς μόνον ἄνθρωποι δικαιοῦγ- 

ται, οὐ κατὰ γένος διακεκριµένως ἀλλὰ 
κατὰ θεοῦ δόσιν ἰσοτίμως, κατὰ τὸν Ἀβραὰμ 
τύπον. Πα, Ὁ]: 

/΄ 

εἰ. περὶ τῆς ἀποκειμένης ἐλπίδος. [ν. 11. 
ἘΝ: περὶ εἰσαγωγῆς τοῦ πρὸς σωτηρίαν ἡμῶν 

ἀνθρωποῦ Ἰησοῦ χριστοῦ ἀντὶ τοῦ πεσόντος | 

ἐξ ἆ ἀρχῆς τοῦ γηγενοῦς Αδάμ. [ν. 121. 
περὶ τῆς ' ὀφειλομένης“ ἐπὶ τῇ πίστει πράξεως 

ἀγαθῆς. [πι. 1]. 
ἐπανάληψις περὶ τῆς ἐν χάριτι ζωῆς. [νη. 11. 
περὶ τῆς ὑπὸ νόμου κατακρίσεως διὰ τὴν 

ἁμαρτίαν. [να 7]. 
περὶ τῶν ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει παθῶν, ἀδύνατον 
θά τὴν πρὸς νόμον συμφωνίαν. [ν]]. 
14 

περὶ τῆς ἀποδύσεως τῶν φυσικῶν παθημάτων 
διὰ τῆς πρὸς τὸ πνεῦμα ' συναφείας." [νΠ. 
3. 8.011. 21]. 

ἐπανάληψις περὶ τῆς ἀποκειμένης } 
δόξης. [11]. 18]. 

ς / 

ἁγίοις 

861. 
περὶ τῆς ὀφειλομένης ἀγάπης χρίστῳ. [ν]. 

ιδ΄, περὶ ἐκπτώσεως ' τοῦ" ᾿Ισραὴλ ἀποβληθέντος, 
καὶ κλήσεως τοῦ ἀληθοῦς, τοῦ ἐκλεχθέντος 
μετὰ " τῶν" ἐθνῶν. κ. 6]. 

ιε΄. ὅτι κατὰ ἀπιστίαν ἡ ἔκπτωσις διὰ τῆς εἰς 
ἄγνοιαν ' καταλήψεως “ » καὶ τοῦ μὴ ἁρμο- 
ζοντος αὐτοῖς κηρύγματος. [1κ. 901. 

περὶ τοῦ σκοποῦ καθ᾽ ὃν ἐξεβλήθησαν, ὥστε 
Ι δευτεραίους “΄ ἐπανελθεῖν ζήλῳ τῶν προτι- 
μηθέντων ἐθνῶν, συνταχθέντων τῷ πιστῷ 
᾿Ισραήλ. [σι 11. 

1 παραινέσεις" περὶ ἀρετῆς “ πρὸς 3 θεὸν καὶ 
ἀνθρώπους. [ΧΠ]. 1]: 

(α΄). ἐν αἷς περὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους ὁμονοίας. 
| Γκ. ὁ]. 

(8. περὶ τῆς πρὸς θεὸν λατρείας. [κῇ. 10]. 
(Υ’.) περὶ τῆς πρὸς ἀντικειμένους ἀνεξεκακίας. 

[κα. 1. 
(δ). περὶ τῆς πρὸς ἄρχοντας ὑποταγῆς. [Χ1]. 

47 
| (έ). 

ΠΠ. 
(5’). περὶ τῆς ἐν βρώμασιν καὶ ἡμέραις ἀμάχου 

διανοίας: [αίν. 1]. 

περὶ σωφροσύνης καὶ πρᾳότητος. [ΧΙ]. 

η’. περὶ ἱμιμήσεως τῆς χριστοῦ ἀνεξικακίας. 
| ση]: 

Ν - , 3 ο -“ 9 :ἢ - 

ιθ΄. περὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, τῆς ἐν ἀνατολῇ 
καὶ δύσει. [αν. 15]. 

σαριίωῖα Ιμἰκίοἶαο αὐ ΟΟΕΙΝΤΗΙΟΡ Βγίπιαο. 

'Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Κορινθίους α΄. ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου, ἐχόντων τινῶν 
καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσις [1]. -σεις], τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Κορινθίους α' ἐπιστολῆς "Παύλου θ' ". 

περὶ πλείονων καὶ διαφόρων ἡ ἐπιστολὴ ((6). περὶ λειτουργιῶν. | 11. δΊ. 
διόρθωσιν ὃ ἔχουσα " τῶν Κορινθίοις ἡμαρτη- (γ). περὶ τοῦ μὴ κρίνειν διδασκάλους [1γ. 1]. 
μένων. (δ΄). περὶ τοῦ μὴ ἐπαίρεσθαι. Πν. 6]. 

α΄. Μετὰ τὸ προοίμιον, περὶ τοῦ μὴ διχονοεῖν β΄. κατὰ πορνῶν καὶ πορνείας καὶ τῶν τούτοις 
πρὸς ἀλλήλους ἐκ φιλοδοξίας τῆς ἐπὶ σοφία | κοινωνούντων [1ν. 211. 
ἀνθρωπίνῃ. {. 101. γ΄. περὶ τοῦ μὴ δεῖσθαι δικῶν, καὶ ταῦτα ἐπὶ 

(α). ἐν ᾧ περὶ ως σοφίας. ΠΠ. ΟἽ. ἀπίστων. [ν]. 1]. 
(αἼ. ἐν ᾧ περὶ τοῦ μὴ πορνεύειν. [ν]. 16]. 

ζ΄, 1 ἐποφειλομένης. ιε΄, 1 ἐγκαταλείψεως. 
ια΄. ' συμφωνίας. Ι τς’. 1 δεύτερον. 
ιβ΄. 1 δά. τοῖς. ιζ΄, 1 παραίνεσις. 3 δα. τῆς. ὃ Δα. τὸν. 
εδ’. Ἡ Ροβὺ Ἰσραὴλ. 3οπη. ιη΄. 1 αᾶ. τῆς. 

Γαγείας Τεοἰἰοπὶς (αρίίιωι Πρίκίοίαε αἆ (οτίπίλίος ργίπιαε επ εαἰίοπε ΙἨΜαιἰείαπα Μ.ὈΟΟ.ΙΑΣΣΙΠΙ. 

ἔκθεσις κτλ. οτη. Βἰπαϊ]] ᾳαπθάρπη Ἠαῦει Ζαοαρπίις 84 ϱΡΡ. τε]. χοπ. Παύλου θ΄. εὐ Ἠβῦθί ἔχοντα τινὰς καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις. 

5 Εχει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

περὶ γάμου καὶ χηρείας καὶ ἀγαμίας. [νἱϊ. 1.1 | ζ΄. 
(αἼ. ἐν ᾧ περὶ τοῦ μὴ χωρίζεσθαι ἄνδρας 
τῶν” γυναικῶν, μηδὲ εἰ ἄπιστοι εἶεν οἱ | η΄. 
ἕτεροι. [νῃ. 191. 

(β'). περὶ ἁγνείας καὶ περὶ” διγαµίας [νῇ. 

περὶ ᾿ διαθορᾶς" ἐδεσμάτων, καὶ ἀποχῆς δαι- 
μονικοῦ σεβάσματος. [τ]. 11. 

(α΄). ἐν ᾧ περὶ συμπεριφορᾶς. {ΧΡ}: 6’. 
(β΄ ) περὶ τῆς ἑαυτοῦ πολυπλόκου συμπεριφο- 

ρᾶς. [1π. 7]. 
(γ᾽). περὶ τοῦ μὴ κοινωνεῖν δαίμοσι. [ο 14]. 
(δ΄). περὶ τοῦ 3 ἀδιαφορεῖν ἐν ὠνίοις, καὶ κλή- 

σεσι. [χκ. 18]. | 
περὶ σχήματος ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἐν εὐχαῖς 

καὶ προφητείαις. [χ]. 4]. 

περὶ κοινωνίας θεοπρεποῦς, οὐ πλησμονικῆς. 
εκ. {7}: 

περὶ διαφορᾶς πο καὶ οἰκονομίας 
αὐτῶν. [χ|.1 

(α). ἐν ᾧ περὶ ἐτόπεης: ὡς μεγίστου χαρίσμα- 
τος. Γκ, ΠΕ 

(). περὶ προφητείας, ὡς μείζονος γλώσσης. 
[πῖν. 1 

ἐκ ἀναστάσεως σωμάτων καθολικῆς. [αν. 1]. 
(α). ἐν ᾧ περὶ τὴς ἐν χριστῷ διορθώσεως καὶ 

ἀποκαταστάσεως. [αν. 20]. 
(6) ὁμοίωσις τῶν ἀνισταμένων πρὸς τὰ ἀνα- 
φυόμενα σπέρματα. [αν. 26]. 

(γ΄) περὶ τῆς εἰς δόξαν καὶ δύναμιν ἀλλαγῆς. 
[αν. 421. 

6αρίιία Εἰρίδίοίαο αὐ ΟΟΒΙΝΤΗΙΟΒ Φεοιπάαο. 
Κεφάλαια } αὐτῆς " πρὸς Κορινθίους β' ἐπιστολης "Παύλου". 

ο. περὶ θεοῦ βοηθείας, ἣ πεποιθέναι , η΄. 
φησίν. Π. 1]. 

περὶ ἀγάπης τῆς πρὸς αὐτούς, καὶ φειδοῦς εἰς Γ6’. 
τὸ μὴ λυπεῖν, εἰ καὶ λυπὼν ὠφελεῖ, ὡς ἐπὶ 
τοῦ διὰ πορνείαν ἐπιτιμηθέντος ᾧ καὶ συγχω- 
ρεῖ. [1.16]. 

περὶ τῆς 1 δι’ αὐτοῦ" θείας ὠφελείας τοῖς ἐπι- 
τηδείοις, δι ἧς καὶ συνιστασθαι φησι. (.. 

[1.12]. | 
περὶ τῆς κατὰ πνεῦμα λειτουργίας καὶ δόξης 

θειοτέρας τῆς κατὰ Ἰ τὸν “ νόμον. [11]. 4]. 
περὶ θείας δόξης καὶ τοῦ ἀκολούθου βίου, ὅτι 

τοῖς | ἁγίοις" γινώσκεται. [αν. 1]. 
περὶ τῆς κατὰ σῶμα ἀσθενείας, καὶ τῆς τοῦ 

σώματος ἀποθέσεως καὶ ἐπαναλήψεως. [1ν. 

7]. 
περὶ τῆς ἑαυτοῦ φιλοθεότητος καὶ φιλαδελφίας 

τῆς κατὰ χριστόν. [ν. 191. 

ῃ 
ία. 

ἀποδοχὴ τῆς Κορινθίων ὑ ὑπακοῆς, καὶ ἀγάπης 
το αὐτόν. [ν]ῖ. 21. 

προτροπὴ "πρὸς ἐπίδωσιν χρήµατων τοῖς 
ἁγίοις, καὶ τιμὴν τῶν διὰ τοῦτο ἐρχομενωγ. 

[νῃ. 11. 
(α). 2 ἐν ᾧ' ́ περὶ τῆς Τίτου ἀποστολῆς, καὶ τῶν 

ἄλλων. πρὸς αὐτούς. [11]. 16]. 
διήγησις τῶν ἰδίων πόνων, καὶ προθέσεως, καὶ 

τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ χάριτος πρὸς τὸ μὴ τοῖς 
ἐπιπλάστοις προστίθεσθαι Κορινθίους. [Σ. 

1. 
(α). ἐν ᾧ ἀντεξέτασις 1 αὐτοῦ" πρὸς ἐκεΐνους. 

[Σ|. 1η- 
(β΄ ). ἔλεγχος ἐκείνων. [αι 71. 
περὶ ἑαυτοῦ, τὸ ἐπίπονον, τὸ παρὰ θεῷ τίμιον, 

τὸ ὠφελίμως αὐτότροφον. [ἰ. 211. 
(α). παρασκευὴ πρὸς τὴν μέλλουσαν ἑαυτοῦ 

παρουσίαν. [χῖϊ. 14, τι υἱά.] 

(αμιίωία Πγίκίοίαο αἆ ΑΙΑΤΑΡ. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστόλης ' Παύλου ιβ΄ “. 

α΄. μετὰ τὸ προοίμιον, διήγησις τῆς ἑαυτοῦ µετα- | γ΄. περὶ τῆς πρὸς Κηφᾶν ἀντιρρήσεως ὑπὸ τῆς ἐν 
στάσεως ἀπὸ ἰουδαϊσμοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν. πίστει, καὶ οὐκ ἐν νόμῳ σωτηρία. [1]. 
Π. 6]. 11]: 

β’. περὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἐπιμαρτυρήσεως εἰς δ΄. ὅτι διὰ πίστεως ἁγιασμός,' οὐ διὰ νόμου. 
τὴν ἐν πίστει ζωήν. [Π. 1] ας Π]Ε 

δ΄. Τοπι. τῶν. 3οπη. περὶ 39, Ι ε’. 1 ἀδιαφορίας. Ξ αἀᾶ. μὴ. 

Τατίείας Πιεοίοπίς (αρρ. Ερ. αἆ Οογ. δεοωπᾶαε, επ εἰ. ΙΗαιἰιλείαπα Μ.ΡΟΟ.ΓΣΧΧΤΠ. 

της. 3 οπι. ε΄. 1 οἰκείοις. 
γ. | ἑαυτοῦ. θ΄. 1 εἰς ἐπίδοσιν. "ἐν . 
δ, 1 οπι, εν} ἑαυτοῦ. 

Τατἰείας Πεοἰἰοπῖν (αρρ. Ερ. αἆ (σαἰαίας, εα ε. Πα ιἱμείαπα λ.Ροῦ. 1 Χαχιν. 

"οι, | δ'. | αἀά, καὶ, 
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ἘΒΕΑΤΑ ΙΝ ΤΕΣΤ. 

ΒΟΜΕ οὗ {1ο Γο]ογίπς Ἐπταία Ἠανο Ὄθυπ Κἰπα]γ ροϊπίοά οἱ {ο 1ο Ἠδίο; οὔθ Ἠαγο Ώοσπ ποβῖοσᾶ ἵπ οοπαρατίπς 
{πὸ Ῥυϊπίθα Β]μοσίς τι [μ6 Ώπρ]οαίο Ἠεγῖςος. 

ἊπΥ παϊςρ]ασθᾶ ου οπηϊ (θα Αοσοπίς {1ο Ῥθαᾶθυ 15 τθη πθϑίθα {ο οουτθοῦ ον ἨΠπιβο]{. 

[ΤῊ 15 Ἰϊδί Ίαν Ώθοπ Ἰάπά]γ ἄτανσπ αρ ὃν Μπ. Η. Τ. Παυποου, Β.Δ. (Τ.0.Ρ.)]. 

Ῥαρο 9, Ῥτοβς {ο {1ο Τμαάπ οο]ππιτ “ {ονέο οὔοπάαβ δα ]αρῖάσπι ροᾷοπι.” 

Μαϊ. ο: 3, Πεαᾶ εἶπαν. 

37) 

᾽᾽ 

9: 
9: 

Ματίς κα: 

33 1Ο: 

Πομπ 6: 

τες 

15: 

19: 

9: 
τῆ: 
25: 
18: 

ἆαπιος 2: 

1 Ῥοϊ. 3: 

1 ζομπ 2:8, Πεαᾶ ὑμῖν 

6, 
13, 

9, 
τό, 

27, 

39, 
24, 

35» 

43, 
27) 
2ο 

.. 

3.» 

σου. 

ἀλλὰ. 
ον κ το ὄνομά. 
κατευλόγει. 

ἣν. 

τετελευτηκότος (απᾶ ἴπ ποίο). 
ἃ. 

πιστεύσητε. 

αὐτὸν. 

1 7ο ἢ δεΐογο Θεόν. 

Ἐν Ἑ »» ἐμέ. 
25, ΒΌΡΡΙΥ απιοοίἩ Ἠτοπίμίπα ὅ6 0). Τωάνου. 

12, Ἐπαςο 6 ΠΟ] 0 αΓίοΥ κεεοπά οὕτως. 

4, Πεαά ἄνθρωπος. 

Ῥασο 656 (πιατρ.) Πεαᾶ ΤΥ. Τον Υ. 

ΒΏΒΒΑΤΑ ΤΝ ΝΟΤΗΡ. 

Ῥασο 11, Μαίί, 5: 4, 5, οηυῖέ Του6. ἄθ ραξ. 11, απᾶ ὑπδενέ απποπσδέ {πὸ Δα ΠΟΥ [165 [ου ς. 

169, οοἵπητ 8, πο 17, ομιέ 1) Ῥοίπγοει Ο ἀπ Τ,. 

656, 
2 

056 ᾽ 

659, 

675 ̓  

697, 
118, 

τϑδατπρ; οἳ ἸΜαδρπησηπι, γιο αἶγες [Ππ6 ο{Η. 5ο ἃ5 {0 ἅπβυτον {0 {Π6 σΟΠΙΠΠΟΠ Οτροῖς ἑθχύ. 

2” 1, 
ὃ 
2 

1, 
8. 

ὃ, 

22 6, Ὀούψεαι 43. απᾶ Ζ μα. ὑπδεγέ οπη. 

19, α[ίεν οπι. αἀά ἐμά. 

16, ορ πα]. 

11, Γον 87 γεαᾶ 99. 

10, α[ίεν βο]α5 διεώρρῖψ Ρετῖοά. 

16, γεαᾶ αὐτὰ βρί στα γεβίτο οί], εία. ΤῊΘ εἰς πγαβ δα 46 {ο οοιτεοί {πο ΘΙΓΟΠΘΟΙΙ8 

Τὴ Τπαοάπσίοτγ Νοίϊοθ {ο Ῥατί ΤΙ., Ῥασο ΠΠ., Ἠπιο 27, γοαᾷ Λπιρίοπδῖς. 

Τὰ Τπποᾶασίοσγ Νοξῖορ {ο Ῥαπί ΤΥ., γεαᾷ ϐ 70» Τι δὲ {ορ οἳ Ῥαρο ΠΠ., 4150 ἵπ πο ὅ οἳ βαπιθ Ρατασταρῃ. 

ΤῊΘ τοπιαϊπᾶε οἱ {1ο κεφάλαια οἵ Βέ, Ῥαπ]”5. Ἐρίδος, ποῦ ρίγοπ ἵπ Ῥατε Υ., 15 ἱπέοπᾶςᾶ {ο {ο1ἱούγ οτ {1ο 
ποχσί εἸθοί. 





| Ν.Τ. εϑεκ. Ἡ.; τεαελλες., 
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ἌΣ ,»- 

ας ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 
ο, ΄ 

ὅτι καὶ Αβραὰμ ἐκ πίστεως ἐδικαιώθη εἰς | θ΄. ὅτι ἐν τῇ ἐλευθέρᾳ γυναικὶ ' τῷ” Ἀβραὰμ καὶ σάκο τν Ξ ; 
τύπον ἡμῶν. [11]. 6]. τῷ γνησίῳ παιδὶ ὑποτυπωθέντας, οὐ χρὴ 

-“ ᾽ / Αα / . 

ὅτι ὁ νόμος οὐ δικαιοῖ, ἀλλ᾽ ἐλέγχει καὶ κατά- δουλοῦσθαι νόμῳ. Πιν. 211. ΠΝ τ ο ασε ας νι ας Ξ 
ραν ἐπιτίθησιν, ἣν λύει ὁ } κύριος“. ΠΠ. | «. ὅτι ἡ κλῆσις ἡμῶν οὐκ ὑπόκειται περιτομῇ καὶ 

Τὰ Ἂν -“ “ / . 

10]. νόμῳ διὰ τὸ τοῦ χριστοῦ πάθος. [1ν. 911. 
σ » 9, / 9 3 5 3 / Ν ’ - ΔΝ »" λ “ ᾿ / 

ὅτι οὐκ ἐκ νόμου, ἀλλ᾽ ἐξ ἐπαγγελίας τὰ | ια. ὑπογραφὴ τῆς κατὰ πνεῦμα ἐλευθερίας. [ν. 
ἀγαθά: ὁ δὲ νόμος παρασκευάστης δι 
ἐλέγχου. ΠΠ. 15]. 

ὅτι ὑπὸ | κρίσιν“ ἦσαν οἱ ἐν νόμῳ. [1ν. 1]. 
ο... 

19]. 
ἀποτροπὴ ἀπὸ τῶν ἑλκόντων ἐπὶ τὴν περιτο- 

μήν, καὶ προτροπὴ πρὸς νέαν ζωὴν τὴν ὑπὸ 
᾿ πνεύματι“. [νι. 11]. 

σαριίιία Πρἰςίοίαο αὐ ἘΙΡΗΕΡΙΟΒ. 

| Ἔκθεσις Κεφαλαίων” τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Παύλου. 

περὶ τῆς ἐν χριστῷ ἐκλογῆς ἡμῶν, καὶ εἰσαγω- 
γῆς, καὶ τελειώσεως. [1. 1]. 

εὐχὴ περὶ γνώσεως τῶν ἐν χριστῷ εἰσαχθέν- 
των ἀγαθῶν εἰς ἡμᾶς. [1. 18. 

περὶ τῆς ἐθνῶν καὶ Ἰουδαίων οἰκειώσεως πρὸς 
θεὸν διὰ χριστοῦ ἐπ᾽ ἐλπίδι κατὰ χάριν. 

ππ. 1: 
περὶ ' δωθεισης ” αὐτῷ θείας σοφίας εἰς φωτι- 

σμὸν ἐθνῶν, καὶ ἔλεγχον 3 δαιμόνων." [11]. 
11: 

εὐχὴ ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας εἰς δύναμιν καὶ 
ἀγάπην θεοῦ. [111. 14]. 

Ξ’. παραίνεσις περὶ ἀγάπης ἑνωτικῆς, εἰ καὶ τὰ 
χαρίσματα διήρηται πρὸς ὠφέλειαν κοινήν. 
[αν. 1] 

περὶ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης, ποιούσης 
ἡμᾶς θεοειδεῖς. [αν. 17]. 

τὰ 

η΄. περὶ τοῦ ζην ' ἐπαξίως“ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἔργοις 
τὴν κακίαν ἐλέγχοντας, μὴ λόγοις, πνεύματι 
πληρουμένους διὰ ψαλμῶν, μὴ οἴνῳ. [1ν. 
911. 

θ΄. διάταξις ' οἰκετικῶν “΄ καθηκόντων ἀρχομένοις 
καὶ ἄρχουσι κατὰ χριστόν. [γ. 99]. 

“. ἐν σχήματι ὀπλίσεως περὶ τῆς κατὰ χριστὸν 
δυνάμεως. [νι. 10]. 

σαρίίωία Πρὶςίοίαο αὐ ἘΗΤΙΙΡΡΕΝΡΕΡ. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς 1 Παύλου”. 
2 δ Ὁ Ν “ / 2 “ ᾿" εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς Φιλιππησίων ἀρετῆς, καὶ 
εὐχὴ τελειώσεως. [1. 91. 

διήγησις τῆς ἑαυτοῦ διαγωγῆς ἀγωνιστικῆς καὶ 
τῆς προθυμίας. [1. 191. 

παραίνεσις τῆς κατὰ θεὸν ὁμονοίας καὶ τῆς 
ἐνθέου ζωῆς. [1. 271. 

περὶ Τιμοθέου καὶ Ἐπαφροδίτου, οὓς ἀπέστει- 
λεν πρὸς αὐτούς. [1]. 19]. 

; δὰ “ / -“ ΑῪ 5 { 1 Ὁ 

ε΄. περὶ πνευματικοῦ βίου τοῦ μὴ ἐν σαρκί, } ὅς 
ἐστι΄΄ μίμησις θανάτου " τοῦ” χριστοῦ. [1]. 

, ἷ ΄ 2ο 7 - δ Ν ΄. ς΄. παραινέσεις ἰδίαι τινῶν, καὶ κοιναὶ πάντων. 
[ππ. ΠΠ, 

5 Ν “Ὁ 3 φ Ε ΔΆ, ΄. ἀποδοχὴ τῆς ἀποσταλείσης αὐτῷ διακονίας. 
Πν. 10]. 

ὃ: 

1 χριστός. 
1 β]ο Μαϊϊ, κτίσιν Ζαοαρπί. 

θ’. 1 τοῦ. 
ιβ΄. 1 τεοίε πνεῦμα. 

Τατίείας Π.εοἰἰοπίς Οσαρμ. Ἐρ. αἆ Ερ]εκίος, οπ εἄ. Μαιιϊιοίαπα Μ.Ώοο.Ιαακιν. 

1 κεφάλαια. 
1 τῆς δοθείσης. 3 δαιμονίων. 

η΄. 
8. 

1 ἀξίων. 
1 οἰκειακῶν. 

Ῥατϊεία5 7Ζιεοἰϊοπὶς (αρρ. Ἐρ. αἆ Ρ]έρρεπςες επ εᾱ. δαιἠείαπα μι οσ τ χχχιν. 

1 οπῃ. [ει 

69 

1" 
ὅ ἐστι. 3 οἴῃ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

σαριέιῖα Πρίεἰοἶπο αἰ ΟΟΤΑΡΡΕΝΡΕΣ. 
Κεφάλαια τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς ' Παύλου”. 

εὐχαριστία ὑπὲρ Κολασσαέων οἰκειωθέντων 
1 τῷ θεῷ ἐ ἐπ᾽ ἐλπίδι. Π. 91. 

εὐχὴ περὶ αὐτῶν εἰς “σοφίαν πρακτικὴν εἰς 
δύναμιν ὑ ὑπομονῆς σὺν εὐχαριστίᾳ τῆς οἰκεώ- 
σεως, τῆς ἐν καθάρσει. [1:.9]- 

περὶ τῆς ἐν χριστῷ κτίσεως καὶ ἀνακτίσεως 
τῆς κατὰ συνάφειαν θεοῦ. {. 141. 

περὶ ς ὶ ἐθνῶν προσαγωγῆς τῆς ἐν σώματι χριστοῦ 
καὶ πάθει διὰ πίστεως. [1. 211. 

περὶ τῆς διὰ τῶν πόνων αὐτοῦ διδαχῆς 1 ἀνεκτι- 
κῆς ́ εἰς παράστασιν θεοῦ. [1.24]. 

περὶ τοῦ μὴ ὑπάγεσθαι ἘΠῊΝ ἀνθρωπίνῃ φιλο- 
σοφίᾳ ἀπατηλῇ τοὺς ἐν 3 θεῷ τὴν΄ σοφίαν 
ἔχοντας. [11]. 1]. 

δι ὅτι ἡ πρὸς θεὸν συνάφεια καὶ τὰ τοῦ νόµου 
περιέχει πνευματικῶς εἰς τὸ συζῆν χριστά. 
κα. 12 πιο. 

ὅτι οἱ τοῦ σαρκικοῦ νόμου τύποι ' τοῖς” σαρ- 
κικοῖς χρήσιμοι, 2 καὶ" οὐ πνευματικοῖς τοῖς 
ἐν δυνάμει χριστοῦ ζῶσιν. Πι, 16]. 

παραίνεσις καθάρσεως ἁγιασμοῦ φιλανθρωπίας 
φιλοθεότητος φιλομαθίας ψαλμωδίας εὐφή- 
μου εἰς θεὸν διαγωγῆς εὐχαριστίας. [11]. 

οἱ 
τὰ πρὸς 

16]. 
(α’). ἐν ᾧ, τὰ πρὸς τοὺς ἀλλοτρίους ἐμφρόνως 

οἰκονομικῶς. [1ν. ὃ νε]. 61. 

1 Ἐς ἢ » Φ “ ... 

τοὺς'' οἰκείους ὁμονοητικῶς. [11]. 

6αριίμία ΠΒρίκίοίαε αἰ ΤΗΕΒΣΑΙΟΝΙΟΕΝΦΕΣ Ρ/Γπαο. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς 1 Παύλου”. 

ἔπαινος Θεσσαλονικέων ἐπὶ τοῖς ἀξίοις τῶν 
ἀποστόλων ἀγῶσιν. κ. 2. 7 

πόθος αὐτῶν, καὶ χαρὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ μέριμνα 
ὡς ἂν ' τελειωθεῖεν΄, . ΠῚ. 171. 

εὐχὴ πρὸς θεὸν 1 καὶ ΄ χριστὸν περὶ ἀφίξεως 
2 τῆς αὐτοῦ, καὶ τῆς αὐξήσεως" καὶ βεβαιώ- 
σεως 
χριστοῦ. πα. ΤΙ]. 

παραίνεσις σωφροσύνης δικαιοσύνης, ὡς ἐπὶ 

Θεσσαλονικέων ἕως τῆς παρουσίας. 

| 

ας 

κρίσει, φιλαδελφίας ἐργασίας ἰδιοπράγμονος. 
1ν. 1]. 

αν ΥᾺ περὶ τῆς τοῦ θανάτου καταλύσεως 
ἐπὶ ζώντων καὶ νεκρῶν ἐν ἐπιφανείᾳ χριστοῦ. 
[ἴν. 191. 

περὶ τοῦ αἰφνιδίως Ίξειν χριστόν, ὥστε δεῖν 
εὐτρεπίξεσθαι σπουδῇ πίστει ἐλπίδι ἀγάπῃ 
τιμῇ εἰρήνῃ μακροθυμίᾳ φιλομαθίᾳ. [ν. 11. 

εὐχὴ περὶ ἁγιασμοῦ πνεύματος καὶ ψυχῆς καὶ 
σώματος. [γ. 99]. 

(αριμία Ερίδίοίαο αἱ ΤΗΕΒΞΑΤΟΝΙΟΕΝΡΕΕ Φεοιπάαρ. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Θεσσαλογνικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς ' Παύλου”. 

εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς ' τῶν Θεσσαλονικέων 
πίστεως καὶ ἀγαπῆς καὶ ὑπομονῆς, ἐπὶ τιμῇ 
αὐτῶν καὶ κολάσει τῶν θλιβόντων: καὶ εὐχὴ 
ὑπὲρ τελειώσεως αὐτῶν " ἐνδόξου ἐπὶ δόξῃ 
χριστοῦ. Π. 1]. 

περὶ τέλους, ὅτι, μετὰ Ἀντίγριστον 1 τὸν 
πεμπόμενον ἐπὶ ἐλέγχῳ Ἰουδαίων τῶν ἀπι- 
στησάντων χριστῷ. πα. 11. 

εὐχαριστία τῆς κλήσεως. [Π. 191. 
(α). ἐν ᾧ προτροπὴ | ἐπὶ ὑπομονῇ " 

" 

ΠῚ 151. 

δ΄, 

/ 
8Β. 

, 
5. 

(1). εὐχὴ πρὸς θεὸν καὶ χριστὸν περὶ στη- 
ριγμοῦ αὐτῶν. [1- 16]. 

παράκλησις εὐχῆς ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔργου." 
Πα, ΤΠ: 

ΠΗ. 61. 
προτροπὴ ἐργασίας καὶ παραιτήσεως τῶν 
“ἀργῶν καὶ περιέργων. μα. 6]. 

εὐχὴ περὶ εἰρήνης τῆς παρὰ θεοῦ. [ηΠ1. 16]. 

ς Αν 4... ὄ δ 5 ᾽ / “ 

΄ ὑπὲρ αὐτῶν εἰς ἀγάπην θεοῦ. 

Ταγ. Πεοί. σαρρ. Ἐρ. ααὐ (οἴαδεεπδες, ες οί. βαιειοίαπα μι οσ. χπιτ. 

1 ὁπ. 
1 ρπῃ. 
1 ἀνακτκῆς. 

1ο. 2 χριστῷ οὖ οπι. τὴν. 
τ χη, 3 ΌΤΙΗΣ 
1 οπι. 

Τατ. Ίεοι. (αμρρ. Ερ. αἲ ΤΊιε55, ρτίπιαε εα δ. Μαἰἰλείαπα Μ.Ώ00.ΙΚΧΣΥ. 
1 ρπι, 
τελειωθῶσιν. ν | κατὰ. 3 οπΙ. 

Τατ. Πεοι. (αρρ. Ἐρ. αὐ ΤΊιε55. φεοιπάαε, επ εἰ. ἨΗαἰἰλείαπα μι θσσ παν. 
1 ρπῃ. 
Σοπι. "ἐν δύξῃ. 
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β. 
γ΄. 
δ'. 

1 οπι, 
1 ἐπιμονῆς. 
1 αάά. αὐτοῦ. 2 οπι. 



ΕΣ 

ζ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

(σαφιίωία Πρίκίοἶαο αὐ ΗΤΒΠΛΕΟΡ. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς 1 Παύλου κβ΄.“ 

θεολογία χριστοῦ ἐν δόξῃ πατρὸς καὶ ἐξουσία 
τῶν πάντων μετὰ τῆς “καθάρσεως τῶν ἐπὶ 
γῆς, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβη εἰς τὴν ἐπουράνιον δόξαν. 
[1 1): 

ὅτι οὐ λειτουργικὴ ἡ δόξα χριστοῦ ἀλλὰ θεϊκὴ 
καὶ ποιητική, διὸ οὐκ ἐπὶ τοῦ παρόντος 
αἰῶνος, ἐν ᾧ οἱ λειτουργοί, ἀλλ, ἐπὶ τῆς 
μελλούσης οἰκουμένης. π.δ]. 

ὅτι ἐσαρκώθη κατὰ διάθεσιν καὶ “συμπάθειαν 
καὶ οἰκειότητα τὴν πρὸς ἡμᾶς, ἐπὶ σωτηρίᾳ 
ἀνθρώπων τῇ ἐκ θανάτου | ἐπὶ" τῆς πρὸς 
αὐτὸν οἰκειώσεως. [11.9]. 

ὅτι 1 οὐ" πιστευτέον χριστῷ ὡς "Μωῦσῃ" 
ἐπίστευσαν" καθ᾽ ὑπεροχὴν δὲ τὴν θεοῦ πρὸς 
ἄνθρωπον. [1|-1]᾿ 

(α..) ἐν ᾧ, ὅτι φοβητέον τῶν πάλαι τὴν ἔκπτω- 
σιν. [ΡῚ 11. 1ο]. 

προτροπὴ σπουδάσαι εἰς τὴν προδηλουμένην 
κατάπαυσιν. [1ν. 11. 

τὸ φοβερὸν τῆς κρίσεως παρὰ ᾿ τῷ λόγῳ" 
5 τῷ“ διὰ πάντων, καὶ τὸ χρηστὸν τῆς χά- 
ριτος τῆς ἱερατικῆς παρὰ τῷ ὁμοιοπαθή- 
σαντι ἡμῖν ἀνθρωπίνως. [αν. τι]. 

ἐπιτίμησις ὡς ἔτι δεομένοις εἰσαγωγῆς. [γ. 
11 περα. ἢ 

(α). ἐν ᾧ προτροπὴ εἰς ἐπίδοσιν, ὡς οὐκ οὔσης 
| ἀρχῆς, δευτέρας “ [να 11. 

(8. παράκλησις σὺν ἐπαίνῳ. [γἱ]. 91. 
ὅτι βεβαία ἡ ἡ ἐπαγγελία τοῦ θεοῦ, καὶ ταῦτα 

σὺν ὅρκῳ. [ν]. 19]. 
περὶ Μελχισεδὲκ τοῦ εἰς χριστὸν. τύπου κατὰ 

τὸ ὄνομα, καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν ζωὴν καὶ 
τὴν ἱερωσύνην. ἴνη. 1]. 

(α). ἐν ᾧ, ὅτι καὶ τοῦ Αβραὰμ προετιµήθη. 
[να. 4]. 

ὅτι 1 παύεται" 3 ἡ 
Αα ς 74 

“ σοῦ Ααρὼν 5 ἱερωσύνη, ἡ 
κβ' 

ἐπὶ γῆς οὖσα" ἵσταται δὲ ἡ οὐράνιος, ἡ 
χριστοῦ ἐξ ἑτέρου γένους οὐ κατὰ σάρκα, 
3 οὐδὲ“ διὰ νόμου σαρκίνου. [ν]]. 11]. 

ὑπεροχὴ τῆς δευτέρας διαθήκης παρὰ τὴν προ- 
τέραν ἐν ἱλασμῷ καὶ ἁγιασμῷ. [ν111. 7]. 

περὶ τοῦ αἵματος } χριστοῦ, ἐν ᾧ ἡ νέα δια- 
θήκη, ὅτι τοῦτο ἀληθὲς καθάρσιον εἰς ἀεί, 
οὐ τὰ ἐν αἵμασι ζῴων τοῖς πολλάκις προσ- 
αγομένοις. [ἴχ. 111]. 

μαρτυρίαι περὶ τῆς μόνης καθάρσεως καὶ προσ- 
αγωγῆς πρὸς θεόν. τς. 5]. 

(α’). ἐν τ προτροπὴ τῆς ἐν πίστει προσόδου. 
[Ξ 19 

προτροπὴ νο κατὰ φόβον τῆς ἐγγιζούσης 
κρίσεως. [ε 26]. 

περὶ τοῦ καλὴν ἀρχὴν εἰς καλὸν τέλος προσ- 
αγαγεῖν. [κ. 92]. 

περὶ πίστεως τῆς καὶ τοὺς παλαιοὺς δοξασά- 
σης. [πι 1]. 

περὶ ὑπομονῆς ἐν ἀκολουθήσει χριστοῦ. [κὴ. 

περὶ σωφροσύνης ἕως καιρὸς κατορθώσεως, μὴ 
ἀποτύχωμεν αὐτῆς ὡς Ἠσαῦ μὴ εὑρὼν 
τόπον μετανοίας. [Σ ἢ. 14 πιοά.} 

ὅτι φοβερώτερα τῶν ἐπὶ Μωύσέως τὰ μέλλοντα 
καὶ πλείονος ἄξια σπουδῆς τὰ νῦν. [χΧ]]. 
15]. 

περὶ φιλαδελφίας καὶ φιλοξενίας. [κ 1]. 
(α:). ἐν ᾧ περὶ σωφροσύνης. [κι. {]. 
(β'). περὶ αὐταρκείας. [κη. δ]. 
(γ). περὶ μιμήσεως πατρῶν. {ΧΠ|. 7]. 
περὶ τοῦ μὴ σωματικῶς ζῇν κατὰ νόμον, ἀλλὰ 

πνευματικῶς κατὰ χριστὸν ἐν ἀρετῇ. [κ]. 

9] 
. εὐχὴ πρὸς θεὸν περὶ τὴ εἰς ο ον ἀγωγῆς, 

κ . ἤὸ .. 

καὶ οἰκονομίας. [ΧΙ]. 99. 8. 20]. 

Οαρϊέιία Πρίδίοίαε αὐ ΤΙΜΟΤΗΕΟΝ γίπιαθ. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Τιμόθεον ' ἐπιστολῆς πρώτης" 

περὶ τῆς εἰς ἀγάπην θεοῦ ὁδηγίας, τὴν ἀπροσ- 
δεῆ νομικῆς ἀνάγκης. [αι 5]. 

περὶ τῆς ἑαυτοῦ ἐκλογῆς εἰς εὐαγγελιστὴν ἐκ 
διώκτου κατὰ χάριν θεοῦ. [1. 19]. 

͵ η. 

δ΄. 

παραγγελία περὶ πιστῆς καὶ εὐσυνειδήτου 
διακονίας ἧς ἄνευ κίνδυνος. [1. 181. 

περὶ εὐχη», ὅτι ὑπὲρ πάντων," πανταχοῦ, 
ἀκάκως, ἀταράχως, σεμνῶς. [1|. 1]. 

αγ, Πεεί. σαμρ. Ερ. αἆ Ἠεύταεος δ: εαιί, ΜΙαιιποίαπα Μ.Ώ0ο0.ΙΧΧΧΙΥ. 

} οπι. ζ΄, 1 δευτέρας ἀρχῆς. . 

1 διὰ. Μ. Ἱ παύσεται. οι. 3.464. ἡ. " οὐ. 

1ρπ. 3 Μωῦσεῖ. ιβ΄. 1 δὰ. του. 
1 τοῦ λόγου. οπι, ἱ 

αγ. Τεοι. σαρρ. Ἐρ. αἆ Τιπιοίιευπι ργίπιαε, εα εαΙ. Μαιιμείαπα Μ.Ρ0Ο.ΙΧΑΧν. 

1 πρώτης ἐπιστολῆς. Ι ὃ. Ρα 4. ὅτι. 
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ΠΣ ΤΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

περὶ διδασκάλων, ὅτι ἄνδρας χρή, καὶ οὐ γυ- | Μ. περὶ τοῦ ἁρμοζόντως ἐκάστῳ προσφέρεσθαι. 
ναῖκας εἶναι. διὰ τὴν φύσιν, καὶ τὸ πάθος τὸ πῃ: 
ἐξ ἀπάτης, ὃ λύει ' γένεσις “ ἡ χριστοῦ, καὶ ια΄. περὶ χηρῶν ἡλικίας καὶ τρόπου καὶ διοικήσεως. 
πίστις αὐτῶν καὶ βίος. [1ἰ. 11]. [ν. 4]. 

περὶ ἀρετῆς ἐπισκόπων. [11.1]. ιβ. περὶ πρεσβυτέρων τιμῆς. [ν. 1Τ]. 
(α)). ἐν ᾧ περὶ διακόνων ἀνδρῶν τε καὶ Ὕυναι- ᾿ εγ΄. περὶ χειροτονίας ἀσφαλοῦς. [ν. 99]. 

κῶν. σα, 8]. ιδ, ὅτι οὐδὲν ἔργον λανθάνει. . 94]. 
περὶ θείας σαρκώσεως. Πα, 16]. με’. περὶ δούλων ὑπακοῆς. [νι. 1 
(α’). ἐν ὦ τῶν ἐσομένων 3 αἱρέσεων δαιµονι- | ιτ’. κατὰ τῶν φιλοκερδῶν 1 ψευδοδιδασκάλᾶν "'. Ὦ 
κῶν ̓ς ιν. ἢ: ἅγγι- 8]. 

περὶ ἀγῶνος εὐσεβείας ἐ ἐπ᾽ ἐλπίδι. Πχ. 81. δα παραγγελία φοβερὰ περὶ καθαρᾶς ὑπακοῆς 
περὶ ἐπιμελείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἐκκλησίας. ἄχρι τέλους. [τ]. 111. 

[1ν. 111. η’. πλουσίων ὁδηγία ἐπὶ τὴν ὄντως ζωήν. [ν]. 171. 

6αρίζηία ΠΗρίδίοῖαο αὐ ΤΙΜΟΤΗΕὉΝ Φεσιπιάαο. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς 1 Παύλου ". 

ἔπαινος τῆς Τιμοθέου πίστεως, καὶ προτροπὴ εἰ. περὶ ὀρθῆς δικαιοσύνης καὶ βίου καθαροῦ, 
ὑπομονῆς κατὰ τὸ πρέπον τῇ χάριτι, ἐν ᾗ εἰρηνικοῦ, καὶ κατὰ τὼν ἐναντίων. [1]. 14]. 
καὶ αὐτός, φησί, διακαρτερεῖ πάσχων. [1 ἘΝ πρόρρησις περὶ κακίας ἀνθρώπων πλεοναζού- 
5]: σης, ἀπατηλῶς, ἐλεγχομένης. [11- 11. 

περὶ τῆς ἁρμοζούσης ' μεταδόσεως " τῶν θείων ζ΄. προτροπὴ τῆς ἑαυτοῦ. μιμήσεως ἐξ ἐναντίου 
Ξ δογμάτων ος 15]. τοῖς φαύλοις, ἐν ὑπακοῇ θεοῦ. [11]. 10]. 

περὶ τῆς ̓ ἀφροντιδος ἐν τῷ νῦν βίῳ πολιτείας η΄. περὶ τῶν 1 κενοτομησάντων ", οἷς ἀντιτάττει 
ἐπὶ ταῖς ἀπόνοις τροφαῖς. Πα, 4]. τὸν Τιμόθεον. ΠΣ 11. 

περὶ τῆς εἰς χριστὸν πίστεως καὶ ὑπομονῆς θ΄. περὶ τῆς ἑαυτοῦ μελλούσης ἀναλύσεως 1 ἐπ- 
| ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς“. [11.111]. δόξῃ αἰωνίῳ ". [1ν. 6]. 

(αριίιία Πριδίο]αε αὐ Τιτύν. 

Κεφάλαια τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς 1 Παύλου ". 

περὶ διδασκάλων ἐπιτηδείων 1 πρὸς '' διακονίαν | δ'. περὶ δούλων ὡς ἂν καὶ αὐτοὶ τῆς χριστοῦ 
καὶ ἔλεγχον ἀπειθῶν. [1. 6]. χάριτος ἀξίως δουλεύοιεν. [1]. δ]. 

κατὰ τῶν σαρκικὰς καθάρσεις πρεσβευόντων, | ε΄. περὶ “ἀρχόντων ὑπακοῆς πρεπούσης τῇ ἐπιει- 
καὶ ὑπὲρ πνευματικῆς ἀρετῆς. [α. 10]. κείᾳ τοῦ χριστοῦ. Παπ, 15]. 

παραινέσεις, ἃς δεῖ παραινεῖν καθ ἡλικίαν 5'. παραίνεσις περὶ τοῦ ἐκκλίνειν τοῦς ἐριστικοὺς 
ἑκάστοις. [11]. 91. ζητητάς. [1π|. 10]. 

σαριίιία Πρίκίοίαο αὐ ῬΉΙΕΜΟΝΕΜ. 

Κεφάλαια τῆς 1 πρὸς Φιλήμονα " ἐπιστολῆς. 

ἔπαινος Φιλήμονος, καὶ εὐχαριστία ὑπὲρ | β'. σύστασις ᾿᾽Ονησίμου φυγάδος οἰκέτου, καὶ παρά- 
αὐτοῦ. [γετ. 4]. κλησις ὑπὲρ αὐτοῦ σωθέντος διὰ πίστεως 

[τεν. 10]. 

1 γέννησις. | τσ’. ὦ διδασκάλων. 
1 μαὰ, περὶ. 3 δαιμ. αἱρ. 

Ταγ. Μεοί. (αρρ. Ερ. αά Τποίλειωπ δεειπᾶαο, ἐπ εί. Μαι Ηείαπα Μ.Ρ06.ΗΣΑΣΥ, 
ἵ ΟΠ], η΄. ἵ καινοτοµησάντων. ως ΤΙΝ 5 , 
Ἰ µεταξώσεως. 3 διδαγμάτων. θ΄. 1 ἐν δόξῃ αἰωνίᾳ. 
} ἐπλ. (οπι, ἐπ᾽) τιμῆς δικαίας. 

Ταγ. 1,εοἰ. αὐ ΊΤωπι επ εᾱ. αι είαπα Μ.Ώο0ς.ΙΚΑΧΙΙ. 

οπι. | α'. 1 εἰς. 

Τατ. ἴ,οοί. αὐ Ελίίεπι. ος εαἰέ. 1 αμ λείαπα π.Ῥος.ΕΧΧΧΙΙ. 

1} αὐτῆς, | α’. Ἰ περὶ. 
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(αρίέιῖα Απιάγεαο ἵπ Αροοαηρείπ 6 οοὕ. Ῥ. '' Απηώμμιιιις Πιογπι οαρίέι]ογπι εδ 

; 
ε. 

οοᾶεα Γοτρ]ηγῖῦ 68; πιθο επιῖπι ἔην αἰΐο σοᾶΐσα ιποϊα[ὺ αἀδοτέρία ιν. ΤῈ, 

Τὰ κεφάλαια τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου. 

Προοίμιον τῆς Ἀποκαλύψεως, καὶ ὅτι δι’ ἀγγέ- 
λου αὐτῷ δέδοται. 

Ἂν / » ς Ν / 3 ” 2 / 

ὀπτασία ἐν ἡ τὸν Κύριον ἐθεάσατο ἐν μέσῳ 
ἑπτὰ λυχνιῶν χρυσῶν. 

τὰ γεγραμμένα πρὸς τὸν τῆς ἐκκλησίας 
Ἐφεσίων ἄγγελον. 

τὰ δηλωθέντα τῷ τῆς Ἄμυρναίων ἐκκλησίας 
ἀγγέλῳ. 

τὰ σημανθέντα τῷ τῆς Περγαμηνῶν ἐκκλησίας 
ἀγγέλῳ. 

τὰ γεγραμμένα πρὸς τὸν τῆς Θυατηρῶν ἐκκλη- 
σίας ἄγγελον. 

τὰ ἀπεσταλμένα τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας ἐν : ᾷ 
Σάρδεσι. 

τὰ γραφέντα πρὸς τὸν τῆς Φιλαδελφεών ἐκκλη- 
σίας ἄγγελον. 

τὰ δηλωθέντα πρὸς τὸν τῆς Δαοδικαίων ἐκκλη- 
σίας ἄγγελον. 

περὶ τῆς ὁραθείσης αὐτῷ θύρας ἐ ἐν τῷ οὐρανῷ, 
καὶ τοῦ θρόνου, καὶ τῶν κδ᾽ πρεσβυτέρων 
καὶ τῶν ἑξῆς. 

περὶ τῆς βίβλου τῆς ἐνσφραγισμένης σφραγῖ- 
σιν ἑπτὰ τῆς ἐν χειρὶ τοῦ θεοῦ" ἣν οὐδεὶς 
ἀνῦξαι τῆς κτιστῆς φύσεως δύναται. 

περὶ τοῦ ἀρνίου τοῦ τὰ ἑπτὰ κέρατα ἔχοντος, 
ὅπως τὴν βίβλον ἠνέωξεν. 

λύσις τῆς πρώτης σφραγῖδος τὴν ἀποστολικὴν 
διαδοχὴν σημένουσα. 

λύσις τῆς δευτέρας σφραγῖδος, δηλοῦσα τὸν 
τῶν ἀπίστων πόλεμον. 

λύσις τῆς τρίτης σφραγῖδος δηλοῦσα τῶν μὴ 
παγίως πεπιστευκότων χριστῷ τὴν ἔκπτω- 
σιν. 

τε. λύσις τῆς τετάρτης σφραγῖδος, ἐμφαίνουσα 

ιζ΄. 
τὰς ἐπαγομένας παιδευτικὰς μάστιγας. 

λύσις τῆς πέμπτης σφραγῖδος τὴν τῶν ἁγίων 
σημαίνουσα πρὸς κύριον καταβόησιν ὥστε 
γενέσθα: συντέλειαν. 

η. 

ιθ΄. 

[ 
κα. 

λδ΄, 

λύσις τῆς ἕκτης σφραγῖδος τὰς ἐν τῇ συντελείᾳ 
ἐπαγομένας πληγὰς σημαίνουσα. 

περὶ τῶν σωζομένων ἐκ τῆς πληγῆς τῶν τεσσά- 
ρων ἀγγέλων' χιλιάδων. ρμδ΄. 

περὶ τοῦ ἀναριθμήτου ὄχλου τῶν ἐξ ἐθνῶν 
χριστῷ συμβασιλευόντων. 

λύσις τῆς ἑβδόμης σφραγῖδος, δηλοῦσα ἀ ἀγγε- 
λικὰς δυνάμεις “προσάγειν τῷ θεῷ τὰς τῶν 
ἁγίων προσευχὰς ὡς θυμιάματα. 

περὶ τῶν “ζ, ἀγγέλων ὧν τοῦ πρώτου σαλπί- 
σαντος, χάλαζα καὶ πῦρ καὶ αἷμα ἐπὶ τῆς 
γῆς φέρεται. 

περὶ τοῦ δεύτερου ἀγγέλου, οὗ σαλπίσαντος, 
τῶν ἐν θαλάσσῃ ἐμψύχων ἀπόλεια γίνεται. 

ὁ τρίτος ἄγγελος, τὰ τῷ ποτάμῳ πικρένει 
ὕδατα. 

ε / ΝΜ Ν / ο { -“ 

ὁ τέταρτος ἄγγελος, τὸ τρίτον τοῦ ἡλιακοῦ καὶ 
σεληνιακοῦ φωτὸς σκοτίζει. 

περὶ τοῦ πέμπτου ἀγγέλου καὶ τῶν ἐκ τῆς 
ἀβύσσου ἀνερχομένων νοητῶν ἀκρίδων καὶ 
τοῦ ποικίλου τῆς μορφῆς αὐτῶν. 

Ν ιν ο 5 / Ν “ ᾿ ΔΝ -α 

περὶ τοῦ ἕκτου ἀγγέλου καὶ τῶν ἐπὶ τῷ 
Εὐφράτῃ λυομένων ἀγγέλων ἐπίλυσις. 

περὶ ἀγγέλου περιβεβλημένου νεφέλην καὶ ἶριν 
καὶ τὸ κοινὸν τέλος προμηνύοντος. 

ὅπως τὸ βιβλαρίδιον ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ὁ 
εὐαγγελιστὴς εἴληφεν. 

περὶ Ἐνὼχ καὶ Ἠλία διελέγχειν μελλόντων 
τὸν ἀντίχριστον. 

ὦ Ε / ο ἊΣ Ὁ 5 / ᾽ ὅπως ἀναιρεθέντες ὑπὸ τοῦ ἀντιχρίστου ἀνα- 
στήσονται καὶ τοὺς ἠπατημένους ἐκπλήξου- 
σιν. 

Δ ο) / / ΔΝ . ς "κα 

περὶ τῆς [ζ7] σάλπιγγος καὶ τῶν ὑμνούντων 
τὸν θεὸν ἁγίων ἐπὶ τῇ μελλούσῃ κρίσει. 

περὶ τῶν “διωγμῶν τῆς ἐκκλησίας τῶν προτέ- 
ρων, καὶ τῶν περὶ τοῦ ἀντιχρίστου. 

περὶ τοῦ γενομένου πολέμου μεταξὺ τῶν ἁγίων 
ἀγγέλων καὶ τῶν πονηρῶν δυνάμεων, καὶ τῆς 
καταπτώσεως τοῦ δράκοντος. 

941 



λε. ὅπως ὁ δράκων διώκων τὴν ἐκκλησίαν οὐ 
παύεται. 

λς’. περὶ τοῦ θηρίου τοῦ ἔχοντος κέρατα δέκα καὶ 
κεφαλὰς ἑπτά, ὧν µίαν ὡς ἐσφαγμένην. 

λζ΄. περὶ ἑτέρου θηρίου δύο κέρατα ἔχοντος, καὶ τῷ 
πρώτῳ τοὺς ἀνθρώπους ἐπάγοντος. 

λη΄. περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου. 

λθ΄, περὶ τῶν .ρµδ’. χιλιάδων τῶν σὺν τῷ ἀρνίῳ 
ἑστώτων ἐν τῷ ὅρι Σιών. 

μ΄. περὶ ἀγγέλου προαγορεύοντος τὴν ἐγγύτητα 
τῆς μελλούσης κρίσεως. 

μα΄. περὶ δύο ἀγγέλων τὴν πτῶσιν Βαβυλῶνος 
κηρυξάντων. 

μβ΄. περὶ .γ΄. ἀγγέλου ἀσφαλιζομένου τὸν τοῦ κυρίου 
λαόν μὴ δέξασθαι τὸν ἀντίχριστον. 

/ “ ς- 2 Ἁ /. / ω / 

μγ’. ὅπως ὁ ἐν τῇ νεφέλῃ καθήμενος τῷ δρεπάνῳ 
συντελεῖ τὰ ἐκ τῆς γῆς βλαστάνοντα. 

μδ΄. περὶ ἑτέρου ἀγγέλου τρυγῶντος τὴν τῆς πι- 
κρίας ἄμπελον. 

» Ἂ, -“ ᾿ς » / “ 53 { - 5 

με΄. περὶ τῶν .ζ΄. ἀγγέλων τῶν ἐπαγόντων τοῖς 
ἀνθρώποις τὰς πληγὰς πρὸ τῆς συντελείας" 
καὶ περὶ τῆς ὑαλίνης θαλάσσης ἐν ᾗ τοὺς 
ἁγίους ἐθεάσατο. 

µς’. ὅπως τῆς “τῆς φιάλης ἐκχυθείσης ἕλκος κατὰ 
τῶν ἀποστατῶν γίνεται. 

μζ΄. πληγὴ .β΄. κατὰ τῶν ἐν θαλάσσῃ. 
΄ “ Ν - ΄ - Ν » 9 μη΄. ὅπως διὰ τῆς .γ. οἱ ποταμοὶ εἰς αἷμα µετα- 

κιρνῶνται. 

- μθ΄. ὅπως διὰ τῆς .δ. καυµατίζονται οἱ ἄνθρωποι. 

ὅπως διὰ τῆς «ε΄. ἡ βασιλεία τοῦ θηρίου σκο- 
τίζεται. 

γα. ὅπως διὰ τῆς .-΄. ἡ ὁδὸς διὰ τοῦ Εὐφράτου 
τοῖς ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου βασιλεῦσιν ἀγύγε- 
ται. 

νβ΄. ὅπως διὰ τῆς ζ΄. χάλαζα καὶ σεισμὸς κατὰ τῶν 
ἀνθρώπων γίνεται. 

/ 
γ. 

, ΄“΄ 

νγ΄. περὶ τοῦ ἑνὸς τῶν .ζ΄. ἀγγέλων δεικνύντος τῷ 
εὐαγγελιστῇ τῆς πόρνης πόλεως καθαίρεσιν, 
καὶ περὶ τῶν .ζ΄. κεφαλῶν καὶ .(΄. κεράτων. 

νδ΄. 
” ς ΕΝ ΔῊ ιά Δ, ” [οὶ / ὅπως ὁ ἄγγελος τὸ ὡραθὲν αὐτῷ μυστήριον 

ἑρμήνευσεν.. Β 

γε. 
Δ ε / 3 , Ας Αα 

περὶ ἑτέρου ἀγγίλου τὴν πτῶσιν τῆς Βαβυ- 
λώνος δηλοῦντος, καὶ οὐρανίου φωνῆς τὴν ἐκ 
τῆς πόλεως φυγὴν ἐντελλομένης, καὶ περὶ 
τῆς τῶν τερπνῶν ὧν πρὶν ἐκέκτητο. 

περὶ τῆς τῶν ἁγίων ὑμνῳδίας, καὶ τοῦ τριπλοῦ 
ἀλληλούϊα ὃ ὅπερ ἔψαλλον ἐπὶ τῇ καθαιρέσει 
Βαβυλῶνος. 

περὶ τοῦ μυστικοῦ γάμου καὶ τοῦ δείπνου τοῦ 
ἀρνίου. 

ὅπως τὸν χριστὸν ὁ εὐαγγελιστὴς ἐφ᾽ ἵππον 
μετὰ δυνάμεων ἀγγελικῶν ἐθεάσατο. 

περὶ τοῦ ἀντιχρίστου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ βαλ- 
λομένων εἰς γέενναν. 

ὅπως ὁ σατανᾶς ἐδέθη ἀ ἀπὸ τῆς χριστοῦ ἀπό ρε-- 

σίας μέχρι τῆς συντελείας, καὶ περὶ τῶν 'ᾳ' 

ἐτῶν. 

περὶ τῶν ἡτοιμασμένων θρόνων τοῖς φυλάξασιν 
τὴν χριστοῦ ὁμολογίαν ἀνεξαρνητόν. 

τίς ἐστιν ἡ πρώτη ἀνάστασις, καὶ τίς ὁ δεύ- 
τερος θάνατος. 

περὶ τοῦ Γὼγ καὶ Μαγώγ. 

περὶ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ τῆς 
κοινῆς ἀναστάσεως καὶ κρίσεως. 

περὶ καινῶν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς, καὶ τῆς ἄνω 
Ἱερουσαλήμ. 

Ν ὺρ, ο) κ. . / / 

περὶ ὧν εἶπεν ὁ ἐν τῷ θρόνῳ καθήμενος. 

περὶ τοῦ ἀγγέλου. δεικνύντος αὐτῷ τὴν τῶν 
ἁγίων πόλιν, καὶ τὸ ταύτης τεῖχος σὺν τοῖς 
πυλῶσιν διαμετροῦντος. 

περὶ τοῦ καθαροῦ ποταμοῦ τοῦ φανέντος ἐκ τοῦ 
θρόνου ἐκπορεύεσθαι. 

ὅτι ὁ θεὸς τῶν προφητῶν ὁ χριστὸς καὶ δεσπό- 
της τῶν ἀγγέλων. 

περὶ τοῦ ἀξιοπίστου τῶν τεθεαμένων τῷ ἀπο- 
στόλῳ. 

ὅπως ἐκελεύσθη μὴ σφραγίσαι ἀλλὰ κηρῦξαι 
τὴν ἀποκάλυψιν. 

ὅπως ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ ἐν αὐτῇ πνεῦμα προ- 
καλοῦνται τὴν χριστοῦ ἔνδοξον ἐπιφάνειαν" 
καὶ περὶ τῆς ἀρᾶς ᾗ ὑποβάλλονται οἱ τὴν 
βίβλον παραχαράττοντες. 
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ΠΗ. ΤηπΓα 1  αβΗΝΚ ΤΗΡΤΡΑΜΕΝΤ. 

ῬΑΗΠΤ ΥΠ. 

ΤῊΝ πΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΟΒΥ ΝΟΤΟΒ. 

ΠΕ οοπίπς 1Η86 οἵ Απμογιςς {γοπι γ]ο] {Ππ|5 οοπο]αᾶϊπσ Ῥατί οὗ Ὦμ, Τππαβιες’5 τοε]ς 

Τοξίαπιεη{ Ίναδ Ώδει Ῥεϊπδες, Ίαδ Ώεεπ Ῥγεραχεά Ὦγ Ἠήπιβε]{. 

ΥΕΗΡΙΟΝΒ ΑΝΡ ΜΑΡ, 

Ὑπ]ς,, Υα]ς. Οἱ., Εα]ά., Απι.; Μεπιρῃ., Τμοῦ,, Θσε., Ατπι., 
Ολη 

Α. Οοάες Αἰεχαπάτίπας, 
ἐξ, ΤῊΘ 0οᾶες Ῥἰπαϊδίοας, ἘῸΡ υμῖμ Βογίνοποι)ς οο]]αῦίοη. 

Ἠα8 Ῥθει 866 ἑμτοισλοιῦ πο ΑΡοσαΙγΡΒο. 
Ο. Οοἆες Ερμή, Α {ποβίμη]]ο οἀ]δίοι ραρ]εηοά ὈΥ 

ΤΙΒομ θη ον. 
Ρ, ΤῊΪΒ. οο]]αίοη μᾶ85. Όδει ἴαϊεπ [οτι Ἰήβδομεπάον[Ἡ 

θά Ιδίου. 
ϱ. Το Βαβίαπ ΜΒ. ἴθ ἴμο Ὑαἴϊοαη. 

Ἠ88 Ὄθει ἴακεπ [γνοπι Τδομοπᾶον{ 5 Αρρεπάϊς ο ἴμο 
Οοάες Υ' αὐϊσδηιιβ, ΤΠ οοΠβε(ποποθ οὗ ὕΠ6 τθ-αγγαπσθππεπῦ 
οἵ ΜΒ... ὑπ6 Ιπίθηδίοη εσργθβδεοά ἴῃ ραρο Πἱ, οἱ Ῥατῦ ΤΥ. 
Ἠα858 Ῥθει τοπάογεά πασαῦοτγ. 

1. ΤΗε Ίοης ]οδυ ΜΑ. αβεὰ Ὦγ Βγαδπιας, γγπΙοἩ πνας α15- 
σονετεὰ απᾶ Ιάοπίιβεα Ὦγ ΡΒνοίθβδον Ώ6ἱ1{78οἩ, απ συ] 0 ἢ 
1 μα ἴ]λο ορροτίιιπΙϐγ οἵ οο]]αήίπσ αὖ Ἐπτίαπσεῃ, ἴῃ 1862. 
Πε τεβα]έ οὗ πιγ οο]]αθίοη παδ ραβ]5δηεὰ ἴῃ 1ο Ἰαῦΐετ ρατῦ Ὁ 
ΟΕ ο βΒαππο Ύθαν, ἵη Ίο βοσοπἁ ρατῦ οὗ ΓἨοἱΙήΒομ”Β | 
“ΗΔΗ ΒΟΥ ὉΠ ΟΠ 6. Ἐαπάς,” 

6. Οοἀάες ΒῬοα]είαπιιβ 
οεηζατγ, πΥΠΙο οοπὔαΙΠΒ ὑπ Αοὐβ κ]. 14, οη ἴο ἄροο. χχὶ. 
Α. νοτγ οὔδοιτο ΜΑ. 

7. Τὴ ὑπ Βυ 58} Μάβθαμ, Η 811. “ 6637 Απ ἱππρογ[αηῦ 
ΜΆ. οὗ ὑπ εἰεγεπί] οεΠὔτΥ. 

14, Οοἀεκ ΤΠεϊοερίγθηδί5, οἰδθα ἴθ ὑπὸ (οΒΡ618 α5 69, 15 
οἱ ἴπε ἔοανξθθηθη οθηθανγ, [Ι͂ῃ ὑπ ΑροοβΙΥρ5δο 16 18 
ἀε[εοῦῖνο ἔνοπα ρατῦ οἵ οπαρίευν χν]Π. ἴο ἴ]μο οπά ; ΠΙΙΟΙ 

ΤΗΙ5 οο]]αίίοι. | 

Ῥατοσοϊαπαβ, οὗ ἐπ εἰετεπίῃ | 

Ἠα5 Ὄθεν βαρρ]εά Ὦγ ἃ Ἰαΐου Παπά [ποπ ἴμο Οοάος 
Μοπίοτβαπς, ΨΙοἩ 15 οἶθὰ Ίπ Ό]ιο ΑΡΟΟΒΙΨΡΒΟ 88 92. 

38. [πὰ ἴμο Ὑαίσαυ “579. Της ἵ ἃ ΜΡ. πΠΏῖοἩ 
αἴγοπρβ]γ τ6βεπ1Ρ]ο8 Α, Ο, απᾶἆ ἴμο οἴμεν παοβῦ ἃποϊθηῦ 
Δα ου 165 ; 16 γα5 οο]]αιοά Ὦγ ΒΙτοα. Τε ἱπιροτίαπορ οἵ 
{Πο τεαάῖησς 5ὐτοηβΙγ βΒὔτασ] 16, απά πΠθη Πο Ἠεν. 
Β. Η. ΑΠοτὰά πας ἴῃ Βοπ1θ, 1 ἄἆγενν ΠΙ5 αὐὐθηύίοη Το 16, απά. 

᾿ 88 Ποασμῦ 16 πας οὗ ΒαβΊοϊεπῦ Ιππρογίαηοσε 6ο τε-σο]]αΐθ 16, 
απᾶ πα] Ἱεπί 18 σο]]αδίοη ὕο πιε, 5ο ὑμπαῦ 16 Ἠα5 Ῥθοιι 

᾿ αφθᾶ μγοασμοιῦ ΜΠἱ8 Ῥοοι. Μδηγ οὗ ὑπ οογγθοΙοηΏΒ 818 
εκοθθάἰησ]γ ναἱααβ]θ. 

91. Τμπο οοπιραγανεΙγ πποάθγη παρρ]επιοπό ᾖἴο ἴμο 
Οοἆεκ γαϊίοαπαβ, Β. ΕῸΥ ΙΒ 1 Ἠανο οοπιῃατθοά ἴμο 
εἀ1ξίοη οὗ Β. ρα]δπεά Ὁγ Υεγοε]]οπί απᾶ Οοσσα, οἰ θα ἃ5 
91 (Υ. ἃ Ο.. ΒοπΙΘΙΙΠΙ6Β 1ἢ ὉΠ|15 ὑπ τθαάἶπσς ΑἸ ΠῚ ἔποπα 
ἴλοβο ρίνθι ἵπ Ἐοτᾷ Αρροπᾶἰκ ο ἴμο Οοᾶες ΆΑἱεχ- 
απατίπας, 1799. ΤΠΙΒ αοοοιΠπί5 [ον πο αρραγεπῦ ἆἱδ- 
οτεραΏοΙε». 

92, 969 14. 
96. Οοᾶεχ ῬανμαΠη, “17. ΟΥ̓Π6 γε] ου ὑμὶν θη 

οεπίτγ, Ὀγοιισ]ὸ Ὦγ ἴπο Ἠομ. Β. Οαπποηή, ἵπ 1837, ἔποπι 
Μοιπῦ Αὐποβ, πο [ογπιίησ ἃ 5ρεσοῖα] ἰπθαδιατο ἴῃ ἴ]μθ 
Ῥαγβαπα Τήρτανγ : 16 Πα5 Όθεῃ σο]]αίοεά Ὀγ Μτ. Φογίνεπεν. 
Τῃϊς ΜΘ. Ὀνεα]κ5 οὔ αὖ οπαρίθγ χχ. 11 οἵ [8 ΑΡοοαΙγΡ5θ. 

ἘῸν Ὑπ]σ., Υα]σ.ΟΙ., Απιὶ, Μεπιρῃ., ΤῊ ΘΌ., απ ΑΥΠη. 566 
ἴπο Ταὐροάιιοῦονν Νούϊοθ το Ῥατε [Υ͂. 

Ἐα]ά. Οοἀες Ἐπ]άεηδί,. Α [αὐ ΜΗ, οἳ ἴπο Νὸν 
Ῥεδίαιποπῦ, αροαῦ υπο βἰκίῃ οΘηΘΙΓΥ, ρα ὈΠ15η6α Ὦγ Βαπ]α. 

Ὁγν, Α ναιβίοπ ΡοΠαρθ οὗ {86 ΒἰςίἩ οθηθα νυ. 
Ανπι. Ζοῃ. Τε Ατπιοπίαη, 85 δαϊίθα Ὀγ Ζομταῦ. 
40Η. Ἔμο «Ἠεπιορίο, 8 βαϊύθα Ὦγ Βοᾷᾶς. 

ΤῊΘ Ῥεαάον 15 τεφεβίεὰ {ο οββοινο ἐμαῦ ἵη αΠΥ Ρ]ασθς ἴῃ πηίοϊι Ἡθ τπαγ ποῦ αοοερῦ ΤΙΥ τεβιι]ῇζ5 α5 Το ἴ]θ {οσῦ αἀορίαα, 
ηθ 18 {αγηϊδμεά ση δα 411 με ΑΝΟΙΕΝΤ ἨἘΥΙΡΗΝΟΕ αραἶπαέ ΤΗΥ οοπο]αβίοΏ5 85 Ἰπε]] α5 Το) ὕΠ 61. 

Ῥπ. ΤπεαβιΕς δα :----- Τὸ 15. σι εκοθεᾷῖπσ φαξς[αοίῖοι απά ἐμαπ]ςα]ποςν ὑπῶῦ Τ απι 8018 

{ο ραί {λα Ἰαδὲ Ρατί οἵ πιγ ἄτοεῖς Ῥείαππεπέ Ιπίο Ελα Ἰαπᾶς οἵ Βιρβοτϊροτς, ἴΠΠογεβγ βπϊκμίπς ΤΩΥ 



Π ΙΝΤΗΟΡΌΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΣ. 

κε ποδροηδΙβΙ]έψ ἴῃ οοΠπθοΒΟΠ πλ 5ο πο, οἵ 045 νον, ἃ γο]ς μ]ίο]ι Ίνας οπΊγ ἀεερεπεά παν 

{ αρρτοηοηβίοη οὗ 1{9 Ὠϊνίπο αιἰλοπίγ. 1 απι (απ]ία] {ο 84Υ ὑπαὺ Ομ] 15 9Ἱαγεά οἩ {πο ρατί οὗ 

«6 Ώνοςο ὙΠῸ Ἰανο ΚΙπάΙγ απάθγία]κεη αΠΥ αδδιδίαπσο Ἰπ {Πο οοπιρ]είίοῃ οὗ 15. 

ἔ ΤΗΙ8 απ οὗ (ΠοισΗέ, παπά, απά οὐ]εοῦ, 15. ἃ 5αῇ]εοί {ο ππε οἵ τευονεπί {Παπ]κ[α]ηες», 5ο {παν 

ἔὁ πγ]]]ο ΤΩ ΠΥ 8εε]ς {ο Ίούψεν ἄοᾖ”5 ποτᾷ απά (γαθἩ, {18 15 8ο {ωγ ἃ ΙΕΦΗΠΙΟΗΥ 45 {ο {λεῖν ραταπιουηύ 

“ἐς απ{]οτΙ(γ, ΟΠ ΠΙΥ Ρατό απᾶ {]αῦ οἵ {Ποβε π]ιο πᾶν 9ματεά 1π [πὸ ννοτ]ς, 
ο, Ρο πα 

«46, ῬοΠτΙΑνῦρ ΒΩΌΔΕΕ, ΡΙΥΜΟΟΤΗ, “͵αγολ, 1812.” 

Ἠαγίπσ απάςγίαεη {Π6 σεπεχα] φαρογιπίεπάσποε οὐ ἴ]ε ἵβδαο οί {{π|8 οοπο]αάϊηπς Ῥατί, Τ Ονίπ]ς 

16 Ἱποιπινοπί ΟΠ πο {ο ϑίαία (μα 1085 ραρ]σαίίοπ οοι]ά ποῦ μάνα Όεεῃ εβεοιοὰ αρατί {γοπι {Π 6 

να]ααὈ]ο αἱᾷ οἱ Α. Α. ΥΑΝΒΙΤΤΑΗΙ, Ἠσο., Ιαΐο Εε]]ον’ οἵ Εγιπιίγ Οο1]οσα, σαπιργϊάσαε; Ὦπ. τευ, οἱ {με 

Βυ 8 ἸΜαδουπι; 85. . Β. Βποσδίραξ, Ἐδο., Ἰαΐε οἵ Ἠκείενι Οο]]εσε, Οσίοτᾶ; απά Με.  τπΊΑν 

ΟµΠΑΤΚ, {]ιο να]ιο οὗ ΥΙο86 86ΥΥΙ685 Ἰα5, ΟΠ [{0ΥΠ16Υ Ο0088ΙΟΠ5, Όσοι αοἰκποπ]οάσεα Ὁγ 9 κ. ΤΆΒΘΕΙ, ΕΒ. 

Τ]ιο απχῖοις ἰδοὺ οἱ Ὀτ]ησίηρς {ια {οχί 1Πίο οοπ/{ογπἔγ σι Π)κ. Τκβαβιμες5 πιαπδοτ]ρύ Ἠα5 αἰπιοςδί 

ΘΗ ΘΙ ἀενο]γεά οπ ΜΗ. ΒΙΟΧΡΙΡΟΡ. Ὦμ. ΤΚΕάΒΙΙΕΦ ΙΠΙ{ΘΑ 1 ππθ ἵπ {Π|8 οκργοδδίοη οὗ ἑμαπ]ςβα] - 

Π655 {ο 1Ίι6δε σεπ/]επιοπ {ΟΥ {Ποῖ} Κιπα απά ε[Πῃοιοπί αἷά. 

ΤΊ 15 Ἱοροά Εἶιαί {π8 {οχέ οἱ {ο ΑΡροσαΙγρθο απά ποίθς ποὺ ρα] 564 ἆγο δα! θα ποῦ 1688 σαγε(α]]γ 

ιαπ ἴηο ῬτεοθάϊπΡ Ῥογίοηδ οὗ (μα νους, δ {πᾶῦ ΠΟΥ 816 ἴῃ δοοουάδποθ σι {Π6 Ὑήσμος οὗ 

Ῥκ. ΤΜΚΡαΕΙΜΕΝ. [Ὁ Ία8 Ῥοεη ὕπο οὐ]εοῦ οὗ ἴΊοδο πιο ανα Ὄεαι οοποσγπεά ἴῃ δαἶδίπς {Π185 Ἱγοτίς, ἴο 

εχριθ55 α5 [Ἀ1 45 Ῥοββίρ]ο ᾖέ νΙ6ΝΒ, απά {ο αγοῖᾶ δὴν ἀεβεσίίοπ {τοπ {ο ρϑίῃ Ρργοδονίθεά Ὦγ Πΐτη. 

ὙΥ μαύθνϑυ Ρ]επιῖδι Οὐ Γ{αἱ]ατο {Πογο πᾶν Ὀ6, Μ1}], 16 15 Πορεᾶ, Ὀ6 τοσαγᾶσά Ἰεπίαπ{]γ, ἴῃ οοησΙἀεχαίοπ οἵ 

{πὸ ροοι]ῖαν οἰ οι πηβύα ποθβ ἀπά θυ γ]]ο]ι ἐΠπ|ὸ οά Ιον Ίαδ Ώθει Ργερατεά. 

Ῥ. Υ. ΝΕΎΤΟΝ. 
αγοῆ, 1812. 

Ῥ.θ.---ΤΠε Ρτοβοπ{, πίποάποίΙοἩ, κο πο Ιπίτοάποξοπς Ῥτεβχεὰ {ο ἴἶα ργεσρᾶϊπς Ρρατίς, 18 

πίεπάθᾷ {ο ο ἴ6πιροτατγ οπΙγ. με βαθβίαποθ Οἱ ἴ]αδο Ιπίγοάποβίοης γη] Ὃο οοπιρτῖδθά 1π {πα 

Ετοιοροιπεπα, τ ΒΟ. 18 Ροαῖπς Ργερανθᾶ, απά πνμῖο]ι σ]], Ῥοεγ]αρς, Ὦο αοοοπιραπ]θἆ Ὦγ ἃ οοἱ]αίίοη οὗ 

Πκ. ΤκεαβιΕς΄ς {εκί οἵ ὑπ (οδρείς, τι {Ππ6 {αο-βιπχῖ]α θά1δΙοπβ οἱ {π6 Βἰπαϊξο δηα δ δίϊοδη Μ5 5. 

Α ποὺ {1{Π|6 Ῥαρο ψ1}} αἰδὸ Ῥο ϑιιρρ!16. Αὐ ργοβοπῦ, ὑπϑυθίουο, ἴ]ε Ῥοτίς ἐπαῦ πᾶν Ῥεεπ Ίβδαεά 9Ποι]ά 

ποῦ νο Βπα]]γ Ῥουπά 1π οπθ γο]απο. ΤΠ ρᾶγὺ ΠΟΥ͂ ραβ]κμεᾶ, απά ὅπ Ῥποϊεσοπιεπα, τγθῃ ἰ᾿βϑιιθά, 

11 Ῥαε 5αρρ]θᾷ σιῦπουῦ οπαχσο {ο 811 πο Ῥεοαπιο Β0βονίροις Ῥείογο Νοτεπιρει 19ἱ, 1870 (5εο 

Δάνοχεϊκεπιοπέ {ο Ῥατί Ψ.) ΤῸ οἴμει Τεν 5}1Π|π08 απἀ Φῖπ Ῥεπορ ψ]] 6 οἸιαγσεᾶ {ου ἴπ6 βἰκμ 

Ῥατί που Ἰδεαες--- μας 8απι Ιπο]αάΙπς {π6 Ργοἱεροπιοπα ποτ ΡῈ] 1864. 
Ῥ. Ί. Ν, 



Ἐν 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΤΩΑΝΟΥ. 

εὐδία, Ἡ Αποκάλυψι Ἰησοῦ χριστοῦ, "ἣν ἔδωκεν αὐτῷ  ι.Ανοηρη, τος Ομ «6. Τ, 14, 88. ἜΡΙΣ ᾽ Ῥῃ. ὁ θεὸς, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐ ελα ο ο. 
91.95. οτί οἵῖο, ει εἰσπ]ῃοανγ τὺ πι 6 85 

τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου Ῥοτ απαο]ατι Βαμπῃ 5ΘΕΥΟ 510 
ταις. οτι. τες τς , τω ΕἼ ἜΑ ΚΣ Ξ / Ἰομαπηϊ, 3 απ (οβιπιοπίαπα 

κο 6 ᾿ τι ” αρ επισπρησε ΡΘΟΥΝ δ νογρο ἀαῖ οἱ {ερίί- 

ται : τὸν λόγον να Θεοῦ " καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ χρι- ο ο ο 
ἢ πι μ 8 

δν. ο. στοῦ, ὅσα | εἶδεν. Ὁ μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ οι ααἱ απάἰππε στεῖρα Ῥτο- 
6.6:9. Ῥ]είίαο Παΐὰβ οὖ βϑύυϑδηῦ 68 

ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καὶ ΠΧ ΠΟ σος ταν πα σα ατα. 
ο ο «στο ΤΙΣ να ρα Ριι5 οη/π ρτορο 686, 

πας ἢ ΠΟΤ ας ανα παρ ο ρα ἘΥγΣ: ὁ ἸΟΠΆΠΗΪΒ εερίεπι ϱσσ]οβῖῖβ λ Λας 
Ὁ Ιωάνης" ταῖς ἑπτα ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ̓ Ασία: «586 οιπί πὶ Δαα Οταῖία 

ε Ἐχ. 3: 14 ἢ γουῖς δῦ ρακ 80 60 αι οδί οὖ 

4. ἃ ἐνώπιον 

ἀρ, 2: 14. 

5 Ρε. 88 (80): 27. 
ΟἿΟΙ. 1:18. 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ἐρχόμενος; καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἧ τῶν" ἐνώ-- 
πιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, ὃ καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ χριστοῦ, ἣ ὁ 
μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος | 

Τπεστῖρι]ο 

ΑΠΟΚΔΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ Δ(ςΟ-αννου 

οἱ Α, ἴῃ 8ι0501.}) 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ Αἴτ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ ΤΟΥ Ρ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΏ ΤΟΥ ΘΒΟΛΟΓΟΥ 

ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ 09. 

Ιωαννου αποκαλυψις 96. 

αποκαλυψις Ἰωαννου του θεολογου 14. 

9]. 

Ίωανγνου του θεολογου αποκαλυψις 6. 

αποκαλυψις του ἁγιου και ενδοξου απο- 

στολου και ευαγγελιστου Ιωαννου του 

θεολογου ἦν εν Πατμῳ τη νήσω εθεα- 

σατο 7. 

2 88. 

αποκαλυψις του αγιου Ίοαννου (εἰς) του 

θεολογου Ε7. 

1. αυτῳ Ὠίοπ. 4ἶετ. αρ. Ἐπ5. Π.Ε. τῦ. 

25. (355.) | αυτη Ω. 

-- δουλοις Πίοπ. Αἶεα. 1] 
(οοστ.«3.) 

ἁγιοις ὃν" 

ο ἡ ὧν καὶ ὃ ἦν καὶ ὁ 

τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ 

ααἲ εταῖ οὖ απὶ γδηιγας 681, εὖ 
ἃ εορίεπα βρ]γιῖρας απ Τη οοἩ- 
8ροσία (τοπ οἰ 8 8απῖ, 5 οἱ 40 
Ἱερα Ομτῖκο, αἰ εδ ἱοβιῖς 

ο Πἀ6)15, ῬτϊπιοβεπΙία5 πιογίπο- 

1. τῳ δουλῳ] του δουλου Α. 

-- ὁ θεος εὖ ἆ δει γενεσθαι] οπι. Ὠίον. 
Αἶεα. αρ. Ἐπ5. Η.Ε. 

-- Ίωανη 516 ὃν. ἴῃ ἹηβοτιρΙοπθ] Ίωανει 

ἂν. 1 Τωαννῃ 5. ΑΝ, τε]. ΓΗ. Ο.] 
9. Ίησου χριστου] αυτου Ὠίοπ. Αἶετ. αρ. 

Ἐπ5. 

-- ὁσα οπι. 95.7 { πα, τε «-. 1. Ατπη. 

οἆᾷ. ποππιϊὶ. Ετ. οπι. ΑΔΟ. 6. 7. 14. 

38. Ῥῷ. 91]. 95. Τα]σ. Μεπιρῃ. Α πι, 

εαά. ἄτῃ. ϑυγν. Πίοπ. Αἶεπ. Οπιρ]. 

- ειδεν (ἶδεν ΑΝ. 7. ϱ.) Ο. 1. 6. 14. 58. 

Ῥ. 91. 90.] 8444, και ἁτινα εἰσι και ἆ 

(άτινα 98) χρὴ Ύενεσθαι μετα ταῦτα 

7. (98.) 91. Ασπι. Οπιρ]. Ε}. ἵπ Αππος. 

Ι οπι. τε]. Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. 2911. Ῥντ. 
Ἐν. 

8, τους λογους Α(Ο). τε]. Ὑμ]ᾳα. | τὸν 

λογον ἔξ, 3Η]. (τους λογους τουτους 
ο 

--προφητειας] 84. ταυτης 7. Υαἱς. ΟἹ. 

-Απι. Μεπιρῃ. Ατπι, οὰᾷ. Ῥντ. δ πὶ. οπι. 
Ζωα. Το]. 

4. Ίωανης ἴδ. ] { Ιωαννης -. ΑΟ. τε]. 

4. ὁ ων] Τ Ῥίαεπ. του 5. Ἐν. | Ῥιαεπι. 

θεου 14. Ω. Ατπι. εαᾶ. Ῥνπι. | πμ 
Ἠαρεπί ΑΝΟ. 1. 6. 7. 58. Ρ. 91. 95. 

Ὑπ]β. Μεπιρῃ. Αππη. ο. 3Ριµ. Ἀντ. 

Οπιρί, Ἐτ. ἐπ᾿ Απποι. 

--ερχομενος] 844. οπιπἱροίεπς Ότπιδ. 

-- ὁ ην] ὃς ην Ετ. 

---των ΑΝ. | ἁ Ο. 6. 14. Ω. 1 ξάεστιν 

5.1. 7. 38. Ῥ. 91. 95. Μεπιρῃ. Ατπι, 

Ἐν. Οπιρί. ψαὶ ἵπ οοπβρεσία ἐμτοπί 6}}8 
βαπί γα]ς. 

--- αὐτου] Ποπηϊπϊ 658 Ομτῖβ 311, | 
αεί δαπί Έρις. 

5. των νεκρων] Τ Ῥταεπι.. εκ 5. 1. 91]. 

Ἂτπι, σζ4. «3981. μέ υἱά. Ηἱρρ. (Τ/αρατάθ 

180.) Εγ. (πιρί. (νι. 0ο. 1.) |. οπι. 

ΑΝ6Ο. δὲ 7. 14. 58. ῬΩ. 96. Τρ. 

Μεπρῃ. Ἀγτ. Λ{ειμ. (1αμπ. 67. 95.) 

Ῥρπιβ. ἵῃ πιοτιαῖς Ατπι, δα. 

1. ΗΝ Απιινν | 8. οὐ ααα1ξ ΟἹ. |. βετταῖ ΟἹ. | 
ἴῃ θ8 5οτ]ρία Οἱ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 1. Ὁ: 

: αν δν λὸ “πὸ ος Ὁ ΤᾺΠῚ οὗ ῬΓΙΠΟΘΡΒ τασαπη ἴειταθ, 

1. κ. 88. ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς" ̓ τῷ να ΠΡΟΣ ΟΙ ἀῑοχῖι Ἐπ οὐ Ἰανῖν ποβ 8 

ΠΗ αἱ ἱλύσαντι, ἡμᾶς Σεκ’ τῶν ἁμάμιον ἡμῶν ἐν τῷ ας ον μες 

ΓΕ ΠΝ αἵματι αὐτοῦ: Ὁ καὶ ἐποίησεν ἡμῖν δ βασιλείαν βαρογάοίοβ ἄθο οὐ ῬαϊῚ δὺο, 
«Ἐκ 10:6 ὃ 1ρεί ρ]ουία οὖ Ἱπιρετίαπι ἵπ 
6 ἡμᾶς ἱερεῖς" τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ" αὐτῷ ἦ όξα καὶ τὸ Ες αρ 

κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

5 Ὥδῃ. 7:1 ΤΑ» τῶι  ᾖ Βου νεπίὲ οαπὶ παρα, οὔ 
119. 40: 5 ᾿ ἰδοὺ ἢ ἔρχεται ὑπ: τὴν νεφελῶν, καὶ ̓ ὄψ τ νἱἀθθῖῦ επ οπιπῖ5 οουἱυβ΄ εἰ 

Κ 2ο. 19119. αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός " καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν" αἱ επσι Ραρπεεταηί, εἴ Ῥ]απ- 
17 2 1 6επί 5ο 51Ρ6Γ ΘΕ ΠῚ ΟΠΙΠΕΒ {τ]ρα8 
τὰν σας καὶ “κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. πο πα 

τα . . 

ος τα ἁμήν. -- Ἐγώ εἰμι τὸ ΐ ̓ Αλφὰ" καὶ τὸ Ω, λέγει 5 Έξο βυπιὶ εἰ (Ὁ, γτίη- 
ος οἱρίαπα οἱ ΒΠῖ5, ἀῑοῖς ἄοπιῖπιβ 
ο. ἐ κύριος ὃ θεός", ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παν- σαν. παὶ θε δν ἠπ σα Ἡ 

τας. πος ο. γοπίπγι5 οδί, οπιπΊροῖεΠ». 

’ Ἵ Ν ε / / ε » Ν ε “ Ἂν 

ἈΠΕ ΠῚ ἢ Β πο Εγω : Ιωανὴης 0 ι ἀδελφὸς υμῶν και ΟΟΥΚΟΙΣ 9 Ἐρο Τομαππῖς, [ΓαΐξεΓ τερίετ 

Σὲν Ἰησοῦ” 
Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ ἵ 

"ὭΖΕΣ ἐν τ θλίψει, καὶ ᾿ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ 
τ “ἐγενόμην ἐν τῇ "τ τῇ καλουμένῃ ἴῃ 

τὴν μαρτυρίαν 

οὖ ρατίῖσερς ἵπ ἐγ] θα] οπ οὖ 
χθπΏο εἰ ραϊϊεπιῖα ἵπ Ίσα, ἔα 

Ἱπει]α απὰθ αρρε]]ατατ 
Ἐαίμπιοβ, Ῥτορίοτ γετύαπα ἀεῖ 

δ. βασειλειων 3. 

--τῳ 10.] οπι. ΝΑ (4 4.9) 

---αγαπωντι ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. Ω. 95. 

Ι 1 αγαπησαντι 5. 1. Ἐ. 91. ΕΤ. 
Οπρ]. απἵ ἁΠεχιί Ὑπ]σ. Μεπιρῃ, Ατπη. 

Απ. (ντ) 

- ἡμας] γος δἧς δι, 

--λυσαντι ΑΝ ΘΟ. 1. 6. 88. Ατπι((0.) 

Ῥστ. Ώγπι. 1 1 λουσαντις. 14. ῬΩ. 

91. 95. Ἰανὶ Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Αντ. 

(Π1ειι) ΤΙΠ.| λυσαντι και απο των της 

ἁμαρτιας κιλιδων λουσαντι τὴ εκχυσει 

του ζωοποιου αἵματος και ὑδατου και 

ποιήσαντι ἡμας βασιλειον ἵερατευμα 

και λουσαντι 7. (Ώο γοεῖρης ἀπολύω 

εί ἀπολούω νἱά. Ῥ]αϊοπῖς ΟΥΑΙ τη 
4050, καὶ ὁ ἀπολούων τε καὶ ἀπολύων 

τῶν τοιούτων κακῶν οὗτος ἂν εἰη;... 

τὰς ἀπολύσεις τε καὶ ἀπολούσεις κ.τ.λ.) 

- ἡμας 39. οπι. δὲ Ἐ (448...) 
- εκ τ. ἀμ. ΑΝΟ. 1. 38. ΕΤ, | 1 απο τ. 

ἁμ. «. 6. 7. 14. Ῥ 91. 95. Οπιρῖ. 
Ι “4 γαρ. Ῥγρηιβ. 

- ἡμων | οἵη. Α. 1. Εν. | νεβιγὶβ 

311. 

6. εποιησεν ΣΥ. | ποιησαντι 14. ϱ. 

- ἡμιν Δ. 58. | ἡμων Ο. | 1 ἡμας - 

6, 1. 6. 7. 14. Ρ0. 91. 95. γι]ρ. 

ἸΜοπιρῃ. Ατπι (9Υ5.) (νο 1) 

- βασιλειαν Ἶερεις ΑΝ ἘΟ, 6. 7. 38. Βε]ι, 

Ίγερ. 91. 95. Απι. Επίά, Ἀγτ. Οπιρί. | 
τερηπα βρίτιαα]ο Μοιπρη, (και ἱερεις 
κο. π]ς. Οἱ, 1 Ίβασιλεις και ἱερεις 

944 

ας. 1. Ῥ. πα. Ἐπ. (εξ ἵπ Απποῦ.) | 

βασιλεις ἱερεις 88 4: «οἆ Ὁ ἀ6 Ἰἰσαίαγα. 

Ι. βασιλειον ἵερεις Ὁ. | βασιλειον 

ἵερατευμα 14. 1 τοσηαπι απο ἰ{αζίς 

ιά. 1 «ετεπηπππι ΠΟ οὐ 5ασοΓἀοίες 

4εο οὐ Ῥαϊτί 5πο {[οεῖ. Τετί. ἀθ εΧ. 
οαβύ, 7. “παπι οὗ Τ6σο5 πο5 ἆεο οἱ ραίτί 

8110 [θοῦ ΟΗΓ. 1 65ι18.᾿ Τ τὲ 4ο Ο0οἵ. 15. 
θ. τους αιωνας] τον αιωνα δὰ" ((οΥΥ.8,} 

-- των αιωνων ΝΟ. 1. 6. 7. 14. 58. Ω. 

91. 95. Υα]σ, Ατπι, ἤν, Θγτ. 1 οἵη. 

ΑΡ. Μεπρῃ. 

7. μετα] επι Ο. 

--οψεται ΑΟ. τε]. Ὑπὶς. Οτγῖφ. Ιπὲ. ΠΠ. 
8691. Εν. 1 οψονται 8. 1. Μεπιρῃ, 

-- αυτον 19. Ογῖψ. [π|. ΠΠ. |. οπη.1. Έτ. 

- πας] παρ ᾿δῇ (οοΥΓ.:3.) 

- αυτον 2“. Ογῖφ. πι. 111. 6 οπι, δὲ" 
(ιά ἆ. τα.) 

-- κοψωνται 14556. 

---επ᾽ αυτον Μεπιρῃ. ΤΠεὈ. (ΤΙ. 907.) 

Άνπι, Ζ 1. Οπιρί. 1 οπι. 1. Ἐγ. 1 οπη. 

επ’ Ν΄ (αάἀ...) | αἀνοπῖοπία 6ο δ γηι8. 
αλφα ΑΝΟ. 6. 14. ῬΏ.91. 96. Μεπιρῃ. 

Οπρί. | ἆΑ.ς. 1.7. 58. αρ. ΕΤ. 

[ 44. και εγω δὲ Ἐ (οπι.ξ) 

- ὦ] Τ δ44, αρχη και τελος 5. δ 1. 

Ὑπϊσ. Μεπιρῃ. τ. νῖᾶ. Οτίᾳ. Ιπί. 

9095,|οπ]. ΑΝ:..0.6. 7. 14. 98. Ῥ0. 91 

95. Αιπι. Ἠιμ. ὅ'γυ. Τετὶ. δᾶν. Ῥτας. 

17. Ώγπιδ. Οπιρί. 

---κυριος ὁ θεος ΑΝΟ. 1. 6. 7. 38, ΡΩ. 

91. 95. Ὑμ]ς. Μεπιρῃ, Αιπι. Ἀντ. Ογίᾳ. 

ο 

Τὶ. 1, 585, Έγπιδ. Οπιρῖ. 1 ὁ κυµιος 5. 
Ἐγ. 

8. ὁ ων] ΡΓΑΟΠΙ. και 7. 
- και ὁ ερχ.] οπῃ. και 14. 

--ὁπαντ.] οπι. ὁ Ω. | Ῥταςπι. ὁ θεος 
Ηἰρρ. ο. Νοεί. (νῖ.) 10. 

9. Ίωανης ἔξ, | ἩἸἹωαννης 5. ΑΝΘ. 
το]. 

--- αδελφος] } Ρίαοπι. και --.ἕ Ἐγ. | οπι. 
ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 986. ἘΩ. 91. 95. 

γπ]σ. Μεπιρῃ. Ατπι. 1. Ογἰᾳ. 111. 

7503, Ὠίοπ. Αἴεαπ. αρ. Ἐπ5, Η.Ε. νἱῖ. 

25. (355.) Βοπις. Οπιρἰ. 

--- συνκοινωνος Οτγῖρ. ΠΠ. Ὠίοπ. Αἶεπ. Εγ. 
Ι κοινωνος 6. 7. 91. 95. Υπαἱς. Οπιρ. 

[τι] 
- βασ. Τρταεπη. εν τῷ 5. 1. 7. Ῥ. Εν. 

| οπι. ΑΝ. 6. 14. 88. Ὁ. 91. 95. 7 υ]ρ. 

ΜοπηρΗ. Ατπι, Ογῖφ. 111. Ὠίοπ. Αἴδς. 
Ῥρηιβ, Οπιρί, [ΖΕ 1.1 (οπι. ε βασιλειᾳ 

Β7γ. οἱ ΖΕ 1}.) 

-- εν ὑπομονῃ Ιίοπ. Αἴες. 

--- εν Ίησου ὅδ. 38. Ῥ. Αι. Για. 

Μεπιρῃ, Ἀγτ. Οτἱᾳ. ΠΠ. (844. χριστῳ 

ὄξος γτ.) |. Ίησου Πίο. 4ἱευ. | 
χριστῳ ΔΑ. | εν Ίήσου χριστῳ Χὲ, 7. 14. 

Ω. 91.95. Υπ. ΟΙ. Ατπι, ΕΒππιδ. Οπιρ]. 

Ῥοπιϊπί {688 “πη. |. Φ Τησου χριστου 
Ἐς 1. Ἠρ. 

6. ποβ τοσπατα ΟἿ. | 7. ῬΡαΡαππουαπὺ πια | 
οὖ οπι. πιιὶ | 9. ἴῃ Ομτὶκέο 66βα Οἱ. | ἱπβα]ατη. 
αυἱϊ «πι Ἡ 



1.15. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ, 

ελ 8 Ἰησοῦ ο τον ἐγενόμην ἐν πνεύματι Ἷ ἐν τῇ κυριακῇ 
49. ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς 

σάλπιγγος, ᾿ λεγούσης, ὶ Ὃ βλέπεις γράψον εἰς 
βιθλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις Τ᾿ εἰς 
Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, 
καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλα- 
δέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν. | καὶ ἐπέστρεψα 

βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις | ἐλάλει" μετ᾽ ἐμοῦ: καὶ 
ο Ἐκ. ϱ7:99, ἐπίστρέψας εἶδον ὃ ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 15 καὶ ἐν 

ο μέσῳ τῶν [ἑπτὰ] λυχνιῶν Ρ ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, 
ἐνδεδυμένον ποδήρη, καὶ περιεζωσµένον πρὸς τοῖς 

«απ. 7:9. μαστοῖς ζώνην Σχρυσᾶν”. Τα ἡ δὲ κεφαλ) αὐτοῦ καὶ 
αἱ τρίχες λευκαὶ ᾿ ὼς “ ἔριον ως τ χιών: καὶ οἱ 

τ Ῥδη. 10:6. ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός: ᾿ τ οἱ πόδες αὐτοῦ 

15. πεπυρωμένῳ. ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ μας Ε 

οἱ ἐθβεϊτηοηΐ πη Ίο8ι. 19 Εἰ ἵπ 
Βρί τίει. ἴπ ἀοπιϊπίοα αἴθ, οὖ 
ΔΙῚ Ῥοβῦ της νΟΟΘΠῚ π]άΡπαΤα 
(πάπα ἴαθαθ, | ἀῑσσπιΙβ 
Φος γίάος, βοτ]θο ἴῃ Ίντο, οὗ 
πηϊιίο βερίεπι οσσ]αξῖῖς, Βρῃθ- 
511π| οἱ Ζπιγτηαπα εἰ Ῥογσαπ]πα 
εί ἜΤμγαιταπι οὐ ῬΒατάῖα εἰ 
Ῥμ]αάε]ρμῖαπι οὐ Τμαοβιοῖαπι, 
12 Ἐξ οοΏνοΓδαβ Βάτη μέ γἱάσγοπα 
γοσθπι Ύᾳπαο Ἰοᾳπεῦβίαχ πιο 
ΟΠΗ: 66 6ΟΠΥΕΓΒΙ5 ν᾽ αἱ 5ερίεπι 
εαπ(εΊαῦτα ααγθα, 15 οὗ 1Π πιοᾶῖο 
ἈΠ ΘΙ ΤΟΥ πὶ 5᾽ πα 6 πὰ Βήππα 
Βοιηΐ 8, γοϑῦυϊα πὰ Ῥοάστοπι οὗ 
Ρταθοϊποίαπα αἆ πιαπι]]]ας 7ο- 
Π8Πῃ απγθαπα; 1 σαραί πίστη οὗ 
οαρ]]]1 οταπί, ᾿δαπαϊαὶ ΓἈΠΊ 4 παπι 
Ίαπα, αρα, {απιαπαπα πἰχ, εί 
ΘΟΕ] εἷας γο]αίῦ Βαιητηα ἱρηῖβ. 
ἰδοὺ. Ῥεάςς οεἶαπς εἴπι]ος οτῖ- 
ομα]σο, 5ἶιέ ἵπ απηῖπο ατάοπι1, 

9. τῷ καλουµενφ Οτγῖφ. Π. Ιίοπ. 4164. 
οπι, 1. Ἐπ. 

- δια τον λογον] καιτον λογον 6Ο. 
- την μαρτ. ὁ Ῥταεπη. δια 5. δὲ, 6. 7. 

14. Ῥῷ.91. 95. Ατπι. ΖΕ 1. ὅγυ. Οπιρί.} 
οπι. ΑΌ. 1. 88. Ὑπϊς. Μεπιρῃ, Έππις. 
Ἐν. 

- Ιησου] Τ 484. χριστου «:. Χοε, 1. 6. 7. 

14. ϱ. 91. 96. Μεπιρῃ. Αππι. 8γΥ, 

Ἔτπι | οπι. ΑΝΣΟ. 88, Ῥ. Υα]σ. 

ΖΕ}. Πίοπ. 4ἶε. 
10, εγενομην] ΡΙΒΕΠΙ. εγω Α. 

---οπισω µου φωνην µεγαλην ΝΟ. 1. Ῥ. 
Ὑπ]ρ. Μοπιρῃ, Αὐπὶ. σα. Ἀγτ. Ῥτπις. 

Ἔγ. | φων. οπισω µου µεγαλην 7. 
(14.) 9. 91. 956. Ατπι. εα. Οπρῖ. (οτὴ. 
µου 14.) | φων. µεγ. οπισθεν µου Δ. 

(98. οπισω) «ίΗ. ΓΗ. 6.1 

11. λεγουσης] οτη. 7. | Φωνουσης 38. | 
λεγουσαν δεν" | λαλουσης 395. | 1 αἀᾶ. 

εγω εἰμι το Α΄ και το Ώ’, ὁ πρωτος και 
ὃ εσχατος, και 5. 1. (7.) (98.) (Ρ.) 

στη. (ε. οπι. και). Ἐγ. (οπι. εἰμι το, ὁ 

197. Ἑ. και 857. οπι. ὁ δίς. 38. 417.) Αλφα 

Ι οπι. ΑΝΟ, 14. Ο. 91. 95. Υπ]ς. 
Μεπρμ. Ατπι. σᾷᾷ. «39ιΠ. Ἀγν. Ῥγπις 
Οπρὶ. 

- ὁ βλεπεις ΑΝ, 1. 7. 14. ῬΟ. 91. 

(95 βλεπης) Υα]ς. Ατπι. «1. Θντ. | 
οπι. δ᾿, | ἆ βλεπεις 988. ΜεπιρΗ. 

---βιβλιον] Ῥταετη, το ἐδ. | οἵη. και 566. 

83, (Δα ἆ. σα.) 

--- ἕπτα εκκλησιαις ΑΝΟ. 7. 14. 58. ΡΩ. 

91. 95. Υπ]σ. Μεπιρῃ. Ατπι, ἆ9ΙΠ. Βγτ. 

Οὐρτ. 381. Ῥνπις. Οπιρί. | οπη. ἑπτα 1. 
Ἐπ. |. 1 844. ταις εν Άσιᾳ 5. Μεπιρῃ. 

Ἁιπῃ. νο. Ἐτ. | οπ. ΑΝΟ. 1. 7. 14. 

88. ΡΩ. 91. 95. Υπ. Ατπι. Ζοῇ. 3911. 
Ἀγτ. (/ργ. Ῥηπις. Οπιρὶ. 

11. εισμυρναν ΔΑ. 1. 73. εις σµυρνην 17. | 
εισμυραν 73. 1 και εις ὅμυρναν ἐᾷ. (ροβὺ 

και εις Περγ. και εις θυατ.) 

- θυατειρα ἰδ. 7. 88. 91. 95. | θυατηρα 

Μεπιρῃ. | -ραν ΑΟ. 14. ῷ. 1 -ρας 1. 

Ἔτ. | (εν θυατειροις Ε.) 

- και εις Σαρδεις] οπι. ἐδ Ἐς (α4ἀ. Ῥοσί 
Λαοδ. 8953.) 

19. και 10.] δα. εκει 7. ῷ. 91. 95. Οπρί, 

Ι οπ. ΑΝΟ. 1. 14. 88. Ῥ. Ὑαυ]ρ. 

Μεπιρῃ. Ασπι. 0011. 9στ. ΕΤ. 

- την δηΐθ φων.] οπι. 14. 
- ελαλει ΝΟ. 73. 14. 58. ϱ. 91. 95. Ὑυ]ρ. 

(Μεπιρη.) Αππι. 491. Ἀντ. Ίγεπ. 256. 
Ἔτπιδ, Οπρῖ,. | λαλειΑ. 1  ελαλησεν 

κε. Τὸ) Ἐς Ε. Εκ. 

19. εν μεσῳ] εµµεσῳ ΑΟ. | µεσον δ. | 

Ίπέεχ Ίγεπ. 956. 
--- ἑπτα λυχνιων ὃν. 7. 14. Ω. 91. 95. 

γα]ρ. ΟἹ. Αηι.3 πατς. ζωα. Ατπι, (Ἠ τετ.) 

9.1. ὅγυ. πρ. | οπ ἑπτα ΑΟ. 1. 

38 Βεῖ. Ῥ. Απιιἲ ΝΤεπιρ].εἴο. Τμ6ῦ.δίο. 

(ΤᾺ. 204.) Ατπι ((ὐδ.) τε. Ώτπιφ, 

2}. 
--- όμοιον Ίτεπ. | ὅμοιωμα Α. 

- υἱῳ ΑΟ. 58. Ρ. 91.958, Ίγεπ.  υἱον 
ἐδ. 1. 7. 14. ϱ. π.Χ 

6Ε 

19. ποδηρη 80. τε]. | -ρην ΑΛ. πι. Ίτεπ. 

(Ἴῇαςς,) 

- προς] εν 98. 

- μαστοις Ο. 1. 14. 38, ΤΩ. 95. δ᾽. | 
µαζοις Α. 91. περί, | µασθοις Ν. 7. 

--χρυσαν ΑΝ3Ο. Εγ. { Ττσην ς.. Ν.Α. 
1. 7. 14. 98. ῬΟ. 91. 96. 

14, λευκαι] οπι. ΑΥ̓ΤῚ. 

- ὡς εριον ΑΝ, 7. 14. 98. Ὁ. 95. } ὧσει 

ερ.5.Ο. 1. Ἐ. 9Ι. | Ῥτβεπι.καιΩ. | 

οπι. «Ζτεπ. 956. . νε]αί Ίαυα απί πἰχ 
67. 118. Ῥτπι». 

--- ὧσει χιων 88. 

- φλογξ 7. 
15. και 19, Ίγεπ. 356. | οι. 7. Ῥγπις. 

- χαλκολιβανῳ Μεπιρῃ. Ίγεπ. 956. | 

χαλκωλιβανω ἘἙ. | χαλκῶ λιβάνω 
7. 1 απτίσμα]σο Ὑα]σ. Οἱ. (ευ αἀά. 

1αραπϊῖ Ργηι8.) | οτἴεμα]εο «πι. 
Ι αετῖεα]οο Σιμά, | 868 1ήυαπῖ 4.1. 
8}. 

---πεπυρωµενης ΑΟ.  -μενω ἃ, 

Ὑπ]ς. 3Μεπιρῃ, ΤΠευ. (ΤᾺ. 904.) 

Βτ, 1 -μενοι 5. 1. 7. 14. 98. ῬΩ. 
9Ι. 96. 2: γ. (ο ἵπ απποῖ,) Οπρί, | 

βισσοεηδαβ οϑὺ 7γεπ. 4θ ΓΟΓΠ36Θ 1σΠ68. 

Ἔτπις. 

11. Θ00165118] αἀ. αᾳπαε βαπὸ ἵπ Ασία Οἱ. | 
Ἔρπεξο ΟἹ. | Ῥπιγτπαθ ΟἹ. | Ῥετραταο Οἱ. | 
Τπγαταο ΟἹ, 1 ῬπαάαεΙρμαρ Οἵ. | Ιαοβιοῖαθ 
σι. 1 19. πιεᾶίο] αἆᾶά. βερίετα «4πιιπισ.Ἡν. ΟἹ, 
οαπάε]αθτοσγαπα] 84. ααχδοσατα ΟἿ. | 8ο «πὶ. ἘῈ 
ΟἹ. 1 ροᾶετε Οἱ. 1 Ζοπα απτεα ΟἿ. 1 14. αιζοπα] 
ααἀά. εἴας Απι. πα. Οἱ. 1 ἰατηαθδτα 29.1 ργαεπε. 
«ευ Απὶ.Ἐ5 ΟἹ. 1 ἔππιαασπα Βαπαππα ΟἹ. | 1δ. 
Ἀατίσμα]σο ΟἿ, 

9456 



ΑΝ 0, 
1. [6.] 7.14, 98. 

ΡΒ. 
91. 95. 

5 Εζοίς. 42:2. 
Τ]ρα, 43:2. 

ξ6. 

ἃ Τ 8}, 10: 9. 

Υ Ὥδη. 10: 12. 
πο.ο:θ. 

188. 44:6. 

Π.. 7 

᾿ς δυνάμει αὐτοῦ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

καὶ ή φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν" ἡ καὶ 
ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ ἢ χειρὶ αὐτοῦ” ἀστέρας ἑπτά, Ἴ, 
ἐκ τοῦ ̓ στόρωτος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἐκπο- 
ρευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ, ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 

Τὸ καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, "ἔπεσα πρὸς 

τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς γεκρός, καὶ ἢ ἔθηκεν" τὴν δεξιὰν 
αὐτοῦ ̓  ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων ̓  Μὴ φοβοῦ. Ὁ ἐγώ εἶμι ὁ 
πρῶτος καὶ ὃ ἔσχατος, δραὶ Ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην 
νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" 
καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ | θανάτου καὶ τοῦ ἅδου." 
19 Τράψον ἢ οὖν" ἃ εἶδες, καὶ ἃ εἰσιν, καὶ ἃ μέλλει 
γίνεσθαι μετὰ ταῦτα: " τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ 
ἀστέρων {οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ 
λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ τὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν 
ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ ἶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ “' ἑπτὰ 

ἐκκλησίαι εἰσίν: 

1 Τῷ ἀγγέλῳ τῷ" 1 ἐν. Εφέσῳ " ἐκκλησίας γρά- 

110: 

οὐ νοκ 115 (απιαπαπι γος 
8 παταπῃ πιπ]έαγαπας δεί Ἰ8- 
Ῥομαῖ ἴῃ ἀοχίετα δὰ δίε]]α5 
βορίοπη, δύ ἆς οὔθ οἴας βἹδαϊαβ 
πίγαφιιο Ῥατίθ αοπῖις εκ]εναῦ, 
οὐ Γαοῖες εἶας 5ἶσπί 5ο] ]ασοῦ πὶ 
σίγα θ βα. " ΕΔ ουπῃ νἱάϊς- 
56Π1 ΘΠῚ, οθοῖ(1 αἆ Ρ6468 οἷὰ8 
ἑαπποπαπι τηοτύπαβ: οὖ ροϑιῖῦ 
ἀεχίοταπι ΒΙΑΠΙ ΒΙΡΕΓ πθ 
ἀϊσεης Νο] «πιθτε: 6Ρο 5απι 
Ρτίπιας οὐ πονἰβῖπης, |8 εί 
γῖναξ οὐ {αὶ πιοτίαμ8, οὗ οσςθ 
Β11ΠῚ γίνοης ἴῃ ααεοι]α 58θοι- 
Ίογαπα, εἰ Ἰαῦθο οἱαγες πιοτιῖβ 
οὖ Ἱπ[ονπῖ,  Ῥοχίρο 6ἵρο 1186 
νἰάϊδῆ, Ύπαο δαπέ οὗ αὰδθ 
οροτίεῦ Πετῖ ροβὺ πας, 3 88- 
ογαπιεηέαπα 5ερίεπι βίε]ατιπα 
απαθ νἱ αἰδοῖ ἵπ ἀεχίετα πῃθΒ, 
ει δερίεπι οαπάεἰαῦτα Δ1ΤΟ8. 
Βορίεπι Φἴθ]]πο απσο] δαπί 
Βαρίοπι οεσ]θβίαγΙΠῃ, οὗ οδπᾶθ- 
Ίαργα βορύθπι δερίεπι οοο]ερῖαθ 
Βιιηΐ, 

1 Απρε]ο Ἠρ]οβί βοοϊοβίαθ 
βοπρθ, Ἠασοο αἀῑοῖν απ τεπεῦ 

1. τῷ ἀγγ. τῆς 

16. εχων 950. 1. 7. 14. 38, ῬΩ. 91. 95. 
Μεπιρῃ. | ειχεν Χ”. Υα]ς. Ασπι, ῶστ, 

Παῦοεί Ἴγεπ. 350, | οπι. Δ. 

-- χειρι αυτου ΑΝΟ. 14. Ῥ. 91. ἴτεπ. 

πρ]. χειρι αυτ. απίο τῃ δεξ. . | 

1 αυτου χειρι 5. 1. 7. 385. Εγ. | οπι. 

χειρι 95. Υπ]σ. Αὐπι. ος. 

---αστερες Δ. 

-- φαινει Πίο ὡς ὁ ἡλιος ὃν. | Ῥο5ί. 

1τεπ. 

17. ὑτε] ὅτι Οπρί. 

-- επεσα] -σον 6. 14. 95. 
---ειδον ΑΝ. | ιδον 69. 
- προς] εις ἓδ. 

- ὡς] ὡσει ὃ. 

- εθηκεν ΔΟ. 6. 7". 14. 88. ῬΩ. Υι]ς. 

Μαπιρῃ. | 1 επεθηκεν ας. δὲ, 1. 91. 

95. 

- δεξ. αὐτου] 1 αάά. χειρα «. 1. 91. 
(Μεπιρῃ.) ὅγυ. {| οπ. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 

98. ῬΩ. 95. ας. Ατπι, 041. μέυϊα. 

Ῥγηιβ. 

- λεγων] { 884. μοι ς«-. 1. 31. Εν. | 
οπ. ΑδΟ. 8. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 95. 

γπα]ς. Μεπιρῃ, Ασπι. ὅν. γῆι. Οπρί. 

--- μη Φοβου] οπι. δὲ Ἐ, (44...) 

- πρωτος Ίγεπ. 3956. | πρωτοτοκος Δ. 
18. και 10. Ίγεπ. 906. Ογῖφ. ἵν. 985. ὁπ. 

81, (α4ἆ 5) 

- των αιωνων 1γεπ. 906. Ογῖφ. ἵν. 994. 

946 

θ4, | οπι. 38. | { δα. αμην «΄. ὃς. 
6.7. 14. Ω. 91. 96. Αππι. εα. ὅγτ. | 

οἱ. ΑΝ"Ο, 1. 88. Ῥ. Υπϊσ. Μεπιρα. 

Άγπι, οάα. «1. Ίτεπ. Οτῖφ. ἵν. θἱ8. 

Ἔπις. Ἐν. Οπιρί. 
18. τας κλεις ΑΝΟ. 1. 7. 14. 38. Ῥ. 91. 

(ροβί αδου) | τ. κλειδας 6. 14. Ω. 95. 

-- τ.θανατου κ. τ. ἆδου ΔΝΟ. 6. 7. 14. 

88. ῬΩ. 91. 95. Υπ]ς. ΜεπιρΗ, ΑΥπι. 

2811. ὅγυ. Ίγεπ. Ῥηπι. Οπιρί, | 1 τ. ἁδ. 

κ.τ.θαν. 5.1. Ε}. 

19. γρ. ουν. ΑΝΟ. 6. 7. 14. ἘΩ. 91. 95. 

γα]ς. Μοπιρῃμ. ἆΡῆι. Ἀγτ. Ώππις. Οπιρὶ. 

1 Σοπι. ουν «τ. 1. 38. Αιπι. 1. 

- ειδες 8Ο. το]. | ἰδὲς ΑΘ. 

--µελλει Δ.χαὶ. | δει µελλεν δὲ. 

(σουγιο.”) ας. ΓΙ. 1 δει µελλει 

ο. 
--γινεσθαι ΑΝΙ". 1. 7. 588. 95. Ἐν. | 

γενεσθαι 39 ΧΟ. 6. 14. ῬΏ. 91. Οπρί. 
90. οὓς ΑΝΟ. 1. Ῥ. Εν. | Τὼν ς.. 6. 7. 

14, 38, ϱ. 91. 95. Οπρί. 

- ειδες ΑΟ. το]. | ἰδὲς ϱ. 

- ἐπι της δεξιας 8Ο. τε]. 

Δ. 
-- εκκλ. εἰσιν οπα. τα], Ὑου, 14”. οἵη. 

εἰσιν δῦ, (πά ἆ. τν) 

- αἱ] οτι. ΝΤ, (α. 4.55) 1. Ἐν. 

- αἱ λυχν. αἱ ἑπτα ΔΟΡΩ. 6. 1 αἱ 

ἑπτα λυχν. «. ΑΝ. (1.) 14 πι. 98. 91. 

| εν τῃ δεξιᾳ 
ο. 

95. (οπι. αἱ 1. ΕΤ.) |. Τ αἀά. ἃς ειδες 

Ξ. 1. 14πι. 91. Ἐτ. Οπρὶ. | οπι. 
ΔΝΟ, 6. 7. 98. ῬΩ. 95. σας. ΜεπιρΗ. 

Άππι. 491. Ἀγτ. Ῥτπι. 
ἑπτα λυχν. αἆ βη. νον, 143. 7. πππο 

Ι και αἱ λυχνιαι αἱ ἑπτα εκκλησιαι 

εισιν Τδεγ. (ππης 6Υ888). 
90, ἑπτα 1». Ῥγασπι. αἱ 98. Αττη. 

λυχνιαι 983. 

1. αγγελῳ τῳ ΑΟ, |  αγγελῳ της 5. 
8. 1. 98. το]. Αυτη. 

- εν Ώφεσφ ΑΝ. 6. 7. 14. ΡΟ. 91. 95. 

Ῥντ. Ἐρ]οεί ας. πι. Μεπιρῃα. «πι. 

Ῥρηην. | Έφεσιων 1. 88, Αττὰ, Οτὲρ. Γι. 
Π], 9014, { Έφεσινης 5. Ἐτ. | της 

εκκλησιας Ἐφεσω Οπμί. 

--- δεξ. αυτου] αἀά, χειρι δὲ", (οπι,5.,) 

ΑτΠη, 

-- εν µεσῳ Χ. Το]. | ἐμμεσῳ ΑΟ. 
(οπι. µεσφ) 1. | επι µεσῳ Ε}. 

--ἑπτα λυχν.] οπι. ἑπτα 88. 

--λυχνων 14 96γ. 

- χρυσεων ΔΟ. |  χρυσων ς.. Ν. το]. 
9. κοπον] { αἀά. σου «. δὲ. 1. 88. τε]. 

Μοπιρῃ. Αὐτὰ. (Μίει.) πῃ. Εγ. | 

οπι, ΑΟΡ. 91. Ψαἱς. Αιπι (0.) ΒΥ5. 

πηι. Οππρί. 

οπι. και αἱ 

Ι αά. 

| επι 

16, επἰραξ Οἱ. [ 19. οὐ αααο βαμὺ Οἵ. |. 320. 
Βορίοπα βἱρί]]α πι. 



ἯΙ: 8. 

γα]ς. ΜΕΡΗ, 
Άτπι, 20011, Βγτ. 

Σο, 1:16. 
13. 

}γ. 9. 
18. 
19. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

χ ΄ ΄ ε - κ ε γα ΄ ᾽ κ 
ψον, "Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ 

ο ΡΥ “- / “- Ν “ 

δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν 
6 6 

“ ἂν / “9 γ Οἷδ Αα κ Ν / Ι 

τῶν ᾿ χρυσέων, ἰδὰα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον 
Ἂς Ν « / ΟΝ “ » γ ΄ 

καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι 
“1 

βορίατη βἰε]]ας ἵπ ἀοχίοτα 8118, 
αἱ απιὐπ]ας ἴῃ ππεάΙο βορίθ πα 
οππάε]αΡγογα η ΒΙΤΕΟΟΤΗΠΗ 
3Ρεῖο οροτα ἴἵπα οὐ Ἰαροταπα ἢ 
οὐ Ῥαὐοπίῖαπι, οὐ απία ποτ 
ῬοΐθΒ ΒΠ5ΗΙΠΟΓΘ ΠΊ8ΙΟ8, οὐ {οπι- 
πδί 605 4 56 ἀῑσπηί ΑΡοΟ- 

ς. 351. 

8. 

Ν αμα / / 
κακους, και επειρασας 
» / ΙΝ ᾽ ΠΥ ΞΕ.) Ν Ὁ » λ “ 

16. αποστολους και ουκ εἰσιν, και ευρες αυτους ψευδεῖς,. 
3 κ δες Ν ” Ν΄ ω/ “8 Ν Ν΄ γῶν ΄ 
και ὑπομονὴν εχεις και ἐβαστασας διὰ το ονομα 

Ν » / / 
᾿ και ου κεκοπιακες ο υάλλα: 

λ ως / ε Ν 

τους Ἰ λέγοντας εαυτους 8ἱο198 οὕ ποπ βπηΐ, 66 Ίπγεη]διϊ 
605 πιοπᾶασοβ, 3 οὐ Ῥαϊοπίῖαπα 
ἨαβθΒ, οὖ Βαςίοπι]ς ἹῬτορίες 
ΤΟΠΙΘΠ ΠΙΟΠΠΗ, οὗ πο ἀθβοίθί], 
3 Ρο Ἰαῦθο δἄνογβιιβ [6 αποᾶ 
οαγ](αίοπη παπα Ῥτίππαπι το]ῖ- 1 γ.1 “/ ΔΝ - 

ἘΠ μοι, κ Ξ ῷ η ων, κατα ος απϊθῆ, ὅδ Μοπιον θδίο Ιίααπο ο ΤᾺ τες Ξ 
6. 3:2. οτι τὴν ἀγάπην σου ὠτην ᾽αϕῆηκες . νηµο- ὑπᾶθ οχο]ἁοεῖς, οὐ 56 Ῥαοπί- 

3 7: να, τη πε κα φῆ Σ ν τμ ημό- τθη 8 πὶ οὗ Ῥυϊπια οροτα ἴλο: 
νευε οὖν πόθεν ἐ πέπτωκας", καὶ μεταυθη σοῦ, καὶ τὰ οἴπ απίοπ, νϑηΐο Εθὶ οὗ 

δὲ { ΠΙΟΥΘΝΟ οαπάε]αῦσαπα ἑπαπι 4θ 
πρῶτα ἔργα ποίησον" εἰ ε μὴ; ἔρχομαί σοι 2 καὶ Ίοοο. 5πο, πῖςί Ῥαοπιιοπιίαπι 

οροτῖς. ὅ βοᾷ ποὺ Ἠπῦοβ απῖα 
κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου τ αν ἐὰν μὴ οαϊβεῖ βιοία ΝΙσο]αϊέαγαπη, 4παο 

αγ. 15. ετανοήσης. ὃ ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς ἃ τὰ ἔργα οἳ οσο οἄϊ. τ Ωπὶ Ἰαῦοῖ ἈΌΥΘΙΩ, 
ἣ ΜῈ ή η Ἢ ἊΝ ον χ Ἐπ τν να. 5 ἔργ απαῖας απίά ερἰίία5 ἀϊοαῦ 

ϱγ. 11,17, 90. των Νικολαϊίτων, α καγω µισω. 9 εχώων ους ακου- εεε]εβῖῖς. Ὑπποσπίϊ, ἆαδο οἱ 
εἀοτα ἆς Ισπο γἰίαο, ᾳποᾷ οβί 5 Ξ ΄ , ν - - τ᾿ 

ΩΝ ο 15. 35: σατω τὶ το πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις" Το το ρα σῆτε Πα στοῦ 

Θ6η.5:9. νικῶντι δώσω. αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, 
ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ" τοῦ θεοῦ. 

Δ' 8 Καὶ ΝΣ Ν 8 ἘΠ απσο]ο ΖπιγιπαρῬ ϱοζθ- 
αι τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐἐν μύρνῃ ἐκκ ησίας" 3 γρά- βίας βοτῖμα, Ηδθο αἴοῖν ρτίπιιι8 

5. και ὅτι 8Ο. γε]. Ώγπι. | οπι. και Α. 14 οἱ αὐϊοοϊςει βῖνθ αΡ]εραςί!. Εγαςπιὲ | 6. εχεις Ίγεπ. 105.] [πο Αὐτη. 
Μεπιρῃ. 4941. Αππού. - μισης 95. ο ϊδιῖ 5. οὔ1ς Ίγεπ. 105. 

- βαστασαι Εν. βασταξαι 1. 88. 8. δια] ΤῬιαθιη. και 5. Ἐν. | οπι. | -- ἁ δὲ. τε]. Φγπιδ. | οπ. Α. 

---επειρασας ΔΦ0.6.7. 14. 38, ΡΩ. (91.) 

95. Οπρί. (επειλασας 91.) | Τεπειρασω 
ε.. Ε}. 

εισιν 1. 

-- λεγοντας ἑαυτους αποστολους ΑΝΟ. 

6. 7. 14. (-λου). 98. (αυτ.) ΡΩ. 91. 95. 

(πια) Μεπιρῃ. Άτπι, ντ. Οπρί. 

(7 δαᾶ, ειναι ὅτε, 6. 7. 14. 38. Ω. 91. 

95. Ὑπ]ς. ΟΙ. (Απίο αροδίο]ος Γιά.) 

Ῥντ, 1 γπι5. Οπιρί. |. οπι. ΑΝ"ΟΡ. Αππ. 
Ατπ. | 1 φασκοντας ειναι αποστο- 

λους «. Ετ. 

- και εὗρες αυτους ψευδεις] οὐ ἨΠεῦτασοβ 
οὖ πιεπάαοἴπιη ἀϊοπηῦ Ατπῃ. 

8. ὑπομονὴν εχεις καιεβαστασας ΑΝ Ο, 

6. 14.0. Υμ]ς. Μεπιρῃ. Αππι. (εσχες) 

Αι. 1 ὑπομονην εχεις και θλιψις 

πασας και εβαστασας 83. | 1 εβαστα- 

σας και ὑπομονὴν εχεις 5. (7.) 38- 

(9.)91(Τ’. δ 6.) (αἀἀ. µε 'ρο5δί εβαστ. 

7. Ἐ.) | εβαπτισας και ὑπομονὴν εχεις 

1. 91. (Βεῖψν.) Ἐν. “πος Ίοεο αἁ άναπι 

τεροχ καὶ ἐβάπτισας 1ὰ εδί οὐ Ραριϊ2αξΗῖ, 

5εᾷ πιεπάοβο πὶ {41195, ᾳπαπάοηπἱάσπι 

ἵπ οοτηπηεπίατΙο]ῖς ρταθοαπ]οῖς 181] 

εταί ᾳποά αἆ Ῥαρκπιαπι Ῥογπετοί. 

Ῥπβρίοος οτρέαπα ἔπῖ586. ἀπέπεμψας 

|. οπι. και επειρασας.. «ουκ 

ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 98 υἱά. ῬΕ. 91. 

95. Ὑπ]σ. Μεπιρῃ. Αππι, «διπ. 8Υ2. 

Οπρῖ. | οπι. οὖ δια 6. 
- και ου κεκοπιακες Α΄. Ψα]ρ. Μεπιρῃ. 

2811. ὅγυ. | καιουκ εκοπιασας ἰὰ. 6. 7. 
14. ῬΩ. 91. 95. αἲ Απ. νετ. Οπρί, | 
1 κεκοπιακας 5. 1. ΕΤ. 

πιακας 38. Απ. 

- ΠΠ] Τ αἀά. καιου κεκµηκας σ.ἳ Εν. | 

οἵη. ΑΝΟ. 1. 6.7. 14. 38. ῬΟ. 91. 95. 

γπ]ρ. Μεπιρῃ. Ανπι, 1}. ντ, πηι. 

ΟἸηρὶ. 
4. αλλα ὃδ. 6. 7. 14. Ο. 91. 95. Οπρί. Ἱ 

1 αλλ’ ς. ΑΟ. 1. 58». Ῥ. Ε7- 

- ὅτι πρωτη σου αγαπην Δ. 

-- αφηκες 8Ο. | ό-κας 5. ΑΝ9ς, 98 τε]. 

δ. μνημονευε] -νευσον 88. 

- ουν] οἴῃ. (1ρ). 59. 72. Ῥγηιϑ. 

- πεπτωκας Δ(Ν)Ο. 6. 14. 838. Ω. 95. 

Ουρν. δἱ9. (-κες 8.) | Γεκπεπτωκας ς. 

1. 7. Ε. 91. Υα]ρ. 

---ερχ. σοι] 84. ταχυ Πἱ.. 

5ἱ.9.ΑΤΠΗ, (οπι. σοι) Έγπις. ταχεῖ ος 1. 

[ταχὺ 6. 7. 14.58. 9.91. 95. τάχυ Εν. 

Ομ]. (σἱά. 11. 16. 11..11.}} οπι. ΑΝ ΟΡ. 

γμ]ς. Μοπαρα. «4011. 

---µετανοησεις 7. Ἐ}. | -σις 1. 

[και κεκο- 

|. 5. ταχει 

7. οὐς] ου 14. | απτος Ῥγηι8. 

- εκκλησιαις] ΡΙπεπι. ἑπτα ἃ. | αἆά. 

ταις ἑπτα Ο. | οπτη. ῥὲ, 1. 6. 7. 14. 38. 

Ῥῷ. 91. 9ὅ. ὙΥπϊςσ. Μοπρα. Αὐτὰ. 

Αι. Ἀγτ. Ῥγηιβ. Εν. Οπρί. 

--- νικωντι ΝΟ. τε]. | νικουντι Δ. | -κοντι 
7.Ω. 

---αυτῳ] οπι. 91. Οπρί. 
-- εν τῷ παραδεισῳ ΑΝΧΟ. 6. 7. 14. 38, 

ῳ. 95. σαν. ἄδμ. Ἀντ. Ογὶσ. ἴπί, 11. 

1698, Ορτ. 810. 

δεισῳ ἔδοοΡ, | Τεν µεσῳ του παραδει- 

σου σ. 1. 91. Μεπιρῃ. Ατπῃ. 1). 

- θεου] 544. µου 6. 7. 14. 98. ϱ. 91. 

95. Ψπαὶσ. Μεπιρα. «Οι. Ῥνν. Ογὶσ. 
Ιηί. τι, Ουρν. Ῥγπι, (περί. (νἱὰ. 111. 9. 

τοι.) | οτι. ΑΔ0Ο. 1. Ῥ. Αὐτὰ. Ε7. 
8. της εν Σμυρνῃ εκκλησιας (δ). 6. 7. 

14. 98. Ῥῷ. 91. Οπρζ. 6601. απο ἴῃ 

Ἁπιγτπα Ἀγτ. (Ζμυρνη ὃν.) | 
Σμυρνης εκκλησιας Δ. 1 της εκκλη- 

σιας Ἄμυρναιων ϕο. (1). Ατπ Εγ. 

(εκκλησιασµυρναιων 1.) | της εκκλη- 

σιας ὁ εν σμυρΐηι 95. | (Ζπιγτπαο 5. 
Ῥπιγιπας ΜΡ. Μεπιρῃ. Εγπις) ἀῑκις 
αρ]γῖζας βαποίας «01. 

| εν µεσῳ τῳ παρα- 

τῳ εν 

2. Ῥα1οπίίαπα ὕααπα ΟἿ. | Ροῦθβί Απιξ, [ Τ. οσα. 
οἱ ΟἹ. | 8. οὔ. εοσ]θβδῖθθ “πη. Ἐ 



ΑΠΟΚΑΛΔΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ0. 
1. 6. 7. 14. 88. 

Ῥ0. 

Π. 9. 

ψον,. 4 Τάδε λέγει ὃ ποιος καὶ - ἔσχατος, ὃς ἐγένετο οἱ πονἱςείπητς, αὶ Γαδ τηοτίαιιϑ 

νεκρὸς καὶ ο 
εἰ γίνιῦ, 9. Φοῖο (πῖ]αμίοποπι 

Οἶδα σου" τὴν θλίψιν καὶ τὴν παπα εὖ Ῥαιρετίαίεπι παπα, 
91. 95. 3 8Β6ἃ αἴγοβ 65, εἰ Ῥ]αξρπεπιαγί8 

ἃ δ. 1:17, 18. πτωχείαν" ἑἀλλὰ πλούσιος" εἶ, καὶ τὴν βλασφη- αν Ίΐᾳ απὶ 6ο σα πάν 
6550 οὗ ποπ ϑιιηῦ, 5οἀ βιηῦ μίαν ἐκ" τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς, καὶ ος ο ἢ 

οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. : µη «οτι Μπιρας ᾳπαο Ῥβδειταβ 
4 Ν 2 / ων ΕΥΝ , : “ 88. Εδοθ πιςβατιθ εδ ἀἴπρο]αβ 

φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν" ἰδοὺ μέλλει ἆ βάλλειν " ἐκ νοδὶδ ἐπ ΟΑΤΟΟΓΟΠΗ, αὖ ἕοπι- 
{ / Β ε ο ο δ᾿ ο ο {οπαϊπῖ, οὐ Ἰαρερίιας ορα]α- 
ὃ διάβολος ἐξ ὌΡΟΣ. εις φυλακὴν ινα πειρασθητε, Ώοποπι ἀῑοριας ἄθσθπι. ἍἩἨβίο 

Ὥ - τη πε β46}18 ἀϑαὰθ δὰ πιοτίεπι, εί ε ῖ ε δέκα. 84 ) 
Και ἕξ τε θλ ψιν ΠΒΈΡΩΟΝΡ Η κα τος Ῥονρας ΧΡΥ ἆαρο {δ᾽ σοΥΟ 8 ΠῚ τίέαο, 

θανάτου; καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. ΩΣ μαθει Ἀπχοπι, απθ]δί 
ας απ]. βρίτίας ἀῑσαί οοσ]οδῖῖβ. 

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκ- αὶ νἰεστά, ποια Ἰαεάσίατ ἃ 

ες. 90:6. κλησίαις" Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ" ἐκ τοῦ θανάτου "ἢ κας 

πας δευτέρου. 
Ε΄ Καὶ τῷ ἆ έλφ τ Ἔ ἐν Περγάμῳ ἐκκλ σία - "Εῤ δῆροῖο Ῥογραποὶ ο0ς]ο- 

ες : γΥ ἢ ως Ἴ 5 γρά βίδθ βουῖῦβθ, Ηδθο αϊοῖν ααὶ 
“1: 10. 

τὴν ὀξεῖαν, "' 

ψον, Τάδε λέγει ὃ το, ετὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον Ἰαροί τοπηρµθατη πἰγαηπο ρβτία 

Οἶδα ! ποῦ κατοικεῖς ὕπου ὁ θρόνος τοῦ 
αοπίαπηα. 9 Βοῖο 1 ΠαὈίίας: 
πὈῖ 5668 οξύ βαῦδῃηδθ: οὖ ἴ6Π85 

σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά µου, καὶ οὐκ ἠρνήσω ρα ος λα τος 

τὴν πίστιν μου [καὶ ] ἐν ταῖς ἡμέραις '᾿ Αντίπας ὁ 0 

µάρτυς µου ὁ πιστός [μου |” ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ 

βάθη τπρᾶπὶ οὖ ἵῃπ ἀῑεριαβ 
Απιῖραβ, {ες πποι8 4615, 
απί οεοἴδας οδὲ αριά ο», δὶ 

8, πρωτος] πρωτοτοκος Α. 
- ὁ εσχατος] οπη. ὁ 58. || δα, ὁ πρωτος 

των νεκρων 14. 

- ὁς] οἵη. 95. 

9. οιδα σου] Τ 84. τα εργα και -. ὃ. 
1. 6. 98. Ω. τα]. Αὐτὴ. Ῥγν. 2:7. ΟπρΙ. 

Ι οἵβ. ΑΟΡ. Υπ]. Μεπιρῃ. «1. 

Έρηις, ϐ 

--- αλλα πλουσιος ΑΝΟ. 6.7. 14. 98. ῬΩ. 

91. 95. Ὑπ]σ. Μεπρῃ. Ἀντ. Οπρί. 

Ώτπις. | Ὁ πλουσιος δες. 1. Ἐν. (εεὰ 

Ῥαυρετίας πα ἀΐνος εν] ΔΙΠΙ.) 

- ἐκ των λεγ. Α(9)Ο. 6. 7. 14. 38. ϱ. 
95. Υπ]ρ. Μεπιρῃ. Ῥντ. Ώγπι. (την 

εκτ. λ. 5) | ποπ ἘΞ ἘΠ- Π. Ἑ. οἱ, 

Ἄττῃ. 9011. Ἐν. Οπιρ]. 

-- Ἱουδαιους] -ων 3 (σουτ...) Ο, 

-- ἑαυτους] αυτους 6. 

- Πη.7 δαά. εἰσιν δέος, 

10. µη ΔΟ. 838, Ω. 95. Μεπιρῃ. Ατηι. 

2811. μευϊά. | Ἴ μηδὲν ς.. Ν. 1. 6. 7. 

14. Ῥ. 91. παρ. ὅγγι. Οὑρν. 967. 
Ῥγηιβ. 

-- μελλεις] µελλειν 91. 
- πασχειν ΑΝΟ. 1. 7. 385. 44. Ῥ. 91. 

95. | παθειν 6. 14. 88. Βελ. ῷ. 
- δου] πα. δὴ 6. Ω. 91. 9ὅ. (ὅγ1.) 

Οπρί. | οπ. ΑΝΟ, 1. 7, 14. 98. Ῥ. 
γυ]ρ. εἴς. Εν. 

948 

10. βαλλειν ΑΟ. (58.) Ῥ. (Ροβὲ ὁ διαβ. 

88. Αππι)) | βαλλεν βαλιν 516. ἰδ, 

(οπι. βαλιν -Ἱ.) | Ίβαλειν ς.. 1. 6. 7. 

14. Ω. 91. 95. Εν. 
- ὁ διαβολος απίο εξ ὑμων ΑΟ. 6. 7. 14. 

ῬΩ. 91. ιυὶρ. (Μεπιρῃ.) (Ατπι.) 

ΟΡ) (Τεν. Βοοτρ. 12.) Οπρί. | 

Τ Ροβὺ ς. δὲ. 1. Ἐ2. | απίε βαλειν (58.) 

95. 9ΥΥ. ἢ 
- πειρασθητε] παραθητε Ε2. 

- ἕξετε δὰ. Ψαὰ]ρ. Αιπ, Ἐν. Οπρ. | 
εχετε Ο. 1. Ῥγηιβ. | εχητε ΑΕ. 

-- ἥμερων ΑΝΟ. 1. 7. Ῥ. 91. | -ρας θ. 
14. 38. Ω. 95. Ατπι, | ἀῑερας Τετί. 

- γινου] οπι. δὲ Ἐς (4 ἆ.53.) 

- αχρι] μεχρι 88. 
- τῆς ζωης] τῆς γῆς ἘτΤ.Ββὶς ἴῃ ἰκῖ. 

Ρ. 198. (της ζωης δὰ ἵπιαπη Ρας. Ρ. 192.) 

11. δευτερου] β. 88. 
19. εκκλησιαις 91 (Τ’. δ 6.) 

--- Ῥουραπιὶ Ψμ]ς. Μοπιρ]ι. 01. ΟΡίᾳ. πι. 
11. 9614, ΈΒνπις. (ᾳ118θ ἵπ Ῥουραπ]ο ΘΥΣ.) 

18. οιδα] { δᾶ. τα έργα σου και ςτ. 1.6. 

7. 14. Ο. 91. 95. Αιπι. 97Σ. | οπι. 
ΑΝΟ. 88. Ῥ. παρ. Μεπρη. «411. 

Ῥγηιϑ. 
- ὅπου 19.7 οπι. 14. 
- μου 19,1 σου δὲ Ἐς (οοτγ." 6.) 
- πιστιν μου και ΛΟ, 91 (Υ. ἃ 6.) α!]ρ. 

ΜοπιρΗ. ΖΦ πιβ. Ετσ. | οτη. µου 14. | 
οπ]. και ἐδ, 1. 6. 7. 14. 38, ΡΩ. 91 (Βείψ.) 

95. Ώεπι, Αὐτὰ, ΖΕ. ντ. Οπρί. 

19. ἡμεραις] 884. µου 95. 
- ἡμεραις Δ, αἷς 6. 14. 88. Ω. 95. 

«ΒιίΠ. | δαᾶ. Τεν’ αἷς ο. 8.1. 7. Ἐς 

91, (ἴῃ αἴθ ἴῃ απο Λιπι,) | αάά. εν ταις 

1. 1115 Υπ]ς. ΟΙ. ἵπ ἀῑεδας 1115. Ῥ πι8. 
Ι αἀᾷ, εµαις τ. | οπι. ΔΟ. Απι. δ μία. 

Μεπιρῃ. 
--- Αντειπας Αα, | απίααῖς Πατ | 

βροσίαομ]απα {αοίας οϑὺ ῬΥΓ. | Ῥτοςἱαἶδῖ 
ΜεπιρΙ. | δὰ Ῥεγσαπιεπογαπῃ ἀθ Α πεῖρα 

βἀο]ἱεείπιο ταδυύν τ ΙΠπίογ[οσίο 1π μαθί(α- 

ἔἶοπο εβίππαο. Τεγί. Βοοτρ. 12. | οπι 

2911. κί υἱά, 
---πιστος] Ἐ «ἃ. µου Α.Ο. 14. ντ. | 

οπι. ἐδ. 1. 6. 7. 38. Ῥῷ. 91. 95. Υπ]. 
ΜεπιρΗ, Γρηις. 

- ὁσ] οἱ. 6. Ίδοπι. «Βλ. 

Ξε- παρ' ὑμων 95. 

- ὁ σατανας απἲο κατοικει ΑΝΟ. 1. 6. 7. 

14, ῬΩ. 91. 95. 7 υἱς. ΜεπιρΗ. Ατπι, 

Ἔνπις. Οπηρἰ. | ΤΡονί 5. «218. Ῥγτ. ΕΤ. 

(οπ1. ὅπου ὁ σατ. κατοικ. 98.) 

14. αλλ) ΔΝΟΡ.ΤΕ]. αλλα 6. 14 δὲν. ϱ. 

95. 

10, Βογατα ΟἹ. | αἸἴαιοβ οκ νουῖς Οἱ. | 18. 
ἀἰευαβ 19 Οἵ. 



1.19. 

να]ρ. Μεπιρῃ. 

Άτπῃ, 2041. 5.1. 

ο, 

ξο. 1: 14, 10. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

6 ὃν σ 4 ε “-“ “ 14 » 9 Ψ Ν᾽ “- 

υμιν, οπου "0ο σατανας κατοικει. αλλ εχω κατασου 
δ: / “ 5/ “ - Ν Ν 
ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν 

/ ΟΣ “-“ Ν - 

Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον 
ἐνώπιον τῶν τα Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ 
πορνεῦσαι. “ἢ οὕτως ἔχεις καὶ σὺ “κρατοῦντας τὴν 
διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ! ὁμοίως". ᾿ μετανόησον 

ΕΝ Ν 3 4 / 

οὖν: εἰ δὲ μὴ, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω 
» » “ - “-“ / / 

μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός µου.  ὁ 
», ο / Ν “-“ -“ 

ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλη- 
/ “ - ω / “- 

σίαις. Τῷ ἱνικοῦντι" δώσω αὐτῷ ! ! τοῦ μάννα τοῦ 
κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ 

Ν “ ᾿ 3/ Ν ᾿ / 1 ΕἾ 3 Ν 

τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς 
4 ἶδ κ) 5 νε ΄ 
οἶδεν εἰ μη ο λαμβάνων. 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας 
γράψον, Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ απ 
αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ " Οἶδά σου τὰ ἔργα ἵ καὶ ὑτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ΡΥ 
τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν ", καὶ 

βαίατπιαβ πα ναί, ή Θεᾶᾷ παῦοθο 
Ἀἀγοτειβ ἴθ ρᾶῦοα. ἨΗδθ68 
1116 (εποεπίο ἀοοιτίπαπι Βα- 
Ίπαπῃ, απῖ ἀοεθῦαί ΈΒπ]αο τηϊῦ- 
ἴογο βοδηδδὶ πη οοτα ΠΒ 
Ἰδτα[με], οἄοτο οὖ {ογπῖσατί. 
15 Τα Ἠαβος οὖ ἵπ ἴοπεπίαοβ 
ἀοοιτίπαπα ΝΙοο]αϊίαγαπα Εἰπηῖ- 
νου. 16 Ῥαοπίιοπίίαπι αρα: 
5ἱ απὸ παῖπας, γοπίαπα ΗΡΙ οἶίο 
οὐ Ραρπαῦο οπη 15 ἴῃ ρ]αά1ο 
ΟΥΒ πιοῖ, ΙΤ Ωπἵ παροὺ αἩτοπη, 
απαϊαί απ]ά βρ]γίδα5 ἀῑσαί οοσ]θ- 
8115. Ὑἱποεπιϊ, ἀαθο αἱ πηδπ- 
πα  αρθοοπάϊίαπ, οὖ ἆ4βρο 
1111 οαἱοπ]απα οαπάϊά πα οὖ ἵτι 
οβ]οπ]απῃ ΠοπΙσΏ ΠΟΥΊΙΠΙ 5011Ρ- 
ἴππα, “πο ἨΘπιΟ 8οῖῦ π]ςὶ ααϊ 
ασοϊρίξ, 18 Ἐν απσε]ο Τηγαίταρ 
ορο]θρῖαο Βουῖθο, Ἠαοο ἀῑοῖι 
ΒΗας5 ἀαὶ, απ παροὺ οσπ]οΒ 
ταππ(παπι. Παπηπησπα 1618, οὗ 
Ῥοᾶεβ οἷτιβ εἰπιῖ]ες οτίσα]οΠο. 
1 Νονϊ οροΓα πα οὖ ομτ(βίθπα 
οὐ Πάοπι οἱ παπἰδίθτίαπι οὖ 
ραοπαπα ὕπαπη, οὐ οΡετα {πα 

14. κατα σου Οτῖσ. Ίπί, ΙΠ. 9614. | οπι, 
ΝΑ. (144.53) 

--- ὅτι ΑΝ. 1ο]. Ίδοπ. | οπι. Ο. Τα. 
Πατί,Ἑ Το], Μεπιρῃ. Βγτ. Ῥνπις. 

- εχει Α. 

- Βαλααμ] ΡΙΒΟΠΙ. του 38. 

- εδιδασκεν ΑΝΟΡ. Υπα]σ. Εγ. | εδιδαξεν 
6. 7. 14. 38 4 ϱΩ. 91. 95. ΜεπιρΏ. 
Άτπη, ΟΥἱᾳ. Ιπέ, Ἡ, 9475, Οππρῖ, 

---τῳ Βαλακ Α(0 Βαλαακ) 7. 95. | 

Ἔαλαακ . | τον Βαλακ Εἰς. ᾿ξ, 6. 

38. 91. Ὑπὶς. Οπρί. | τον Βαλααμ 14. 
! ἐν τῳ Βαλακ 1. 50. 8. ΕΤ. | εν τῳ 

Βαλααμ τον Βαλακ Ῥ. | οπι. δὲ Ἐ, 
- βαλειν Ώτπις, | βαλλειν 5. | βασιλει 

Α. 

- φαγειν] Ῥταεπῃ. και 6. 7. 14. Ὁ. 96. | 
οπι. ΑΦ, 1. 98. Ῥ. 91. Τπ]ρ. Μεπιρῃ. 

Ἂτπι, ΒΥΥ. Ῥγηιβ. Ογῖρ. Γαΐ. Π. 
- ειδωλοθυτα Ογίᾳ. πι. Π. Τετί, ἃς 

ἜταςἙ. Ἠβογ. 55. | οτι. Ὑπ]ς. 
15. συ] ου 143. 
- των Νικολ. ἐδ. 1. 7. 38. Ῥ. 91. 9ὔ5, | 

ὍΌπι. των ΑΟ. 6. 14. ϱ. Αππι. 

--- ὁμοιως ΑΝΟ. 6.7. 14. 9.91. 95. Υπ]. 
Μεπιρῃ, Θγτ. Έηπις. Οπιρί. (απ 5οᾳᾳ. 

14. (νν.) Οπρί. ποη 91. ΜετηρΗ. 92.) 

| 1 ὁ µισω 5. 1. Αππι. Ε7. | ὁμοιως ὁ 
µισω Ἐ.|9Π1.58. {ΟΓΑΠΙΕΠ 1η οοα. 4901. 

16. µετανοησον ου» ΑΟ. 6. 7. 88. 0.95. 

Μεπηρῃ. Ατπι. «Έιῃ. μὲ υἱά. | Ἔοπι. ουν 

ασ. δὲ. 1. 14, Ῥ. 91. Υυ]ρ. ΥΓ. Γηπιδ. 

-- σοι] συ ἐδ, | οπι. 14. 98. Αππι. 
- ρυφαια 1. (σουτ. 1.) 

- βΠ.] 884. και εν τὴ ἀπειλὴ ἡ φιλανια 

ὧν 
17. νικουντι ΑΟ. | 1 νικωντι 5. δὲ, τε]. | 

ΡΓΜΕΠΙ. των γικολαι 14. 

-- αυτῳ Αι. Για. Μεπορῃ. |. απι. δὲ, 
γπ]ς. | Ταἆά, φαγειν 5. 1. 7. 14. 

Ῥαεπι, του Ῥ. 91. Αππι, ὅτ. | οπη. 
ΑΝΟ. 6. 88. Ω. 95. Υπ]σ. Μεπιρῃ. 

2811. Ίετι. Β6ουρ. 19. 
-- του μαννα ΔΟ. 14Χ. (οπι.τουΞ) 98. 

95. | τὸ μαννα ῷ. | του ἔυλου Ε. | 
} ΡΙΑΕΠΙ. απο 5. 1. 7. Ἑ. Μεπιρῃ. 

Δνπῃ. 8}. Γ7πις. | ΡΙποτη. εκ. ὃν. 91. ἢ 

οπι. ΑΟ. 6. 14. 98. . 95. Ὑπ]ρ. 941. 

Τοτι. 
- και] οτη. 98. Βεῖι. 
--- δωσω αυτῳ 35. Ὑυ]ρ. | οπι. ἐδ, 88. 

(πιοκ κενον (πρί.) 

- ὁ ουδεις] οπι. ὁ 83. (αά 3.) 
- οιδεν ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. ΕΩ. 91. 96. 

Οπιρί. | Τεγνω 5. ὃ ΕΤ. (πονῖέ Εηπιδ.) 

| οπι. ὁ ουδεις....λαμβανων 1. 

18. της δ. τε]. Ετ, | οπι, Ο. | τῳ Δ. | 
τοις 1. 

18. Θυατειροις Αἰ, 1. Ῥ. 91. 95. Ατπι, 

(Ξραις Εγ.ἰαί.)| Θυατειρῃ 1. ᾧ. (-τηργ) 

1 Θυατειρᾳ 14.  Θυατειρων 838. Εν. 

ἵἦπι απποί. 1 ὙΠγ θῖνα Ὑπὶς. Μοπιρῃ. 

«01. Ζ πηι. 

- εκκλησιας] οτι. Α. 

-- υἱος] κυριος 143. (ο01Μ, τηϑη. 166.) 

--- αυτου Ροδῦ οφθαλµους ἔξ. τ6}. { οπ. 

Α. 38. Υαἱρ. Βγπιδ. 

- φλογα] φλοξ ἐδ. 

- χαλκολιβανῳ Ετ.ἰαἰς (απποί. λιβανο- 

χαλκφ) | χαλκῶ λιβάνω 7. (Ε.) δυτῖ- 

εμα]οο Ὑπ]ᾳ. Οἱ. Ώηπις. οτἱσβ]ε]ο Απι. 

ποτῖσα]οο μία. Ίεχνος αθτῖς Τήραπῖ 

28811, πετῖ Τήραπῖσο ὮγΤ. 

19. τα εργα και] οἴη. Μοτηρη. αρ. εί. 

- καιτην πιστιν και τὴν αγαπην και τὴν 
διακονιαν Α(Ο.) 96. Ψπ]σ. Οἱ. (οατῖ- 

{αέοπη ἔπατη) (οπ.την 19. 0.) } 1 κ' τ. 

αγαπην κ. τ. διακονιαν κ. τ.πιστινς. 
1. Εν. | κι τ. αγαπην κ. τ. πιστ. κ. τ΄ 
διακονιαν δες 6, 7.14. (38.) ῬΩ. 91. 

Απιι (Εωᾶ.) ΜεπιρΙ. Αὐπι. 91. Ἀγτ. 

Ονίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 155. Εηπιδ.(πρί. | (οπι. 

την 20. οἱ 89, 58.) οπ1. καὶ τὴν διακονιαν 

δὲ, (Δα. και διακτῖ.) 

14. απἷα Ἓαμρας ΟἿ. 1 17. οπι. "οἱ" ΟἹ. |. ἴπ 
οα]οι]ο Οἵ. πὶ. | 18. Τγαῦμῖναθ Αἴπ. ΘΟ] 118 
Απι. | ααχίομα]σοο ΟἹ. | 19. οὐ Βάεπι οἱ σμασιταύθμι 
παπα ΟἿ, 

949 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ανο 
1. 6. 7. 14, 838. 

91. 95. 
| ἀφεῖς ́  ᾧ 

Ν [ή 

τὴν ὑπομονὴν σου, 
“ ΄ 420 1 Ν 

Ρ. μες τῶν πρώτων. ᾿Αλλὰ" 
τὴν γυναῖκα, 

ἱ Ἂς Ν 3” 
ὙΠ Δ ΤΠ 5 σου; 

ἐ Ἰεζαβὲλ" 
ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ" ὃ διδάσκει καὶ πλανᾷ ́  
ἐμοὺς δούλους, “πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα' : 

καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ 
ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς ' : 

βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς βοιε ον ΤΕΣ μετ) 

αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ ἡ μετανοήσουσιν" 
5 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ 

ἐν θανάτῳ, καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι επᾶπαι οροΓα τοδίτα, 
Φεφροὺς καὶ καρδίας" καὶ 

1 ὑμῖν δὲ 

91 

/. “ “ 

θέλει μετανοῆσαι 

ἐκ τῶν ἔργων 

με α1:20. ὃς Ἡ 
17:10. 

1 Έα. 61 (62): 13. 

λέγω | τοῖς 

αὐτῆς" 

ἐγώ εἶμι ὁ ᾿ ἐραυνῶν ΄ 
δώσω ΠΣ ἱἑχάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 

" λοιποῖς τοῖς ἐν ορ ὕσοι οὐκ 
ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, ἢ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν 
τὰ ᾿ βάθεα" τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, Οὐ ἵ βάλλω" 

ΘΙ κατὰ σοῦ 

Ἐ ἡ λέγουσα " 

Ξ ἰδοὺ ! 

1.90. 
τὰ ἔσχατα πογ]βεῖπια ρ]ατα ῬΥΪΟΥΊΡα8. 3 Βοά 

Ἠπῦεο. αάγειεαβ {6 απία Ῥει- 
πη(εῖς πηπ]ίογοπη Ἠ]εσαῦε], ᾳπαο 
«ο ἀῑοΙῦ ρτορ]είθη, ἆοσοτο οὗ 56- 
4ποςτο 5εΓνο5 11608 Γογπῖσατί εί 
πιαπάπσαχο 46 Ι4ο]οίμγς. 3 Ἐν 
ἄρα 1] ἵοπιρας αἱ Ρασπ]ζεη- 
εαπι αροτοί, οὖ ποηπ γα] 
Ῥαεπιίονϊ ἃ Γοχπ]οβίΙοπο 818. 

Γσ ὅτι 

τοὺς " 

" καὶ οὐ 3 Έοεο πηείο Θ8ΠΙ ἵπ Ἱεοίαπα, οὗ 
απὶ πιοροβαπέασ ουπῃ 68 ἴῃ ἱτ]- 
Ῥπ]αίίοπεπι Ἱπαχίπιαπη, Π]ςί 
Ρασπτοπίαπι εσεη]πί 80 ορετί- 
Ρας 5ιιῖδ. 3 Ἐπ᾿ Βος εἴας Ἱπ- 
ἰοτβοῖαπι ἴπ πιοτίοπι, οὐ βοϊθηῦ 
οπππες οοο]θείαρ απῖα 65ο 8ι1ΠῚ 
5ογπίαηΒ Τ6ΠΟΒ οὖ οογᾶα, οὗ 
ἆαῦο απίοιῖατθ γοβίγΙπι 56- 

γοῬῖς 
Απίοπι ἀῑσο, 3 ορίοτῖς απῖ 
Τηγαῖγαθ οδίῖδ, απήοππιᾳπθ 
ποπ Ἠαῦοεπί ἀοοπίπαπι Ἠαπς, 
απ ποπ. οοσπογοτιπέ αῖ- 
{πάΙποδ βαΐδπαθ, Π6ΠΙΑΠΙΙΠΟ- 
ἅαπι ἀἰοιπί, Νοπ πηϊίαπα 
βαρος Υος αἰϊπὰ Ῥοπάμς: 35 {α- 
πιο 14 αποᾶ Παυεβῖς [οποία 

19. την ὑπομ.] οπι. την ΑΔ. 
- σου 39] οπι. δὲ. Ῥγπις. 

--- τα εσχ.] } Ρίαθπι. και 5. 1. ΕΤ. | 

οπι. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. ῬΩ. 91. 95. 
Ὑπ]ς. Μοπιρῃ. (Ανπι) «ΑΠ. Ἀγν. 

Ογίᾳ. ἴπί. 1. Ῥηπις. Οπιρ]. 

20. αλλα ΔΩ. 95. | { αλλ’ ς. ΝΟ. 6. 7. 

14. 98. Ῥ. 91. 

-- κατα σου] ἵ αἀᾷ. ολιγα ς. 1. Ψυ]ρ. 

ΟἹ. Ετ. 1 αἀᾷ. πολυ δ. (ΑὐὙπι.) πιπ]ία 
6/7. 72. Ῥτπις. | οπι. ΔΟ. 6. 7. 14. 98. 

Ῥῷ. 91. 95. πι. μά. Μεππρῃ. «1. 

Ἀντ. πρ. 
- αφεις Αἰ ΕΟ, 6. 7. 14. ῬΩ. 91. Οπμ[. 

{ αφιης 90. | αφηκας ὧδε, Αππιι | 

ποθεις 88. | Τεας «. ἢ τ. | οπι. 1 (εξ 
ότι). 

-- γυναικα] αάά. σου Α. 6. 14. Ω. 91. 

(Τ’. δὲ 6.) ντ. Ονρνυ. 12. Γγηιβ. Οπιρῖ. 
(Δα. την). | οπ. ΝΟ. 1. 7. 838. Ῥ. 

915. (Βιῖψ.) 95. Ὑμ]ρ. ΜοππρΗ. Αὐτη. 

“Ἐπ. Εν. Τενί. ἄο Ῥαᾷᾶ. 19. | 184. την 
Δ: 

-- Τεζαβελ Α(8)6.1. 6.14. 885. 47. Ῥ. 

91. 95. Μεπιρῃ. Εν. Οπρί, (Ταζεβελ 

ὃσοτγ.ος.) | { Τεζαβηλ ς. 8385. Βεῃ. | 
Ἠπογοβίσατη οπΊτα ΓοπΙΙΠαΠΙ, α86 απο 

ἀἰδίοεταί ἃ. ΝΊΘΟΙ 115 ἆοσστο βαβεθρογαί 

οὐ Ἱπ οοσ]οβίαπη Ἰαίοπίεν Ιπίτοᾶπσσραί 

πιθγ]ίο δα Ῥποπἑοπύίατα πγρεραί Τετι. 

ἅς Ῥαά. 19. 

900 

90. ἡ λεγουσα ΑΝ3Ο. | ἡ λέγει 6. 7.14. 0. 

91. 95. (πιρί. | 1 την λεγουσαν 5. δα. 
1. 38, Ῥ. ΕΤ. | ᾳπαο 5ο Ργορ]μείε ἀῑοΙε 
Τετί. | απαο 56. ἀῑοῖι Ῥτορπείοι (17. 

Ἔτπις. (-ἴαπι). 

- ἑαυτην] αυτην Ω. 

--προφητιν | προφητην (Ν:3.) 7. ΡΟ. 

(προφητειαν ειναι 3. -τιν εἰναι.) 

- και ΔΠίε διδασκ. ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 98. 

ῬΩ. 91 (Κ΄. ἃ 6) 95. Μεπιρῃ. Αιπῃ. 

2501. 5υγ. Τεγέ. (περί. | ἡ 91 (Ρ11γ.) | 

Ἐοπι ς. Υπ]ο. Ορν. Εγ. 

- διδασκει και πλανα ΑΝΟ. (6.) 7. 14. 

98. ῬΌ. 91. 95. (Μεπιρι.) 941. (Ατπῃ,) 

Ῥντ. 7 γί. ἁπρί. (Ὁ διδασκειν 6.) | 
|. 1 διδασκειν 

και πλανασθαι 5. 5 Ετ. Υαἱς. (6). 

Έγπις. 

διδασκει και πλαναται 1. 

- τους εµους ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 

95. | τ οἵη. τους 5. 1. Ἐ}. 

- φαγειν απΠίο ειδωλοθυτα ΑΝΟ. 6. 7. 
14. 98. Ῥῷ. 91. 965. αν. Μεπιρῃ. 

Άτπι, Απ. στ. Τετ. χρυ. Ῥγπις. 

Οπρί. | 1 Ῥνοβὺ 5. 1. Εν. 

21. αὐτῷ Τετί. 6 Ῥυᾶ. 19. Ονργ. 12. 
αυτην 9ὅ. | αυτοις ΔΙΠΙ. 

- μετανοήσει 7. 

-π- εκ της πορν. ΤΙΒΕΠΙ. καὶ ου θελει 

μετανοησαι (ΑΛ), 6, (7.) 14. (38.) 

ΤΩ. 91]. 95. υϊρ. Μεπρῃ. «πῃ. 

Βντ, Τετί. Ουρν. ἜΈππι. (πρ. (ουκ 

ἠθέλησεν Α. ου θελοι 7. ει μὲν θελει 

98). | Ἐοπι. ς«-. ΝΧ. 1. Ατπι. Ἐγ. 
51. πορν. αυτης] ταυτης δ. αυτων Αππι. 

{1 αἀᾶ. και ου µετενοησεν 5.1. Απ. 

ἘΠ. ἃ οὔ, Άδο 6. 7. τα. 8: 

Ῥῷ. 91. 95. Υπὶρ. Μεπρῃ. «3ΏιΠ. 

μὲ. Τεγι. (1ρΥ. Έγπης. Οπιρί. 
93. ιδου Τεγί. 4ο Ῥαᾷ. 19. | ειδ' ου 98. | 

1 δα. εγω ς΄. 1. (444.}}) Αππιι Ἐτ. | 

οἵη. Αδα. 18, 6.7. 14. 38. ῬΩ. 91. 95. 

γψα]ρ. Μέρη. Τον. Ῥτπις. (πρί. 

- βαλλω ΑΟ. 1. 6. 7. 14. 91. 95. πι. 
Γιά. 1 βαλω ο. 38, ῬΩ. Υα]ρ. ΟἹ. 

(βάλω ϱ.)  καλω ΝΝ. { ἆαρο 

Τερί. 

---κλινην Τετ. Ουρτ. Ἔγπι. 1 φυλακὴν 

ΑΔ. | καµινον ΑΠ. 

- μοιχευσαν τας 14. 

- µετανοήσουσιν ΑΝ. | 1 -σωσιν ς. Ο. 

1. 6. 14. 38, ῬΟ. 91. 95. 

-- εργ. αυτης ὅδ. 6. 7. 14. 38. Ῥῷ. 91. 
95. Γα. Το. Πανὶ. Ἀγτ. Τεν. πρί. 
| 1 εργ. αυτων 5. ΛΑ. 1. Υη]ς. ἀπι. 

ΟἹ. Ώεπ. Μεπρῃ. Αππι, 301. Ο9ρ». 
Ἔνπις. ΕΤ. 

20. «ἄν. ἔθ Ῥαϊοα ΟἹ. | Ῥουτηϊδξθβ (πηι. | 21. 
Ῥαομίέοχο Οἱ. 1 22. τηϊξίατη ΟἿ, [ 1π αἰρα]αίῖοπθ 
πιακίταα δυπιηῦ Οἱ, |. Ὁ ορετίρις 8118 ορετῖηξ 
ΟἹ.} 28, ἴῃ τηοτίθ Οἵ. | ορετα κας ΟἹ. | 34. εἰ 
οοίοτίς Οἵ. | εἰ ααῖ ποὮ Οἱ, 1 αἰάιάϊπῖς (πὶ. | 



Π1... 

Ψψαϊσ. Μεπαιρῃ. 
Άτπι, 0. 51. 4” ” 

αχρι ου 

θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας, Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι 

“γίνου γρηγορῶν, 
ἔ ἔμελλον ΄ ἀποθανεῖν" 

οὐ “γὰρ εὕρηκά σου [τὰ] ἐ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον 
μνημόνευε οὖν πῶς ο πδες καὶ 

ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ µετανόησον. 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος" 
ἂν ἥξω. 3 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἔργα µου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν κ ἐπὶ τῶν τοροι 

Τ καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ; ὡς τὰ 

ἢ ΄-“ Ά - 72 / 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας 
΄ ος 3, Ν [ / 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 

κ ο Δ 

τα λοιπὰ ἃ 

κῬρα, 5:8, 9. τέλους τὰ 
ο. 12:5. 6 » 
6. 19:15- εξ γῶν" Ὅ 

σκευῇ τὰ περαμιικὰ, συντρίβεται, ὃ 

το ος αδὶ παρα τοῦ πατρος µου" 

τον πρωϊνογ. 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

Τὴ  Ζ' 
Ξ 

πο, 1: 2. 16. γράψον, τὰ 

ΕΝ » “ Ν Ν 5 
ονομα ἐχεις ὅτι ζῆς; καὶ νο εἰ. 

καὶ στήρισον 

τοῦ θεοῦ ἢ μου’ : 
56, 16:15. 

Μαῖι. 54:49. 
1 ΤΗ68. 5:2. 

28. και 10. οπι. Α. Μεπιρῃ. 

--- αυτης] αυτων Ατπι. 

- εν] οπῃ. 14. 

---εραυνων ΑΟ. | 
τε]. 

- τα εργα] οπι. τα Ο. 

-- ὑμων Απι. Ἐπίά. Ὄεπ. Πατί. 311. 

Γερευνων σ. δὰ. Ἱ. 

Ἀντ. Γή. | αυτου 38. . | 8.8 

γα]ς. ΟΙ. Μεπιρῃ. Ατπι. 
94. ὑμιν δε] οτη. δε 6. 
-- τοις λοιπ. Α(39)Ο. 1. 6. 7. 14. 98. 

Ῥᾳ. 91. 95. Απι. Εωίᾶ. Μεπιρῃμ. ΖΕ. 
Ῥνσ. Έπις. Οππρί, (τοις εν λ. 8. | οπι. 
εν Ν:..) | Ὁ και λοιποις ς. Ετ. Υα]σ. 

ΟἹ. 1 οπ. Αππῃ. 
- Θυατειροις ΑΝ3ΞΟ. 1. 7. 38. Ῥ. 91. 956. 

] -ραις 14. ϱ. Έτ. | -ρῃ Νε. | Τμγα- 
{γα Ὑμ]ς. 

- σοι] οἱ Νε. (564 σοι.) 
- ουκ] οπι. δὲ", (4.9) 

-- οἵτινες ὁ Ῥταεπι. και «--. Εγ. Υπ]ς. 

Οἵ | οἵα. ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 988. ῬΟ. 
91. 95. Απι. Γ᾽ εἰά. Μεπιρῃ. Αιπι. ΖΕ 1}. 

Βγτ. Τηπις. Οπιρί. 

- βαθεα ΑΟ. 6. 7. 14. 58. ϱ. 91. 95. 
Οπρῖ. | 1 βαθη ς. δὰ. τ. Ῥ. Εν. 

- βαλλω ΑΟ. 6. 7. 98. Ῥ. 95, Ἐστ. | 

Ἰ βαλω «. δὲ, (1.) 14. Ὁ. 91. Υι]ρ. 

Μεπιρῃ. Έτπις, (βάλω 1.) 

95. αχρι] 8Ο. | 1 αχρις 5. ῬΩ. | ἕως Α. 

- οὗ Ο1η. 63. (5αρ{α.) 

95 δὶ ἃ ν / πλην Ὁ έχετε κρατήσατε, 
« “ “ / 

Ό καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι 

π ἐὰν οὖν μὴ 

4οποςο γοπίαπ. “ Εις (αἱ γὶ- 
σος οὐ αὶ οὐιϑύοαϊου Ὁ αβᾳαο 
ἴῃ Άπεπι οΡετα πηθα, ἆαῦο οἱ 
Ῥοίθείαίοπι 81ρος σοπίο, 3 οι 

1188. Ἰπ γῖσα [οττοα, 
{απιασαπα γας βρι]1 οοπ/ῄπσοῃ- 
ἴα, "Φβἰοπί οὖ 6Ρο αοοορὶ 8 

ὡς “κἀγὼ εἴληφα Ραΐχε πιθο, οὖ ἄδθο ΙΙΙ 866] τὰ 
πππζα παπα, 39 αἱ παροὺ απ- 

᾿ς 

1 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τοπῃ, πα ῖϊαῦ ααϊα ερίτῖνας ἀῑσαί 
ο) ε ΕΣ ρὴ [ό / Ν - 

Ο έχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
εσσ]εςῖῖ». 

1 Ἐῤ αησο]ο οσσ]θδῖαρ Ῥηγά]ς 
5οτ10θ, Ἠαος ἀῑοῖε αἱ Ἠαδεῖ 
βορίοπι ερῖτῖαθ ἀεὶ οὖ βθρίθπι 

Ἐς αίο]]α5. ϑοῖο ορετα ὕπβ, απία 
ΠΟΠΙΕΠ Ἠαῦες αποά γίναΒ, εἴ 
πιοτίαας 685. ὅ βίο γυίρί]αηβ, 
οὐ οοπΏτπια σείετα 41ο πιοτί- 
{ατα εγαπῦ,  ΝΟΠ οπίπη Ἰπγεπ]ο 
οροτα ἴπα Ῥ]οπα οοχαπι (60 
πιθο. 5 ΤΠ πιεπίθ ειρο Παῦθ 
απα] δε ποοθροτῖς οὖ ππά]εσῖς, 
εἰ 8ετνα εὖ Ῥαεποη[ίἁαπ αρθ. 
51 615ο πο νΙρ]]αγοσῖς, γεηῖαπα 

95. αν] οπι. 98. 
- αν ηξω ΑΟ. 1. 6. 7. 88. Ῥ. 91. Υπ]. 

Μεπιρῃ. Ατπι. υγ, | ανοιξω 14. ϱ. 

95. | ἆππα πιίδογοας 441. 

96. και 19.1 οπι. 7. 98. 

- επι] οτη. δὲ ἢ, (α.ἀ. 5.) 

27. συντριβεται ΑΝΟ. 1. 7. 38. Ετ. | 
συντριβησεται 6. 14. ἘΩ. 91. 95. 
γα]ς. Ῥντ. Οπιρί. | εοπ[τορῖ, Μεπιρα. 

Ατηι, 481, 

98. προινον ΔΩ. 

1. εκκλησιας] οπι. 971. | -αις 0. 

-- Ῥατάῖς Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Έπις. 

- ἑπτα πνευµατα Εἶπ. ΑΝΟ. τε]. Ὑα]ς. 

Μεπιρῃ. Αππιι 1. Ῥντ. Οπρί. | 
ΟΠ. ἑπτα δέ. 8. ΕΤ. 

-- ονομα] Τ ΡΙΕΠΙ. το ο. Ἐτ, | οπι. 

ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 58. ῬΩ.91. 95. Ατπι. 
σσπρἰ. 

- ὅτι ζης ΑΝΟ. (1.) 7. 88. Ῥ. 91. Υαἱρ. 
Μεπιρῃ. Ἀγτ. Ἔγπις. πιρί. (ότι ζωῇς 

1. Εν.) | και ζης. 6. 14. ϱ. 95. 1} 

γ]νοπεϊς Ατπι. 

- και α]ζ.] οτι. 14. 

9. εγρηγορων ἰδ. 

- στῆρισον ΑΟ. 6. (7.) 385. 4 Ῥ. 

95. | 1 στηριξον 5. ὃδ. 1. 14. ϱ. 91. 

Οπρί. (στηρηζων 7. | στήρηξον 

Ἐν. 

- ἃ] οπι. 14. 

- εµελλον ἀνέ, 98. Ῥ. ασ. Μεπιρη. 

ντ, Έηπι | Ίηµελλεν 7. | εμ- 
ελλε 1116. (οπι.ἐαί.) | 1 µελλει 5 .Ε;. 
|. εµελλες. 6. 14. 91. 95. Απ. 

εµελες Οπιρί. 1 ημελλες Ω.  αυἱ 
ἴῃ εο 5απ{ 11, 

9. αποθανειν ΑΝΟ. (1 πι.) 7. 38. Ἐ. 

Ὑπ]ς. Μεπιρη. Αππι ντ. Ε7. | τὸ 
πποτ]απέαχ ἢ. (αποθηνην 1 πιᾳ. οπι. 

ἐπί.) 1 αποβαλλειν 6. 14. ῷ. 95. | 

αποβαλειν 91. Οπρί, (ἁ εµελλε,... 
πεπληρωµενα οπῃ. 13. 4 ἆ.πις.) 

---ευρηκαν ϱ. 

- τὰ εργα ὃ. τε]. Οπιρί. | οἵα. τα ΔΟ. 
1 σις. Ετ. 

--θεου μου ΔΝΟ. 6. 7. 14. 38. Ῥῷ. 91. 95. 

ψαϊρ. ΜεπιρἩ. 1. Ἀγτ. Ὄγπις. Οππρί. 

Ι Ἐπὶ, µου 5. 1. Αππι. Εν. 

8. ουν 19. Υπὶς. Μεπιρῃ. Αιπι. ντ. | 

οπι. δὲ, 14. «Ππ. Εγπιδ. 

- και ηκουσας και τηρει ΔΝΟ. 1. 7. 

98. Ῥ. 91. ιδ. ΟΝ | Ἐξ 

ογτανοτῖς οἱ οὔδοννα Μοπαρη, Ἠ)ίλίπα. | 

οπι. 6. 14. Ω.. 96. | (οπι. ειληφας και 

Ατπι,) 

96, οὖ οαβιοᾶϊοτίξ ΟἹ. | ἄδθο ΠΠ. 1 27. οὐ 
{αιπα παπα ΟἿ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ 0. 
1. θ. 7. 14. 98. 

κ ο ποῖ ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. "ἀλλὰ" ἔχεις ὀλίγα ὀνό- 

8. γνῷο. µατα! ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 
9 ,ὔ 3 ον - “ ” ΄, 

καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἀξιοί 
ω “ ον 

οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις 
ο) Ν 3 Ἂς 19 / λ 5 νο “ 

λευκοῖς" καὶ ου μὴ ἐξαλείψω ποιος πῆπου κι σὴν 

καὶ ᾿ ὁμολογήσω" τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐνώπιον. τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 

ὅ Ὅ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 
΄σ / 

ταῖς ἐκκλησίαις. 
η’ Γ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας ΤῈΣ 

εἰσιν. 

9 Μαϊϊ, 10:35. 
116,19: 8. 

αὐτοῦ. 

τὴν ἢ 
/ ν 

πες 2 και 

4 5 0ο0Γ. 9:12. 
8. ἠνεῳγμ. 

κα, 

5 Ὁ νικῶν 

βίβλου τῆς ζωῆς, 5 

γρηγορήσῃς; ἥξω ' ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ ἱγνώσῃ" 

{ 

τὰ ἐγ: ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου “θύραν ἀνεῳγμέ.- 
τὴν" οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν" ὅτι μικρὰν 

ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ 

8. γρηγορησης Δ αἱρ. | -σεις 7. | μετα- 

νοησης ΝΑ. (ουν...) Ώηπι. [ ποη 

οροτίς Ῥαεπίίθηίίαπη οί ποπ γἱσι]ανοτίβ 

Μεπιρῃ. Ἠ)βίης. 

--- ἡξω] ἡξει 14. |. Τ αἀά. επι σε ς. 

ἐξ, 6. 7. 14. 58. Ω. 91. 95. Υπ]ς. ΟΙ. 
ἊΑπιι 92. (Επι) Εν. Οπιρί. | οπι. 

ΑΟ. 1. Ῥ. Για. Το. Ηατί.ς επι. 
Μεπιρῃ. Αππι, τμ. 

- γνωση ὃν, (7. -σει) 14. 38. ϱ. 95. ἔγνως 

σ.ΑΟ. 1. Ῥ. 91. (πεππο βοῖς Ατπι) 

--ποιαν] οιαν ὃὲ, (εἀνοπίατη - πιθπι - 

Ατπῃ.) 

--- ηξω 20.] ηξα 95. 

4. αλλα ΑΝΟ. (6.) (7.) 14. 98. (Ρ.)(ϱ.) 
(91.) (95.) συν. Μεπιρῃ. | τεγαπι 

Ἔρπις. (αλλ 6. 7. ῬΩ. 91. 95. Οπιρί.) | 
Ἁρπι. ς. 1. Αγπι, γ. 

--- εχεις ολιγα ονοματα ΑΝΟ. 1. 98. Ῥ. 

Ὑπ]ς. Μοπρῃ, Αππι (311.) ντ. 

Ορίᾳ. ἴπί. Ηῖ. 9470, Ώγπις. Ἐτ. | ολιγα 

εχεις ονοματα 7. ϱ. 91. 95. Οπρί. | 
ολιγα ονοματα εχεις 6. 14. 

-- εν Σαρδ.] Τ Ῥταεπι, και ας. 1. Γηι8, 

Ἔν. 1 οπι. ΑΝ0.6. 7. 14. 58. ΡΩ. 91. 

95. Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπι. ΖΕ ἢ. γτ. 

Οπρι. 

---ἁ ΑΝΟ. 7. 14. Ῥῷ. 91. 95. | οἱ 1. 38. 
Ὑπ]ς. Μοππρῃ, Άιπι, ΊΤετί ἃς ἘθΒ. 
ος. 27. Επι. Εν. 
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4. αυτων] ἕαυτων Ο. |. αάά. οππι πιι- 

Πει]οις Μεπιρῃ. 4001. 

--- μετ᾿ εµου] οπι. Ατπι. | ἴεοαπι 1. 

δ. ὁ νικων 1110. (οπι. ἐξέ.) 

- οὕτως ΑΝ3Ο. 91. Υπ]ρ. ΜεπιρΗ. Ατπῃ. 

ΖΕ. Θστ. Επι. | 1 οὗτος 5. δέκα, 1. 

χε]. 

---περιβαλειται Ὑαἱς. Μεπιρῃ. Έσπι. | 

περιβαλλεται Ο. περιβαλλειται Οπιρί. 

- εξαλειψω] απαλειψω 88. 
- εκ της βιβλου....ονοµα αυτου | πες 

ἀο]εγι ἀθ Ἠῦτο υἱΐαθ Τετί. Βσοτρ. 12. 

οπη. 1. οἵη. τῆς Ἐτ. | (εν τῃ βιβλῳ 
91.) 

--- ὁμολογήησω ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. ΓΩ. 
91. 95. Οπρί. | 1 εξομολογησομαι --. 

Ἐν. 

--ενωπιον 19,1 ἐμπροσθεν ἓ. 

- και α]{.2] οπι. 7. 

7. και 10 Ονίᾳ. Ἡ. 

οἵη. 38. «4. Ώγπιβ. 

- εν Φιλαδελφιᾳ Τρ. Π. 1 Φιλαδελφιας 

Δ. | Ῥμαδε]ρηίαα Ὑπὶς. Μεπιρῃ. 
231. ΗΙ]. πια. 

σου μι ου] 

-- εκκλησιας ΟΥἱᾳ. Ἡ. ΗΠ], Ἔγπι. | ταις 

δὲν, 

-- ὁ αληθινος αηΐα ὁ ἅγιος ΑΝ. | Ῥοβῦ 
0. 38. τε]. Ψμ]σ. Μοεπιρῃ. Δτπι, 9Η. 

Οτίφ. τὶ, Τ πὶ. ΠΠ. 

11. 4. 

δὰ [6 (απιαπαπα Πατ, οὐ ποβοῖος 
απα Ἠογα γεπίαπ δὰ ἴθ. “ Βεά 
Ἠαῦ68 Ῥαπσα ποπηίπα ἴῃ Ῥατάῖς 
4αὶ ποῦ Ιπαπίπανοταπέ γορίῖ- 
πιεηία 818, οὐ ΘΠ θα] Δ ἢ ΤΠ ΘΟ ΠῚ 
ἴῃ 41015, ααἷα αἰρπὶ βαηῦ, ὅ Οἵ 
νἱσουῖῦ, δἷο γθϑυϊθῦαν ναβϊπιοπ{ῖ5 
α]υῖς, οἳ ποπ ἀθῖθθο ΠΟΠΙΘΠ. 
οἶμς ἆο 1μτο γΙίαο, οὐ σοπβίο- 
ΒΟΥ ποπιθηπ εἶιδ οοἵαῖῃ Ραΐτθ 
πιοο οὖ οοταπι 4ΠΡε]5 οἷ. 

. δ΄ υἱ παῦοι απτεπῃι, δυαϊαῦ ααϊὰ 
ΒΡ᾿ 05 ἀῑσαί Θ00]6 8118. 

απσε]ο 
οσσ]ερῖαθ 

Ῥμη]αάο]ρ]]αο 
Βοχΐρ6, Ἠαοο ἀῑοῖῦ 

πο, Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινὸς, Ρδἐ ἔχων εαποία5 οὗ νετ, ααἱ παροὺ 

κλεῖν" ᾿ἐ Δανεὶδ΄, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς { κλεί- 
/ 557 5 

ἔ κλείων " καὶ οὐδεὶς | ἀνοίξει » ἕ οἶδά σον εις 

οἰαγεπι ἸΤανῖά: ααἱ ἀροῦν εί 
ΏΕΠπΙο ο]αιά]ε, οἰαιιά1τ εἰ πεπιο 

8. Βεῖο ΟΡΕΓΕ ἵπα: 6066 
ἀθάί οοταπῃ {6 οβίαπῃ αρετίαπᾳ, 
αποά πεπιο Ῥοΐεδύ οἰαιάετε; 
απῖα πηοάίσαπα Πάθος νΙτπίθπι, 
οὐ βοτναςίί νετραπα πιθιπι οὗ 
πο" ποραδ Ποπθα ΠΙΘΙΠΗ. 

7. την κλ. Οτῖφ. Π. ἵν. 975, | οπι. την δὲ Ἐ, 
(αἀ 4. σα.) 

--κλειν ΑΝΟ. 6. 7. 98. ῬΟ. 91. 95. 

Ονίᾳ. ἵν. Οπρί. 1 Έκλειδα 5. 1. 14. 
Βγτ. Ἐν. Ογίᾳ. Ἡ. 

--- Δαυειδ {γεπ. 9355. Οτῖρ. Π. ἵν. Ηί]. δ". | 
ἁδου 7. (ποπ Μειιρα.) Τ ΡτασΠ]. του ς΄. 

δὲν 1. Ῥῷ. 91. (Δαυιδ πρί,) Ογίφ. 11. 

ἵν. | οπι. Α.Ο. 58. 
- ὁ ανοιγων Ηἱρρ. ἵπ Ώαη. (159 Γαφαγάε) 

Οτῖσ. Π. ν. ΠΠ. Ῥηπι. Ἐν. Οπρί. | 

και ανυγων ΧΝ. | αρετῖεί Ίγεπ. 259. | 

60. Πθπιο αροτῖµ οὐ Ἠθπιο οσσ]αᾶΙς 

Ῥταθίοταπαπα 11ο”. ἆπιῃ, 

- κλεισει ΑΝΟ. (7.) 14. (58.) ῬΩ. 91. 

95. Ίτεπ. Οτῖρ. Π. ἵν, ΠΠ, Ῥηπις. Οπιρί, 
(κλειση 7. κλησει 58 Βε].) | Έκλειει ς». 

1. 6. Υαἱς. Μεπιρῃ. Ατπι. ντ. ΠΗΠρρ. 
Ονῖφ. Ιπέ. ἵν. 5064. Ε}. | πἀάά, αυτην 7. 

14. ϱ. 91. 95. Οπιρί, | οπι. ΑΝΟ. 1. 6. 
58. ἘΣ: ὙΠ τς Ασα, ὅτ. 1τεπ. 

εώς, Ἐγ. “ἢ αὐ, ἐοξεοα ει µη ὁ 

ανοιγων 7. 14. ϱ. 91. 96. (Οπρί. ὁ μη) 

ΓΕ οτη. το]. πρ. Μεπιρῃα. Ατπιι ντ. 

Ίτεπ. Ηἱρρ. Ογίᾳ. Ἡ. ἵν. Οτῖρ. Πιΐ. ἵν. 
ΠΠ], Ῥτπις. Ἐν. 

4. απρα]ασαπὲ ΟἹ, { 7. οἸααίε, οἶαᾶῖς Αγ», | 
8. οἰαάρτο «πι. 



ΤΠ. 19. 

να]ς. Μεπιρῃ., 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΙΩΑΝΟΥ. 

ἠρνήσω τὸ ὄνομά µου. " ἰδοὺ ! δίδω" ἐκ τῆς συναγω- 
γῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους 
εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται" "ἰδοὺ ποιήσω 

ἐπροσκυνήσουσιν " ἐνώ- 
πιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγά- 

10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς 
μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ 
τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς ο. ὅλης, 

πειράσαι τοὺς. κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.’ ᾿ ἔρχομαι 
ταχύ: κράτει ὂ ἔχεις; ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν “στέφανόν 
σου.  Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ 
τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω 

ϑΈΘΟΘ ἆαῦο ἄθ βυπᾶρορα 88- 
ἵ8πααο απῖ αἰσαηῦ 86. Ἰπάβθοβ 
6586 οὗ ποπ 8ΗΠ{, 864 πιθηΙΠ- 
{ασ 60ο {ποῖαπι Ἅᾖο αὖ 
γεπῖαηί οἱ αἀοτοπί απίθ Ῥεᾶςβ 
{ποβ, οὐ βεῖεπί απἷα οσο ἀῆοκί 
ἴθ, "ἢ Ωποπίαπι Βογγαβεϊ γθί- 
Ῥαπα Ρα θη ῖαο πηθας, οἱ ΘΡῸ {θ 
Β6ΙΥΒΡΟ 80 Ἠοτα ἰοπιίαξίοπίθ 
4.86 γοπίητα οξί 1π ογΏεπα απῖ- 
ΥΘΙΒΗΠΑ {διπίατο Ἠαβιίαπίθς ἴῃ 
ίθγταπῃ. 1! Ψεπίο οἵξο: ἴθπο 
ααοά Ἠα)68, ταῦ Πθππο αοοῖρ]αῦ 
οοτοπαπα ἵπαπι. 3 Οἱ ν]εοτῖε, 
Γαοίατη Ί]]απι οοἰππιπαπι η 
{οπιρ]ο (οἱ πιαῖ, οἵ {0Γ89 ΤΟΠ 
εστοάἴσέιν απιρ]ία5; οἱ βογίρατη 
8πρες ΘΠ] ΠΟΠΙΘΠ ἀᾳαὶ πιεῖ οὗ 
ΏΟΠΙΘΠ οἰγ]ία[]9 ἀαῖ πηεῖ, πουαο 
Ἠιεταραίετη, ᾳπαθ ἀοκοσπάτ ἄς 

» αν νας ἡ “- “ Ν Ν ᾿ “ 

ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς 
΄“ ΄- ε κ . 

" τῆς καινῆς Ἱερουσαλημ, ἡ 
- ΄-“ Ν - ο 

καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ µου, καὶ 

Άτπι, 2011, 8ΥΥ. 

Σ]ρα. 45:14. τα. πο νο ξο Π ν 
ενα. αὐτους ἵνα ἥξουσιν καὶ 

"2 

πησα σε. 

/ “ “ 56, 91:90, πόλεως τοῦ θεοῦ μου 
πα]. 4:96. σας 

οπεῖο ἃ ἆςο Πθο, οὖ ΠΟΠΙΘΠ 
πιαπα Ἠοναπι. 5 Οαἱ Ἠαθεῦ 
Ἀπγοπα, απαϊαξ αὐϊὰ βρίτιιβ 
ἀῑσαί οοσ]οςῖῖς, 

οὐ αΤ] ΄ Ν / 13 « 3 5 » ΄,ὔ / 

το ονομα µου το καινον. ο εχων ους ακουσατω τι 
Ν ο / - 

το πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

7. και κλεων (Α)ΝΣΧ,. 1. 6. 7. 98. Ῥ. 

ΜεπιρἩ. Ηἰρρ. Οτῖρ. Π. 5950. ἵν. Ώγπης. 
εἰαπαῖί Ὑπρ. | οπι. και Α. ὙΥπ]ς. (οαπα 

Ραποβῖς δὲ, δ τιτεας ταςῖς). |. {και 

κλειει 5. Ο. Ασπι. Βστ. Ἐν. |. εἰαπᾶεί 
1γεπ. εἰαιάῖι Οτῖφ. Πιΐ. ἵν. |. οπι. 14. 
Ω. 91. 95. Οπιρί. 

- ανοιξει δὲ, (-νυξ.) 6. 7. (-ξη) 14. 58. 

ϱ. 91. 96. Μεπιρ]. ἼΊγεπ. Ονίᾳ. Ἱ. ἵν. 

ΠΠ]. δῦ. Οπρῖ. 1 Ἱ ανοιγει 5. ΑΟΡ. 
γπἱς, Ατπι, Θντ. ΠΗίρρ. ΟΥγίᾳ. ἴπι. ἵν. 

Ῥγπιβ. Έτ. (ΡΙ8ΕΠΙ. εστιν ὃς Αππι.) | 

ανειγει 1. 

8. σου Ροβῦ τα εργα ἃ. Υπαἱσ. | 

Οτῖφ. Π. 5550, 

--- δου Ονίᾳ. Π. 5358. | οδου 143 86». 
-- θυραν δϊ6 ενωπιον σου 95. Ογῖρ. Π. 

---ανεωγµενην ΑΟ. το]. Οτίρ. Π. | 
Ίνεωγμενην ὃν. 98. Ἑ. 

--ἡἦν ΑΦΟ. 6. 7. 14. 58. ῬΟ. 91. 95. 

νπα]ρ. Μεπιρι. Ατπι. ΡίΗ, Ἀγτ. Ῥγπις. 

Οτῖφ. τι. Οπρί. Ἐ και «-. 1. Ἐν. 
--- αυτην Ογίφ. Ἱ. οπη. δὲ, νν. Ῥγηιβ. 

--- µικραν] µακραν 14. || Ῥτασπι, ου 88. 

---ΤΟΝ λογον] τα εργα 95. 
-- εχεις] εχει 91. 

9. διδω ΑΟ.] 1 διδωμι «-. 1. 6. 7. 14. 58. 

Ῥῷ. 91. 95. | ἀἆαῦο Ὑπ]ς. Μεπιρη. 
Ἔτνις. | δεδωκα ἓ. 

--λεγοντων] λεγομενων 6. 

ππίς 

9. ιδου»9, τ. | και 1. | οπι. Αὐπι. 

- ἡξουσιν ΑΝΟΡ. 6. Οπρί. | 1 ἡξωσιν 

ς..7. 14. 98. Ὁ. 91. 95. Υι]ο. Εν. | 
ἡξω 1. 

- προσκυνησουσιν Αἴ. 1. Ῥ. [1 -σωσιν 

ς.Τ. 14. 88. Ο. 91. 95. πρ. Ἐν. 

- γνωσιν ΑΟ. 1. 6. 7. 38. Ῥῷ. 91. 95. 
γπα]ς. Μεπιρα. Ατσην. ϑγγ. (8444. οπ1Ώ88 

ΜεπιρΗ.) γνωσῃ ὃδ, 14. 

--- ἐγω γαρ. Μεπιρὰ. Ανπι. ΖΕ ἢ. ὅγυ. | 

οπ1.θ. 14. Ω. 91 (ΥὙ΄. ἃ. 6.) 95. Ῥνπιν. 
Οπρί. 

10. ὁτι ΝΟ. τε]. α]σ. Μεπιρ]ῃ. Ατπι. Ἀγν. 

Ι και Δ. | και ὁτι 98. 

--τηρησω] οἴῃ. ὃν, 

11. Τ Ῥπαεπι. δου ς-. πας. Οἱ. Για. 

Ίεπι. Αιπη. πῃ, Ἐν. | οπι. ΑΟ. 1. 
6. 7. 14. 98. ΤῸ. 91. 956. Απι. Τοί, 

Μεπιρῃ. ντ. Έγπις, Οπιρί. 

--ταχυ] ταχει 143 δον. 

--εχης 1. (πο 7.) 

- ἵνα µηδεις λαβῃ Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπῃ. 

τ. (//;. 301. 951. 266. (Αρπις.) | 

ἵνα µη λαβη τιοταχυ ἢ. 

19. αυτον 15,1 αυτω ὃ Ἡ. (οοτγ.Ξ8.) 

- εν] οτι. δ93. (α44..8,.} 

-π- ναῳ Οτίᾳ. ἵν. 3088, Ώνπις, Ετσ. Οπιρ]. 

1 λαῳ Εἰς. 1634. οὐ 1638, 
95. 

-- ετε] οπι. ὃν. έτη 95. 

θκ 

ονγοµατι | |. ονοι 

13. επ’ αυτον] οπι. Ο. Ἐγ. | επ᾽ αυτου 
Οπρῖ, 

το ονομα 19.1 «4, µου και το ονοµα 
38. 

τ τ. θεου µου κ. τ. ονομα] οπι. Ω. 

--- καὶ τοονομα τ. πολεως τ. θεοῦ μου Ε}. 
Ι οπι, 1. 

-- μου 89,1 οπι. 14. 

π- ἡ καταβαινουσα δὲ. 8. ΑΝ3Ο. 1. (Ὁ) 

(Ατπι,) (8γ5.) Ἐν. (βεννουσα Ῥ.) | 

ἡ καταβαινει ΕΖ. 6. 7. 14. 58. 4 Ὁ. 

91. 95. Ὑαΐρ. Μεπρῃ. πρί. | της 
καταβαινουσης ἔδει, 

-- εκτ. ουρ. ΑΟ. 1. 14. 88. ῬΟ. 91. | 

απο τ. ουρ. 6. 7. 95. εκ ου Ρτῖοτθ Ιπ 

ουρανου Δ.Δ. θυ Τεοθταξ, εοᾷ ου 1ρ89 
τοβδι]ιπ] 6. 

- απο] οτη. 7. 

--- θεου µου] οπι. µου 6. 

--μου πε ΑΟ. 1. Ῥ. 91. ας. πι. 
Μεπιρ]. 491. Ἀντ. Ῥτπις, | οπι. 6. 7. 
14. 838, Ω. 95. μά. Αὐτη. 

18. ὁ εχων] ὁ ραναπῃ 5πρτα ΠΠ. δὲ ΡΞ, 

10. 5ετταὺο {ο Οἵ. ἴῃ ἴογσα Οἱ. { Ι1. Εδσοθ 
τοπῖο ΟἿ, 

9ὅ9 



ΑΝ (6) ϱ’ 
1. 6, 7. 14. 98. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

“ 7, ΄“ / 

1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἶ ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας 
΄ 2 ε 2» / / « Ν 

γράψον, Τάδε λεγει ὁ ᾿Αμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς 
Ν . ΟΥ̓ - / - ο 5 

καὶ ἀληθινοο, ᾿ "η ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ, 15Οἶδα 
σου τὰ ἔργα ὅτι οὕτεψυ ρὸς εἶ, οὔτε ζεστός: ὄφελον Ἂ . 

ψυχρὸς | ἦς" τ ἢ ζεστός: ἢ "οὕτως ὅτι χλιαρὺς εἶ, καὶ 
οὔτε ἶ εστὸς οὔτε ψυχρὸς", μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ ” 

17 σ στόματός μου. ἶ ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι, καὶ ] 
Ἃ / κ δὲ “ Ψ' »» Ν » ὃ 

πεπλούτηκα, καὶ ᾿ οὖδεν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας 
“ Ἂς ἢ ε / Αα Ν Ν Ν Ν 

ὅτι συ εἰ ὃ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχος καὶ 
Ν Ν / 18 / ΄ 

τυφλὸς καὶ γυμνος. '' συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ 
- ως / / ὮΝ 

ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσης [ : : ὭΡΑ στης 
ΑΛ σα “ « 

καὶ ἱμάτια λευκά, ἵνα περιβάλῃ, καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ 
/ “ / / / ή 

αἰσχύνη τῆς γυμνοτητὸς σου" καὶ Ἱκολλύριον | ἔγχρι- 
ἍΝ / λ » / Ψ 

ἯΣΙΣ δ: Εὶ σαι τοὺς ὀφθαλμούς σου, ἵνα βλέπῃς. 18 "ἐγὼ 
σας Φ ο. α  ὸδ./ ν μα ο ο 

19. ζήλωσ».  ὅσους ἐὰν φιλῶ, ο τΕ καὶ παιδεύω ζύλευε΄ οὖν 
Ν ο 3 Ν 

«0. καὶ μετανόησον οἷ " Ἴδου ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ 
ν (δηῦ. 5:2 κρούω" ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς 7 καὶ ἀνοίξῃ τὴν 

θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ᾽ 

ΠΙ. 14. 

Ἡ Τὴν αησε]ο Τ/αοβ]οίαο οσοἱθ- 
αἶαο βογῖθο, δος ἀῑοις Απιοη, 
(οί βάε]ίς οὐ νεγα», απί οϑύ 
Ῥεϊποίρίπτη ογθϑιαταθ ἀεῖ, 
15 Φοἶο ορογα ἔπ, απἷα πθ(αθ 
Εἱρῖᾶάις 68 Ἠπεπο οδιϊά 8. 
Ὀμπαπι ΠΙρίάα8 68985 απί 
οα]ίάαβ. ἰδ Βοά απ] ἱερίάμβ 
65 οὖ πεο ἔτι βἰ ἀπ Ὠθο οΔ 114 18, 
ΙποΙρίαπα ἴθ ΘΥΟΠΙΘΤΘ εκ ΟΥ̓Θ 
πιθο. ΙΤ Ωπία ἀῑοῖδ αὐοᾶ ἀΐνεθ 
Βιπὶ οἵ Ἰοουρ]θίαίας οἱ πα] 18 
6680, οὖ πϑβοὶβ απἷα ἔα 68 Τ ΒΟΥ 
οἳ πιϊκεγαδ]]]β οὖ Ῥαπρες οὗ 
οαθοι5 οἱ πιάιβ, 5 βυδᾶθο (δὲ 

» ΘΙΏΘΙΘ ἃ Π1θ ΒΙΤΠΠΙ ἰσπίταπι 
Ῥτοβαίαπα πὖ ]οοπρίοθ 88, οὗ 
γοβιππεπθῖς αἱρῖς Ἱπάπατίς οὕ 
ποη αρρατοαί οοη[ιβίο πια (1(α- 
5 ἴμαο, οὖ οὐ]]γτίο ἴπαπρο 
οομ]ος 108 αὖ γ]άρᾳθ. | Έρο 
008. πιο, 8ΤΡΙοΟ εὖ οαϑίϊμο : 
Ἀαπηπ]ατε οΓρο οὖ ρασπἰθεπβίαπι 
886. 3 Ἠσσο βίο δα οβίϊατη οὖ 
Ῥαϊβο: βὶ αἷβ απάἰοπ]ί νοσθπι 
πηθαπι οὖ αροεγιοτίς Ἱππαβτη, 
Ἰη{χοίρο δὰ Ί]απι οὕ «οΠ8Ρο 

14. της εν Λαοδικειᾷ εκκλησιας ΑΝΘ. 6. 

7. 14. 38. ῬΟ. 91. (95.) Οπρί. οπι. 
εκκλησιας 95. | της εκκλησιας Λαο- 

δικεων ασ. 1. Εγ. 1 Ἰωποβίεῖαο Ὑπ]ρυπα. 

Μεπιρῃ. Αὐτὰ. “ἢ. Ώγπις. 

- ὁ αμην] οσα. ὁ Εγ. 1116 ΑΠΙΕΗ πι. ΑΠΊΘΗ. 
Ὑπ]ρ. | 444. και δὲ Ἐς (οτι. ἳ.) 11. 

- και αληθ. ΑΔ. 1. 65. 98. Ῥῷ. 91. 95. 

Ὑπ]ρ.πι. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. ἢ. και ὁ 

αληθ. Ο. | ὁ αληθ. ὃν. 7. 14. 8υτ. | 484. 

και ὃν. ίΠ. 

- κτισεως] εκκλησιας δὰ Ἐς (οοσγ.ςᾶ.) 

15. ει] οπι. δὲ. (Δ ἃ..8.0 |. (ότι οὖτε 

ζεστος πι. 3ΥΧ. ΟΠ. ψυχρος ει ουτε). 

- οφελον...ζεστος Ώγπις. | οπι. ΔΑ. 1. 

- οφελος 7. 

--ης 8Ο. 6. 7. 14. 38. 0. (εις) Ῥ. 91. 

95. (πιρί. | 1 ειης 5. Ετ. 
16. οτι ουτως ᾿ξ. οπι. Ατπῃ. 

- χλιαρος] χλιερος δὲ ἢ. (οοσγ.ςἩ.) 

--- ουτε Ῥοδί και ΑδΟ, 1. 58. Ω. Υπ]. 

Μεπιρῃ. (οπη. και) ΔιΙπῃ. | ου 6. 7. 14. 

91. 95. ΒΥΓ. | ΟΠ1. ΟΠΠ Υ6Υ. 564. 1Η. 

- ζεστος ουτε Ψυχρος ΝΟ. 1. 6. 7. 14. 

38. . 91. 95. Μεπιρῃ. Ατῃη, ΒΥΣ. 
Οπρί. 1 1 ψυχ. ουτε ζει. «. ΑΡ. 

γρ. Εντ. 1 οση, πι. Πατ]. ἆθι1. Έπις. 
! αάά. ει δ(Ἐροϑὺῦ Ψυχρος, Ροδὺ ζε- 

στος-. νο].5ς,) 

9604 

16. µελλω σε εµεσαι εκ Ν) αἷρ.  παυσε 516 

3, (οουτ, 8, εοά Ἠαῦθοί εμιν) | αὐίε 

εκ] και ελεγχω σε 38. 
17. ὁτι πλουσιος ΑΟ. 1. 6. 88. 95. Υα]ρ. 

Ῥντ. Εν. |. οπι. ὁτι δὲ, 7. 14. ῬΩ. 91. πηι. 

Μεπρμ. Απο βι. 617. 341. Της. 
Οπρί. 

---ουδεν ΑΟ.πι. [1 ουδενος «τ᾿. δὲ. 1.6. 

7. 14. 38. Ῥῷ. 91. 95. γ αἱρ. 
--- ὅτι ταλαιπωρος ει ΝΧ.(οπ. συ εἰ ὁ; 

564 αὖά. 3.) 

-- ελεεινος] ΡΙΑΕΠΙ. ὁ Α. 6. 7. 38. ϱ. 91. 

Οπρί. 1 οπι. δ. 1. 14. Ρ. 95. Ατπι. 

Ἐ}. (ελεινος ΑΟ.) 

--- και γυμνος ἈΠίθ και τυφλος 7. πι. 

Αὐτὰ. 1. | οἰίτα, (1ργ. 341. δγηιβ. 

18. συμβ. σοι] αάά. ουν 98. Μεπιρῃ. 

--- αγορασον 88. 

- χρυσιον αΠίε παρ᾽ εµου 8. 7. 14. 98. 

Ῥῷ. 91. 95. Μειπρη. πρ. | Ῥροδυ 
ΑδΟ. 1. Υαἱρ.πι. Απ «01. Βγτ. 

60. 941. ΙΕ}. 

- εἰς πυρας ᾧ. 

- πλουτιζεις 7. 

- περιβαλη] -λει 7. | -λλη 14. 0. 
- καὶ 39. ΟΠ, (ππρί. 
- μη] οπι. 91. 

-π-- φανερωθῃ} φανῃ 14. | αά. ἴῃ ἐδ 

Ουρν. 341. ἢ γηιβ. 

18. αισχυνη] ασχηµοσυνη 7. Ῥ. 

--κολλυριον 8Ο. 6. 7. 14. (38. Α΄. ϱ. 

κολυρ.). Ψυ]ρ. πὶ. Ο1ρΥ. 341. Ῥγπιδ. | 

1 κολλουριον 5. Α. 1. (.) 91. 95. Εγ. ᾿ 

ἵπ Απποί. (κολουριον Ἐ.) | καλοουριον 

Μεπιρµμ. Οπρί. | κουλλουριον ΕΤ. ἐπί. 
--- εγχρισαι ΑΝΟ. 7. ΜεπιρΗ. | { εγχρι- 

σον ς. 1. Ῥ. 91. Ψα]σ.πι. Αὐτὰ. | ἵνα 
εγχρισῃ 8. 14. 58. (οπη. ἵνα). 96. | ἵνα 

εγχρισει Ω. | αι. επι 91 (Τ. ἃ 6.) 
Οπρί. 

- βΠ. βλεπεις 7. 

19. εαν] αν ἓΝ. 

- ζηλευε ΔΟ. 14. Ω. 95. | { ζηλωσον ς΄. 
δ. 1. 7. 98. Ῥ. | ζητησον 91]. | ζηλου 

6. (ετεᾶε Ώγπις.) 

- ουν] οπι. 7. 

20. ακουσφ της Φωνης µου και] οἵη. 

Ογίᾳ. ἵν. (94355) 4065. Ογὶφ. ἴπι, ΠΠ. 

1100, 4068, ΗΠ. 8113. 

- ανοιἕῃ Οτῖφ. 11. Ογίᾳ. Ιπι. ΠΠ. δἱ9. ἵν. 

4068. | ανοιξω ὃν 

- εισελευσοµαι] ΡΙΒΕΠΙ. και ἐξ, 6. 14. Ω. 

91. 95. Οπρί, |. οἵα, Α. 1. 7. 98. Ε. 

17. ἀϊοθβ «την. [ πήταἶ]θς «τι. | 20. αρεγαῖε 
πα] η Ἱάπασπα {πίταῦο ΟἹ, 



ΙΝ. 4. 

να]ρς. Μεπιρ]. 
Άτπι, ΖΕ. ΒΥΣ, 

99ε 

» / 

ἐκκλησίαις. 

{ιν 

ἘῸΣ στο, 

ο, 121. 
9916. 

Σ Ἐτοῖς. 1:98. τε]. 

8. Γκαὶ ὁ καθ.] νος" 

1 Τ 35 
εικοσι 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

᾽ “ Ν Ὅλως ἌΝ “-“ 91 ε “ ὃ / ο Αα] 

αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. “Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ 
ἌΣ 8. “ΠΣ Ἂν ΄ «- αν ΝΕ. 50 δ 

καθισαι μετ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κάγω ἐνίκησα, 
5 ’ “ » »" - 

καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρὸς µου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 
53 3, ΄ ,ὕ Ν - / - 

Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς 

3 Δ “ 9. κ. 5 ἈΝ / . Ὥ ᾿ 
Μετα ταῦτα εἰδον, καὶ ἰδοῦ θύρα ἠνεφγμένη ἐν 

“ » - τν ε Ὦ ὃ κ 

τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνη ἡ πρώτη, ἣν ὔκουσα” ὡς 
΄ / » » “- ξ / “ ἘΝ Φ 

σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ ᾿ λέγων, Ανάβα 
μὰ Ν / ΝᾺ “ / Δ ο 
ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 
ο) ο » / 5 / Ν 2 ἰὸὃ δν θ / 

εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ” ἰδοῦ θρονος 
ΕΣ ᾿ ΄ ᾽ ΄σ ΩΝ 8 ον Ἂν / “ θή 

ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ ᾿ τὸν θρονον καθημε- 
3 τς τς / ο ἐσ τς / »/ ὃ 
καὶ ὁ καθήμενος ' ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰασπιδι 

αν ΓΠΑ͂ΨΗ 2 Νο / ο θ / “ 
καὶ ᾿ σαρδίῳ - καὶ ἰρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὁμοιος 

΄ / ο / / 
ὁράσει σμαραγδίνῳ. “καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι 

/ ή“ 

τέσσαρες καὶ 
/ / 

τέσσαρας πρεσβυτέρους 
/ ΄“ 

νους ἐν ἱματίοις λευκοῖς" καὶ 

ον ΔΝ / 

ἐπὶ τους θρόνους 

Ἡ 

ὯΙ εἴκοσι Ἰ 
/ 

καθημένους, περιβεβληµε- 
ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

ομπη 11ο οὐ Ίρ8ε ππεσαπι, 3 Οἱ 
νὶσθγϊ6, 4αβο οἱ εεάθτο πιοοιπι 
πη ἴἨτοπο πθο, δον οὗ ορο 
Υἱοὶ οἱ βϑὰϊ οπι Ῥαϊτο ΊΠθο ἱπ 
«Ἠποπο αἶαδ. 525. Οἱ Ἰαρεί 
Άπτοπῃ, ϑδιιάϊαὺ ααἱά ερίτίίαβ 
ἀῑσαί θοο]εδ!]8. 

1Ῥοβί πος υἱᾶϊ, οὐ εοσςθ 
οβύϊαπη αροτίαπῃ Ἱπ οπε]ο, οὺ 
γοκ ρα Ύπαπα δπαϊνὶ απι- 
απαπι (πῦπθ ]οᾳμθπῖς πΙΘΟΙΠΗ, 
ἀϊσσοπβ Αδβοοπάο πὰς, οὖ οβίθη- 
ἆαπι ΗΡΙ α86 οροιεῖ βοτί ροϑῦ 
Ἠπος, 2 ιαίπα ἔπὶ ἵπ αργία: 
οὗ 6666 5οἀθς Ῥοβίια οταῦ ἴῃ 
οπε]ο, οὐ διιροῦ βθάθπῃ εοἆθῃΒ, 
9ο αἱ βεἀεῦαῖ αἰπι]5 ογαῦ 
αδρεοῖιῖ Ἱαρίάϊς Ἱαφρίάϊς οὖ 
κατά τηῖ, ε τὶς εγαί ἴθ οἰτουίνα 
5615 αἰπη]]ῖς νὶδῖοπίς Ζπιαταρἁἰ- 
Ἠαπο. Ἐν ἴῃ οἰτοπίία 5864 18 
Βα  νρίηα απαιίπος, οὖ 
βαρος {ΠΤΟΠΟΣ νχρ]πιῖ αππιπος 
βοπἱοτο8 Βθάεπίθδ, οἰτοιτηδ- 
ΠΠΙΟΙΟΒ γεβϊπιοη(]ς 8015, οὗ 
ἴπ οβρίραδ εοταπι ΟΟΥΟΠΒ5 

Ὑπ]σ.πι. Μεπιρῃ. Αυπ. ΑΠ. ὅσ. 

Οτῖφ. Π, ΟΥγίᾳ. Ιπι. ΠΠ. δῖδ. ἵν. 4065, 
ΠΗή. 8115, Εν. 

20. μετ᾽ αυτον 133 δογ. 
21. εκαθησα 14. 

1. ειδον 98. τε]. | ιδων Ὁ. | ιδον ΑΝ. 
-- ηνεωγμενὴ ΑΝ. 1. 385. Ῥ. Ετ. | ανεω- 

γμενη 6. 7. 14. Ὁ. 91. 95. ΟἸηιρί. 

- ἡ φωνη] οπι. ἡ 38. 91 (ΓΚ. ἃ 6.) }} 
Ρ{ΒΘΠΙ, δου ὃν, Ῥγπις. 

---λαλουσης] -σαν ἓ. Ἰοᾳπεπίεπι Ώρηις. 

--λεγων ΑΔ. 6. 14. Ω. 95. | Τλεγουσα 

5. Να, 1. 88, Ἑ. 91. Εν. Οπρί, (οπι. 

Ἔτπιδ.) |. και λεγουσης 7. 

---αναβα Ὅ. 1. 6. 7. 14. 385. ῬΩ. 91. 95. 

| -βηθι Δ. 

--ἁ δὰ, τε. Υπὶρ. Μεπιρῃ, Ὄγπις. | ὅσα 
Α. 

2. ευθεως] οπι. Μεππρη. Τ Ῥταετη. και ς-. 

1. 7. 885. Ἐ. 91. ας. Οἱ. Μεπιρῃ. 

Άτπι. 4948, | οπι. ΑΝ. 6. 14. Ω. 95. 

πι. Ἐμίά. Ἁγτ. Ῥηπι | ευθεως δὲ 
᾿ξ 

- ἐπι] ρΡύβοιι. ὁ δὲ", 

--τον θρονον ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 838, Ω. 
95. | Τ του θρονου «-. Ῥ. 91. 

8. και ὁ καθημενος ΑΝ. 7. ῬΩ. Υυ]ς. 
Ἀστ. Επι. Ἐτ. | οπι. 1. 6. 14. 838. 91. 
95. Μεπιρῃ, Αὐπι, -ἆῦπι, Ορ. | 1 αἀα. 

ην 5. Εν. Μεπιρῃ. | οτι. Αὐὲ. 1. 6. Τ. 

14. 88. Ῥῷ. 91. 95. Αππι. Ῥγτ. Ορ. | 

Ῥυεῇ όμοιος Υμἱς. (Άγηις.) 

8. όμοιος 19. όμοια θ πι0. 

--λιθῳ] -θων 38. 

-- ιασπιδι] Δ4 ἃ. σμαραγδῳ και ϱ. 

--- σαρδιῳ ΑΝ. 6. 7. 14. 88. ϱ. 91. 95. 

Οµρί. 1 Τσαρδινῳ 5. 1. Ἑ. αϊρ. 

Μεπιρῃ, Ἐν. 

--- ρις (833). 1.6.7. 14. 38. ῬΩ.91. 95. 

γΥπ]ς. ΜεπιρΗ. ϑὅ'γυ. (ρεὶς 33). [ ατοι5 
χης. | εἰ ας ἹτιάΙ5 απαδῖια ΟΥΠΆΡΟΥ 

σαε]οβῖ Ῥιβίο Τετ. 4ο Οο5. 15. (να. 

ει κ. 1.) | ἱερεις ΔΝΣ. Ασπι, 4Η. 

- κυκλοθεν] κυκλῳ 58. 

- θρονου] αάά. αυτου 98. 

--- ὅμοιος ορασει σμαραγδινῳ Δ. 1. 6. 7. 

Ῥ. οἱ.δ. Υπ]ρ. Μεπιρη. Ἁντ. ΕΤ. | 

ὁμοιως ορασι σμαραγδινῳ Ἀ58. | ὁμοιως 

ὡς ορασις σµαραγδου 88. | ὅμοιως 

ορασεις σμαραγδων 14. | οπι. ἐν. 1 

ὁμοιως ορασις σμαραγδινων ϱ. 95. | 

όμοια ορ. σµαρ. Εἰς. 91. (Κ΄ 6.) ΟἸηρί. 
. δα [πη]. και Αὐδοα͵ 1. 6. 7. 88. Ἑ. 91. 

Ὑπϊρ. Μεπιρα. Άππι, 9. ης. | 

οἵη. 14. . 95. 8ύ5, |. οπι. και κυκλ. τ. 

θρον. ἃΗ. 

---θρονοι] -νους Αὐξ, 

--- εικοσι τέσσαρες ΑΔ. 6, 14. 98. Ῥ. 91. 

. 

και! γπ]ς. Ένπι ΟἸιρὶ. | ἵ εικοσι 
τέσσαρες «τ. 7. Αππιι Βστ. | κὃ. 1.0. 

95. Εγ. 

4, τους θρονους] οπι. 95. |. επι τους 

θρον. δὰ εικ. τεσσ. | οπι. ἐᾷ, (564 παροὺ 

και). 

--θρυνους] { αάά. ειδον «-. 91. 95. 
Οπρί. |. οπι. Α. 1. 6. 7. 14. 58. ΡΩ. 

Ὑπα]ρ. Μεπιρῃ. ντ. γηιδ. Εν. | 

ΡΙ8ΕΠΙ, εικοσι τεσσερας (οπ. Ρο») ΔΑ. 

---εικοσι] Τ ΡΙΒΟΠΙ.τους 5. 6.7. 14. 0. 

91]. 96. Οπρί. | οπι. Α. 1. 38. Ε. 
Άππι, ἔτ. 

--- εικοσι τεσσαρας 6. 14. Ῥ. 91. 95. Βγπις. 

Οπρί. 1 οπι. Α λίο. (νῖά, 5αρτα). 38. 

| εικοσι και" τεσσ. 5. 7. Αὐτὴ. ΒΥ{. 

| κδ. 1. ᾧ. Ε;. 
---καθήµενους πρεσβυτερους 58. 

--εν δὲ, Τε], | οπι. ΔΕ. 
---ἵματιοις] οπι. δὲ. 

-- επι τας] Τ ΡΙΔΕΤΙ. εσχον 5. (Μεπιρὴ.) 

| οι, ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 88. ΡΟ. 91. 90. 

Ὑπ]ρ. Αια. ἄτῃ. στ. πι. Εγ. 
Οηιρί. 

2. Εὖ βἰδείτη Οἱ. | βθᾶϊβ ἅπι. | 8αρτα ΟἿ. | 
8. θαταἰπῖς Οἵ. | νἰδἰοηῖν βπασγράίπαθ ΟἿ. | 4. οἵς- 
οιπιαπα]ομί ΟἿ. | σοτοπας 8αγο8θ Οἱ. 

9ὅδ 



ΑΝ. 
1. 6.7. 14. 88. 

Ρ0. 
91. 95. 

δ᾽: τος». 

Ἐπεκ.1:2. 
Ἐκ. 24: 1ο. 

υ ἘσοΚ. 1: 1ο. 

εἶρα. 6: ο. 

4 158. 6: 3. 

4. χρυσεους ἰδ. | 

ρευοντο 

Ῥγηιβ. Οππρί, 

ΞΡ 1. 58. 95. δον 

--- πυρος Ροβῖ καιοµεναι 90. 

--- θρονου] (4, αυτου 6. 7. 14. Ω”. 95. 

Ἔ -σους 5. Α. τε]. 

δ. και εκ. Ἐν. ΟΠΙ. 

- εκπορευονται πι. Γιά, Βντ. | εξεπο- 
7. Υαὶς. ΟἹ. | 

---φωναι και βρονται ΑΝ. 6 

91. γαρ. Μεπιρῃ. Α πι. (.281}.}) (855.) τε]. {| οπι. Μεπρη. Απ. Ζοή. 

ΙΖ βρονται και φωναι 381. 
-- τὸ προσωπ.] Οᾳι. το 7. 14. Ω. 9ἱ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

στεφάνους ἱ χρυσέους" . ὃ καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐ ἐκπορεύον- 

ται ἀστραπαὶ καὶ Γφωναὶ καὶ βρονταί" . καὶ ἑπτὰ 

λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ 

εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ: “ καὶ ἐνώπιον τοῦ 
θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ. 

- 

θρόνου ὡς 
: τέσ- καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου 

σερα" ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπι- 

σθεν. καὶ τὸ ζφον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ 
πὶ δεύτερον ζῷον ὅ ὕπατοι μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζφον 
᾿ ἔχων΄ τὸ πρόσωπον ὡς ᾿ ἀνθρώπου" ̓  καὶ τὸ τέταρτον 
ζῷον ὅ ὅμοιον ἀετῷ ᾿ πετομένῳ." επ ξαλτα τὰ" ἵτεσσερα” 
ζῷα, ἕν Ἰ ἕκαστον αὐτῶν᾽ “ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἐξ 
κυκλόθεν, καὶ ἔσωθεν ἢ γέμουσιν᾽ ́ ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνά- 
παυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς, ᾿ λέγοντες " ̓  
ᾱ "Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος ὁ θεὺς ὁ παντοκράτωρ, ὁ 
ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἐρχόμενος. " καὶ ὅταν δώσουσιν 
τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθη- 

ΙΝ. ὅ. 

ϑΔαγθα8. 5 Ἐν ἆθ (Ἡτοπο ΡΓΟς6- 
ἀππι βα]σοτα οὐ γοσθβ οὖ 1οπῖ- 
ἅπα, Εν δερίεπι Ἰαπιραάθβ 

“ Ἀτάεπίεβ απίο ἵἩτοπατῃ, 4π8θ 
βαπὲ βορίεπι ερίσίύας οὶ. 5 ἘΠ 
π᾿ οοπδρεεύα 5εᾷΐ ἔαπιαπαπι 
τηατο γίέγθιπη 5 πη]]ο οχγβία]]ο: 
εί ἴῃ τηρᾶϊο 5εᾶῖς οἵ ἴῃ οἰτοπίέτ. 
5615 απαύίποχ απ]πια]ία Ῥ]επα, 
οομ]ῖ5 αηίο θέ τοίτο. 7 Εὖ απ]πια] 
Ῥτίπιππη εἴππ]]ο Ἰεοπ], οὖ δεοπἩ- 
ἆ παπι απῖπια] αἰπη]]ο νΙέα]ο, οὗ 
τογέϊα πὶ απίπια] Παῦομθ Γαοῖεπι 
απαςί Ποπιηϊς, εἰ απατίαπι 
απίπια] αἰπιῖ]ο δα αῖ]α6 νο]απῇ. 
ΔΕΙ απαύίπος απἰπια]ία εἴπσα]ε, 
Θούαπα Ἠαβεραπί 8185 5επας, οὖ 
ἴῃ οἴτοπίέα οὐ Ιπίας Ῥ]επα 5απί 
οσπ]1ς, δὲ τοφῖεπα πὸ Ἰ8)06- 
Ῥαπίέ αἴθ 3ο ποσίο ἀἰσορῃ[α, 
Ῥαποίις βαποία5 βαποίις ἀο- 
τηΐηι8 ἄθι5 οππίροίεΒ, ααϊ 
εταί οὖ απ οδί οὖ αἱ γεπίατας 
ο. 9 Ἐπ οὑπὶ ἀπτεπί {18 
απἰπια]ία, ρ]οτίαπα εἰ ΠΟΠΟΓΕΠΙ 

6. και κυκλῳ του θρονου] οἵη. Μεπαρῃ. 

1. Άνπῃ. Ζοῖΐι. | οἴτοπτα 1]απι Βγχ. 
--τεσσερα ἃ. 1 τεσαρα 5. Νὰ. 

τε]. 

7. εχων Α. 7.0. Ἱ 7. 14. ΡΟ. }εχον ας. δὲ. 

(7.8 6.) 95. Ατπι. γε. 

--ὡς ανθρωπου Α. ας. Όηπι, | 

Τειχον «-. δὲ. Υα]ς. Αὐτὰ. Ἐτ. | οἩ). 
91. Π. 

8. πτερυγας] Ῥοδί ἐξ 14. | -γων Ω. 
- κυκλοθεν] 844. εξωθεν 14. 

-- και εσωθεν] οπι. 38. 281}. 

εἕωθεν 91. | απίθ 56 οὗ τείτο Όγπι. | 

ΡΤΕΕΠΙ. και εἕωθεν ϱ. 
- γεμουσιν ΑΝ. 6. 7. 14. ῬΩ. 91. 95. 

Οπρί. 1 1 γεµοντα ςτ. 1. 58. 

-- ουκ εχουσιν Γιά. 

Ι και 

|. ουχ εἕοσαν ἰδ ἕξ. 

ντ. Οπρί. | οι. Ῥ. Υπ]ς. Μοπρῃ. ανθρωπου (οπη. ὡς) 6. 14. ϱ. 95. Απ. (σοττ,ᾶ.) {| Ἰαυευαπι πρ. ἀπ. 

Αππι, ΙΠ. Εν. Ίτεπ. | ὡς ὁμοιον ανθρωπῳ ΧΝ. (311.) Ῥγπιϑβ. 

- αἱ εισιν...... του θρονου 19. γεν. 6. | Ι Τ᾽ ὡς ανθρωπος ς. 1. 7. 88. Ἑ. 9Ι. | --λεγοντε ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 58. Ῥῷ. 

οπι. δὲ Ἐς (α. 4..8,) Ἀνσ. [  βἰπῖ]ο ἔβοϊθι ΕΠΗ Ποπιπῖς 91 (Υ.. ἃ 6.) 95. ΕΤ. | Ίλεγονας. 

- αἱ εἰσιν ἔλα 6. 7, 98. Ω. 91. 95. Μεπιρῃ. γα]ς. 

γπ]ς. Μεπιρι. στ. | ἁ εστν | -- ἔφον (Ρρο5ί τεταρτ.) Υαἱδ. | οπ. 6. | --- ἅγιος ἴετ. Αδία, 1. 7. 14. Ῥ. 96. 
ΑΔ. Εηπι | ἆ εισιν 1. ἘΦ | και διο, 14. Ω. 95. 11. γε. Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Αππι. ἔζνο, 4001. ὅ'γυ. 
14. - πετομενῳ ΑΝ. 6. 14. 585. ΑΓ ΡΟ. | (Τετί, ἃς Οταί, 3.) ΈῬτπι. Ἐτ. 1 85. 

-- τα ΑΝ, 1. 14. 

Άγπι, Ἐτ. | οἵη. 6.7. . 91. (Β10ψ.) 95. 

Οπρἰ. 
6. θρονου 1".1 αά, 

Μεπιρῃ. 

- ὡς θαλ. ΑΝ. 6. 7. 14. 58. ῬΩ. 91. 95. 

γπ]μ. Μεπιρ]. Ἀγτ, Οπιρῖ, 1 Ἀοπι. ὡς 
σ. 1. Ατπι 8101. 

- ὑαλινη] ὑελινη 58. Οπρί, 
- κρυσταλῳ 58. 91. 

--- εν µεσῳ Ν. 1]. | 

- θρονου 3’.] αἀά, 

956 

88. ΡΥ 91 (Ὁ. ἃ 6) Ἴ πετωμενῳ «-. 1.7. 91. 95. Ίγεπ. 

8. τα τεσσ. ΑΝ. 7. 14. Ῥ. 91. 96. Μεπιρῃ. 

Άτπι, ἔπι. τὰ ς. 1. 58 4.0. 

---τεσσερα ΑΝ. | 7 τεσσαρα ς-. τα]. 
---εκαστον αυτων ἓ. 98. Ὑαἱς. (εἰπσπ]α 

εοτΙπ]) ἈΠεπιρῃ, (μαδεραπί αἴπσι]α 

Ἔγπις.) | καθ᾽ ἕν αυτων ΑΡ. 91. Αιπι. 
(Εν) Οπρί, ᾿ ππαπ1 φαοάαιι ος 15 

τ, |. 1 καθ᾽ ἑαυτο «-. 1. Ετ. | καθ 

ἐν 6. 7. 14. ϱ. 95. 

1. 7. | εχον 6. 14. Ω. 95. 

εχοντα 88. Ῥ. Μεπιρῃ. | 

Ἀάά. ἀαὶ αυτου 7. | 

γῆι. Ἐν. 

ἐμμεσῳ Α. 

μου 88. 

-- ἐχων Δ. 
Οπρί. 1 

δὲ Ἐς { πονίεςθ. Ω. 91 (7. ἃ 6.) Δυπὶ. 

εὖ ΜΡΒ, Οπρί, | βεχῖθβ 88 (4) 91 

(βιῳ) 
- ὁ θεος] οπι. ὁ 83. (οοστ. -ὴ 

- ὁ σαν .7 οπι. ὁ δν, 

-- ὁ ων και ὁ ην 38 (4/4) Μεπιρῃ, 

- και ὃ ερχοµενος Έγπιδ.] οσα. «391. 

δ. Ῥτοσθάεραπέ ΟἿ. { αυἱ διιπὶ ΟἿ. τῇ 



γ. 9. 

τα]ρ. Μεπιρῃ, 
Άτπι, 21. 5.01. ᾿Σ 

αιώνων» 
- / 

πεσοῦνται οἱ εἴκοσι 

ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

/ ἌΝ δὴ μή “ / “ “ “ " Ν 3. “ 

μένῳ ἐπὶ ἱτῷ θρόνῳ“, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
/ ΄ 

τέσσαρες πρεσβυτε- 
ΕἸ / “ / μον 9) / ἃς ο 

ροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ὶ προ- Ίμπι 
/ “ ΄σ - Ν -“ -“ ιά 

ο τῷ ζῶντι εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
ὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ 

θρόνου, λέγοντες, πὰ Α ξιος εἰ» 

ἡμῶν Ἔ λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύνα- 
πὰ ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου 

υ 

τὸ κύριος" 

ἔ ἦσαν " καὶ ἐκτίσθησαν. 

ν. ΤΑ’ 
εἘπεί, 2: 9, 1Ο. 

αὐτοῦ 3 

19 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐ ἐπὶ τοῦ 
θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, 
κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 
λον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα εν 
ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας 

"καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ, οὐδὲ 

"καὶ ὁ θεὸς 

“ καὶ εἶδον ἀ «με 
΄ φωνῇ μεγάλῃ, Ἤν 

εί ῬοποΚἹοβοποπι βοάσπά 8ΗΡΕΥ 
{Πτοπαπη, '' Ῥτοσεᾶσυαπέ γ]- 
εἰπεῖ απαίταος βεηοτθςβ απίθ 

5ο εηίοπι ἴῃ (Ἠτοπο, εἰ αἀοτα- 
γ{γεηίοπα ΤΠ βαοοπ]α, 

βαοσπ]οταπῃ, οὕ πιϊέοπί σοτοπα8 

5185. απίο {Πτοπαπη, ἀῑοεηίθἙ, 
Ῥϊρηιις 65, ἀοπῖπο οὐ ἄοιβ 
πορίογ, αοείρετο Ρ]οτίαπι οὗ 
ποποίθπη δὲ γϊγεαίθπαι, απῖα τὰ 
ογεαςῦῖ οπιπῖα, οὖ Ρτορίοτ γο- 
Ἰαπίαίθπι παπα θταπί οἱ οτεαία, 
Βιιηΐ, 

1 γἱαϊ ἵπ ἀοχίοταπι βοάθη- 
118. Βαροτ {μτοπαπα βταπα 
εοτίρίππι Ἰηίας οὐ [ος ερπη- 
ἔπτη αἰσ]]]]ς 6ερίεπι. 3 Εἰὖ υἱὰϊ 
ππρο]απι {οτί οὐ ριαθᾶῖ- 
οαΠί6ΠΙ γου πιαρπα, Οἱ ορ 
ἀἶππαβ αροτίο ἨΠῦταπι οὗ 
βο]γοτθ βίσηαοι]α οἰαβῦ 3Εέ 
ΏΕΙΩΟ Ῥοΐογαῦ ἴῃ οπθε]ο πε(ια 
ἴῃ ἵθγτα πθ(πο Βαδίας ἴθυταπα 

ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς, ἀνοῖξαι τὸ 

9. δωσουσιν Α. 1. 985. Ῥ. Αττη. Εγ, | 
δώσωσιν ἰδ. 7. 14. Ὁ. | δωσι 6. 91. 95. | 

-σει Οπιρί. 1 ἀθτεπι Ὑπ]ς. ἀράθταπῇ 
116 Ῥνπις. 

-- δοξαν] οπι. 83. (444...) 
--- εχαριστιαν Γγπι. | -τειας Δ. 

π- τῷ θρονῳ ΑΝ. | του θρονου 5. 1 
τε]. |. αἀά. και προσκυνήσουσι 95. 

-- τῷ ζωντιεις τους αιωναςτων αιωνων] 
τη. πι. 

- ἔπη. αάά. αμην ὃἐὲ. 968. Ατπη. ο. | 

οπι, Α. το], συν. Βηις. 
10. ΙπΙέ, δα ἃ. και δὲ, 

--- ΟΠΠ. Ὑ6χ. 84. αιωνων Ατπι, (αχο, 

Ότο.) 

--- εικοσι τεσσαρες ΑΝ. 6. 14. Ῥ, 91. 

Ὑγπ]ς. ΌΆνπιδ. (ωπρί,. | εικοσι ἵκαι" 

τεσσαρες «». 58 (-ρις). ντ. | κδ. 1. 7. 
9. 95. Ἐγ. 

---του καθηµενου επι] οπι. Ώγπικ. 

- προσκυνησουσιν Εἶπ. ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 

98. ῬΏ. 91. 96. Οππρῖ. | 1 προσκυνου- 

σιν δὲ.8. Εγ. | αἀοταραπί γαρ. 
Ζγπιδ. 

-- αιωνων] αάά. αμην ἐδ. 

- βαλουσιν Εἰσ, ΑΝ ΞΕ, 6. 7. 14. 88. 

(44) Ε. 91. 95. πι. Εμ], | βαλλουσιν 
οι. 5. 83.1. Ο. Έτ. Οπρί. | παθιεραπε 
αὶ. ΟΙ. Μεπιρῃ. Άτπι πηεεηίος 
Ῥγπιϑ. 

10. ενωπιον του θρονου] οτι. 95. 

- λεγοντες] εντες δὰ Ἐ, (οοῦ.Ξ8.) 

11. ὁ κυριος “και ὁ θεος ἡμων" ΑΝ. 6. 

14.0. 91. 96. πι. Ὠστ, γη. (ωπρί. 

(ρτασπι, κυριε δὲ.) | κυριε ὁ θεος ἡμων 

7. 98. Ε. Υπα]σ. 61. ια. ΜοπιρΗ. Αὐτὰ. 

4, 1 Έκυριε(απίαπι, ς. 1. Εν. | 

844, ὁ ἁγιος 6. 14. ϱ. 91. 956. Ατπι. 

Ῥστ. | οπι,. ΑΝ. 1. 7. 98. Ρ. Υπ]ς. 
Μεπιρῃ. 

---την τιμην] οἵα. την ὃδ, 

- τὴν δυναμιν οπι. την Α. 

-- ὅτε] Ῥϊαεπη, και 14. 

-- τα παντα ΑΝ. 1. 88. Ῥ. 91. Μεπιρῃ. 

Άτπῃ. [| οπι, τα 6. 7. 14. Ὁ. 95. |. αάά. 

οί Ῥος πιαπΊπι ἔπαπι 5απί 95, 

- δια θεληµατι σου Δ. 

--- ησαν ΔΝ. 6. 95. ὙΠ. Μεπιρῃ. 11. 

Βντ. | ουκ σαν 14. 88. 9. 7 εἰσιν 

ες. 1. 7. Ῥ. 91. Ἐτ. Ορ, | οὐ βίαπί 
Βτπηα Ατπι. 

- και εκτισθησαν] οτη. Α. 
1. ειδον δὲ, Τ6]. [δον ΑΘ. 

- βιβλιον γεγραμμενον Πρ». ἵῃ απ. 
(159. Γαφατάε.) Οτίφ. Π. 6350. ΠΠ], ὃς, 
(6μρ;.289.) | οπι. ΝΑ. (44...) 

---εσωθεν νυν. ΠΗἰρρ. Οτῖφ. Π. Ο9ργ. ΠΠ. 
Ἔνπιδ. | εµπροσθεν ἃ. Οτῖφ. ἵν. 975, 

--οπισθεν ΑΝ. 1. 14. ὃ στ. Οτγῖφ. Π. ἵν. 
975, (/ργ. Ἐν. 1 εξωθεν 6. 7. 88. ΡΩ. 

91. 95. αϊρ. Μεπιρῃ. Ατπι 341. 

28γγ. Ηἴρρ. ΠΠ. Ῥγηιβ. Οπιρί, 
1. κατεσφραγισµενον Ογῖρ. Π. ἵν. | κατε- 

σφιγµενον 96. | εσφραγισµενον Ηρ. 

|. Ῥγαεπ], και ἃσα, Ογῖφ. ἵν. οσα. ΟΥἱᾳ. Π. 

Ηι, 
9. κηρυσσοντα ΑπΠί6 ισχυρον ἴδ. | Ῥοδέ 

Ογίσ. Π. 5350, ΠΠ. 53, |. οπι. ισχυρον 

ΠΗΜρρ. ἵπ Ώαῃ. (159. Γαφατᾶε). 
- εν φωνῃ ΑΝ. 6. 7. 14. ϱ. 96. | Ἀοπη. 

εν στ. 1. 58. Ῥ. 91: Υαἱς. Αιπι, Ηρ. 
Ογίᾳ. 1. Ογρυ. 289. ΗΠ. 58. Ῥηπις, 

--τιο] Τ αἀά. εστιν «-- . 1. Υπ]ς. Ατπη. 

Ῥγτ. ΠΠ. Ώηπι. | Ροδί αξιος 6. 7. 14. 

ϱ. 95. Μεπιρη. 6317. | οπι. ΑΝ. 98. 

Ῥ, 91. 31. Οπρί, Ηρ. Οτίᾳ. Ἡ. 
Ορίᾳ. Γαΐ. ΠΠ. 4050, 

-- τας σφρ.] Ογῖρ. ἵν. 975, 

Ογίᾳ. τι. 5955, 

8. δυνατο Α. 1. 7. 14. 885. ῬΩ. 95. 

Οτίᾳ. 1. 5350, Ηϊ. 4084, ἵν, 975, δγ. | 
εδυν. ὃν. 6. 91. Οπιρί. 

- ουρανῳ] κα, ανω 7. 14. 838, Ω. 95. 

ΒγΣ, | οπι. ΑΝ. 1. Ἑ. 91. Πρ. Μεπιρῃ. 
Ασα, «0. Ογῖσ. Ἡ. Π. 4084, Οτὶφ. 
{πέ. ΠΠ. 4055. Πέ. 54, 440. 

Ι οπι. τας 

9. πη. αἆᾶ. νινεπϊ ἵπ βαθοιι]α βαεοι]οτατα 
ΟἹ. 1 10. τα ἑοραπὲ ΟἹ. | 11. ἀοπιῖπο ἆθιας (οπα. 
. ος”) ΟἹ. 

1. ἴπ ἀεχίοτα Οἵ. Απιἳ 1 βὰροσ ΟἿ. | 2. οπι. 
ετος ” ΟἹ. | 8. πδαὰθ ἴῃ οβ6]ο Οἵ. 

θὅτ 



ΑΠΟΒΜΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ. 
1. 6. 7. 14, 98. βιβλίον ' οὔτε" βλέπειν αὐτό. 

ΡΩ ἐπολύ”, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι ' τὸ βιβλίον. τω, αποπίαω 

οὔτε βλέπειν αὐτό. ὃ καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων 

λέγει μοι, Μὴ κλαῖε: ἰδοὺ ἐνίκησεν ὃ λέων ὁ 

γ.4. 

3 καὶ [ἐγὼ] ἔκλαιον βροτίτο Εἰ γι ΠῚ πο 116 τεβρίσρτθ 
Ἠ]μπι. “4 ΕἘπ ορο Βεραπι πιὰ]- 

ἤθη ἀἴρπιβ 
Ἰηνοεπίις5 οδὺ αροτίτο Ἰύταπα 
πες γἰάςτε θαπῃ. 3 Εὖ πππ8 ἆθ 

Τ ἐκ εοποτίρας αἰχὶν πμ, Νο Βθ- 
γοτῖς: 6066 γἱοῖι Ίεο 4ο ἰτῖρα ΒΒ. 11:1, 1Ο. - - / / - Ν ε ( νι 

ρα νο τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα," ἡ ῥίζα Δαυεὶδ, ἀνοῖξαι τὸ βι- Ταᾶα, ταάϊκ Ῥανίά, αροτῖτο 
/ δε κ ΑΕ εωωδο ἶδ αλ ΜῈ Ν δ { Ἰθγαπι οἳ βορίοπι εἰσηαοα]α 

βλιον, καὶ ' τὰς έπτα σφραγῖ ας αυτου. καὶ εἰθον» ᾿ οἶω 6Ἡε νά, δὲ 6506 τὶ 
2 { Ξ ἡ ΣΙ , , Σ ἐν πιρᾶϊο (μτοπί εἰ απαίίαος δηϊ- ὃς μέσῳ του θρόνου καὶ ο... ζῴων, ἐπ: εν 6, ΠΥ δα ας ΘΕ πρ] ν 

6. ἑστηκὸς. µεσω των πρεσβυτέρων, αρνιον ΐ εστηκως ὡς ἐσφα- Ἀσπαπα εἴαηίοπη ὑϑιηα ιᾶπὶ 00- 
Ἐξ ἐν νε ε κ ὧν Ὁ .... / “ οἵδαπῃ, ΠαὈεηίεπ οογη δ 5ερίεπα 

γμενον, Ἰ εχων κέρατα επτα καὶ ὀφθαλμους επτα, Οἱ ει οοπἱο Βερίοη, ααὶ βαπῖ 
᾽ ν« Ἂ / “ αι » {ο δερίιεπι βρίγλαβ αὶ τηϊβϑὶ ἴῃ "ο Οδε, 16:9. εἰσιν " τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ “" ἴ ἀπεσταλμένοι" ο μον, τεμ. ἄν ὙΘα ἢ 8Ὲ 

0, 4:10. ᾿ - Ν ΄ 

εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 
“-- “σ᾿ ΄-“ / ιο οτ - / 

δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 

5 / » ΝΥ παν Ξ: ας 
Τ καὶ ἦλθεν, καὶ εἴληφεν Τ ἐκ τῆς Ἀοοορίι ἀθ ἀαχίετα βεάθηιβ ἴῃ 

{Ἠχοπο. ὃ Εὖ οαπι δρογαϊββοῦ 
Β καὶ ὅτε ἔλα- ᾿θγαπη, ἀιδίου απ]πια]ία οὗ 

ν]ρῖ πα αυδύυ μου 8ΕΠΙΟΓΕΡ οθοῖ- ΔΝ / Ἂν τὰ 7) “ “ Ν « ᾽ / 

βεν το βιβλίον, τὰ ᾿ τέσσερα ζῷα καὶ οἱ εἰκοσιτέσ-- ἄρτυπι δοταπι ΑΠΟ, ἨδῦοΠίΘΒ 
΄ “ / “- ᾽ / 

σαρες πρεσβυτεροι 1ἔπεσαν ἐνώπιον του αργιου, 

2/ “ 4 ΄ / ν ἢ 7 { / / 
έχοντες ἕκαστος Ίκιθαραν , καὶ φιάλας ᾿ χρυσέας Ἔρα. 141 (140): α. 

8. ουδὲ ἐπι Α. 1. 6. 7. 38. Ῥ. 91. | ουτε 

--ουδε ὑποκ. τ. γ. Α.(1.) 6. 7. Ῥ. 91. 

Ὑπ]ρ. Μεπιρη, Ατπι. Θντ. | ουτε ὑποκ. 
της γης 14. 38. (41) ῷ. 95. Οτίᾳ Π. 

53505, 11. 4085. Οτἰᾳρ. Παι. 11, ΕΠΙ. δἱς. | 
Ομ. ἐδ, δι, | Ῥοδίουδε βλεπειν 

αυτο 1. (ουδε). | καιύποκ. της γης Ἐτ. 

---ουτε βλ. ΑΝ. 6. 7. 14. 58. Αἰ Ο. 91. 

1 οὐδὲ βλ. ς-. 1. Ῥ. Εν. | πες γ]άεραπί 

Άγπι. Ζοῇ. 

4. Ῥγπιδ. ΟΠ1. ΥΓ. Α. | ΟΠ. 4 εκλαιον 
84 Βπ. νο, Ογὶφ. Ιπι. 111. 4055, 

---εγω ΟΓίρ. Ιπι. Π. 4055, Οπημί. | οπι. 

δν, 1. Μεπιρῃ. 4001. Ὄντ, Οτίᾳ. Π, 5255, 
ΠΠ. Ἐν. 

--εκλαιον Οτίμ. Ἡ. | 
(σουγ.ςΏ.) 

--πολυ ἓ8. 6. 7. 14. 38. Ῥ. 91. 95. Υπ]ς. 

69/7. 389. Ῥγπιβ. 6ηρί. | πολυν Ω. | 
Έ πολλα 5. Ἐγ. | πολλοι 1. Ατπῃ. 
σα. φιζάαπι π. [ οπππος Μεπιρῃ. 
Ι οι. Ογίᾳ. Π. Ονίῳ. ἴπι. 1. ΠΠ]. 

---εὕρεθη Ὑπὶς. ΟΥίρ. Π. | εὑρεθην 58. | 

εὑρεθησεται ἰδ. (οι. 8.) 

--- ανοιξαι] 1 διά. και ἀναγνωναι 5. 1. 

91. Ατπι, οὐά. ποππιέ (αὶ αρετίτοι 

6327.) ΕΗιῖ. 58, (νά νοῦ, 8.) | οπι. ἐξ, 
6. 7. 14. 58. ΡΩ. 95. Ὑπ]ρ. Μοπιρι. 
Αππῃ. Όνο, 00, Ὄντ. ΟΥ1ᾳ. τὶ, Η1Ι. 

5. εκ 10.] οἵ, Εγ. ὅ'γυ. 

908 

εκλααν ΝΑ. 

5. ὁ 99] Οτίφ. . 5555. 111. 4085. ἵν. 975. 
Εἰ. Ὦ.Ε. 8864, |. οπι. δὲ. 14. || 1 αἀἀ. 

ων ς. 1. Εγ. | οπι. ΑΝ. 6. 7. 14. 38. 
Ῥῷ. 9Ι. 96. υϊρ. Μεπιρῃ. Τμεῦ. 
(ΤᾺ. 8383.) Ατπιι (ΖΕ 1.) Ῥστ. Ογἰᾳ. Π. 
5255, 111. 4085, ἵν. 975, Οτίᾳ. πι. ἢ]. 
4055, Έα». Π).Ε. 9863. 1). Ηι. 58, 

Ομπιρί. 

-- ἀνοῖξαι ΑΝ. 1, 7. 98. Ῥ. 91. πα]. 

Μεπιρη. Αδίµ, Οτίᾳ. τὶ. Οτίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 
ΠΠ. | ὁ ανοιγων 14. Ὁ. 95. 1116 αρετῖοί, 

ΒΥτ. | αυτος ηνοιξε Έως. Ὁ.Β. 

- τας ἑπτα] Τ ΡτΔεπΙ.λυσαι «τ. δὲ. Υ]ρ. 

ΟἹ. Ατπ. Ζοή. ὄψρτ. 239. Εγ. 1 οπι. 
Ἁ πο 7. 4. 98: ἘΦ 91. ου. 

Μεπιμμ. Άτπη. σα. «πι. ντ. Οτίᾳ. 
ΠΠ. Ῥγπις. Οπιρ]. 

-- αυτου] Ρτ8ειη. δε 95. 

6. και ειδον] οπη. Δ. (ειδον δν. τε]. | ἰδὼν 
7. 1δον 0.) ΙΤ αἀἀ. καιιδου ες. Α. 

πρ. Ἐν. Ίγεπ. 956. | οπι. δὲ. 1. 6. 7. 
14. 98. Ῥῷ. 91]. 96. Μεπιρῃ. Ατπι, 

“Ἐπ. Ῥντ. Ίτεπ. 206. ΠΗίρρ. ἵπ Ώαη. 
(159. /.αφατᾶε) Ότπις, 

--εν µεσῳ 1". Ηἱρρ. | εμµεσῳ δἱδ.Α. 
(οπι. 90. Βγπιδ.) Ξ 

- ἑστηκως ἵδ, 1. Τ. | 1 -κος ς«. Α. 6. 14. 

838. ΡΩ. 91. 95. Ηέρρ. Οτίᾳ. ἵν. 1523. 

-- ὡς Ίτεπ. Οτίᾳ. ἵν. | οπι. 95. Ατπι, 
Ηιρρ. 

--"εσφαγµενον ΠΗἱρρ. Οτγῖφ. ἵν. | εσφραγι- 
σµενο» 7. 98. (ὐπρί. 

εἰπρυ]ί οἴματαδ οὖ Ῥμία]αΒ 

6. εχων ΑΝ. 7.0. | Τεχον 5. 1. 65. Ῥ. 

91. Ηἱρρ. Παυεπίθιι γε. 

- ἑπτα 19.] ἕζ 38. 

-- και οφθ. ἑπτα Ψπἱρ. Μεπιρῃ. Ατπι, 

«Αι, Ἀγτ. Ἐπ. Ίτεπ. Ηἱρρ. | οπ. 1. | 
ΟΠ1. και 14. | ὅ’ 38. 

- οἱ ΑΝ 1. 58. ας. ΕΤ. Ίτεπ. | ἁ 6. 7. 
14. ϱ. 91. 95. Ηρ». Οπρἰ. [᾿. .] 

π- τὰ ἕπτα ὃ. 6. 7. 14. 98. Ὁ. 91. 95. 

πρ. ΟἹ. Απι πιο. Μεπιρη. Άτπι. Ῥντ. 
Ίτεπ. Ηἱρρ. (οπι. τα) Ουρτ. 991. πιο. 

Οπρί. 1 οπι. ἑπτα Α. 1. πι μία. 
Ματι." πῃ. Ε7. 

--πνευµατα ΑΠΘ του θεου ΑΝ. 6. 7. 14 

38. ῬΩ. 9Ι. 9ὅ. Υιὶρ. Ίτεπ. ΠΗἰρρ. 

67. Ῥηπι. Ομπρί. | 1 ροβὲ ς. 1. ΕΤ. 

---απεστ. (5. αποστ.)] { Ρταεπι. τα ς.. 
1. 7. Ασα. Ηιρρ. Εγ. | οτι. ΑΝ. 6. 14. 

38. ῷ. 91 95. Υπὶς. Οπιρί. [ἠ. Ῥ.] 

--απεσταλµενοι Α. | 7 απεσταλµενα ς». 
8. 1. 98. Ηἱρρ. Ετ. 1 αποστελλοµενα 

6. 7. 14. 0. 91. 95. Οπρἰ. (...-να Ε.) | 

ἀῑπηϊςεί Ίγεπ. 956. 

7. ειληφεν] Τ αὐά. το βιβλιο ς. Ἐτ. 
Απιζπις. Μεπιρ]. Ἁγτ. Πἱρρ. ἴῃ Ώκδη. 

(159. Γαφαγάε) 6ηργ. 291. Ῥγπιβ, (νιᾶ. 

νεγ. 8.) | την ἵππιαπι Ὁ. | οπι. ΑΝ. 1. 

6. 14. Ρ. 91. 95. Απιις Πανὶ. Ατπ. 

«ΑΙ, |. Ῥοδί επι του θρονου 88.  υϊ]ξ. 

ΟἹ. μα. Το. Όεπι. Οπιρῖ. 

δ ΓΗ ΟἹ. 1 Βοῖνετθ βορύθϑτω ΟἿ. | 6. σοσῃι8] 
ΟΟΤΟΠΑ πι. | εερίοτη 20.] οἵη. “)π." | 7. 80- 
ουρί{] αἀά., σα «πι πρ. 



Ὕ. 19. 

εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον, καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγίδας 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

΄ ΄ . ΔΝ “ 

γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν 
9 ν ἷς δα) Ν / κ 

καὶ " ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, Αξιος 

ΆπτθΒς Ῥίοπας οἁοταπιοπ{οταΠῃ, 
αααθ Βι1ηῦ ΟΓΛΙΙΟΠΘΒ ΒΑΠΟΙΟΓΗΠΙ, 
9 Ἐπ σαπίαηῦ ποναπα σαΠΓΙσιῃ 
ἀἱσθητθβ, Ὠϊσπιιϐ 68. ϑοοίρογθ 
Ἡρταπι οὐ ϑρουῖγο Αἱρηποα]α 

3 . σ ᾽ / Αν / -“ ““ « “- ᾽ ον ῃ . β 
. 6115, 4ποπΙαπα οὐσἴβα» 68, οὗ αυτου" οτι ἐσφάγης και ηγορασας τῷ θεῷ ημας εν τῷ Ξε: Ὁ : εοιδαυ 68, ὁ 

ιά / η / ο Ν / Ἂν ο) 

αἵματί σου, ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλὠσσης καὶ λαοῦ 
ΔΝ » / Αμ. ψν »Ἂ ι »" καὶ ἐποίησας ἣ αὐτοὺς" τῷ θεῷ ἡμῶν 

2 / ο , ΜΠ ς ο] 
Σβασιλείαν καὶ ἱερεῖς: καὶ ὃ βασιλεύουσιν" ἐπὶ τῆς «ὐτάοιον, ον ποβηαθαπί 8αρος 

τα]ς, Μεπιρῃ. 
Άτπῃ. 28011, 5.1. ο 

Κρ, 14: 8. αγιῶν" 

ἂν, 

καὶ ἔθνους. 
10. βασιλεύσουσιν. 

γῆς. 
-- ἵ, “ - / - - 

πολλών ἐ κύκλῳ τοῦ θρονου καὶ τῶν ζφων καὶ τῶν 

γα θη ἶϑιὶ ΠΟΒ ἆθο 1π βαηριῖπο 
ὕπο εκ οπιπῖ τίδα ο Πηπρια οὖ 
Ῥορα]ο οὗ πα[ίοπε, νου {εοῖοῖ 
605 46ο Ποβίτο τοσπαπα οὕ 88- 

ἴοιταπα. 1 Εὖ νάϊ, εξ απαϊνϊ 
"ἢ Ν 5 κ κε / ὃν » / 

και εἶδον, και ηκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων νοσθπι ἈΠΡΘΙΟΓΙ ΠῚ τη] ΤΟΥ ΠῚ 
’ ἴῃ οἴτοσίθα ὑπ Οἱ οὖ ἈΠ τη] ατα. 

οἱ βθηίογιιπι). οἱ ούδῦ ΠΙΠΙΘΓΙΙ8 
/ ΠῚ 3 ᾽ Ν Ξ ΄ ἢ {Ππατὰ, 13 ἠἶσοπ- 

πρεσβυτέρων: ᾿ καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες Ἱ]μα γοσα τππαπα. ίσης ος 
, “ Ν / ΄ 19 / “ 

μυριάδων “ καὶ χιλιάδες χιλιάδων, ' λέγοντες φωνῇ 
΄ "' / 3 Ν » / Αρ / 

μεγάλῃ, ᾿Αξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λα- 
- Ν η] - / κ Ὶ Ν 

βεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν 
Ν / 3 / " Ν “ , 

καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 1 καὶ πᾶν κτίσμα Όπλα Φιλ 
᾿ “ ᾽ “ ἌΝ δ ἧς ΄-“ (οσα ὦ Ν ε ΄ 

ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ " ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω 19. [καὶ ὑποκάτω ϱ ἢ 
τῆς γῆς} 

ἀἰὰπὶ γοσο π]ασπα, Ὠϊσπιβ οδί 
αρΏι8, αἱ οσσοἵεας 8, ποοἸρετο 
γἹταίθια οὗ ἀῑνιπίταδεπη εἰ 88- 
Ρϊεπιίκτα οἵ [ογήμαάίπεπι οὗ 
Ἠοπογθιῃ οἱ σ]οτίαπι ο Ὀθῃο- 
ἀἰσίίοποπι. 3 Εὖ οπιποπι οΓ6Δ- 

ἴῃ οπθ]ο οδῖ οἵ 
Βρες ἵοτταπα οὕ 88 ἵειταπα, οἵ 
απαθ διιΏῖ π πιαγ, οὗ αὰδθ Ίπ 

7. της καθημ. ᾿ξ, (οοττ...)] Τεῖ εἰο. 
67. Ῥγηιβ. 

8. τεσσερα Αἱξ. | 7 τεσσαρα ς.. 
- εικοσι τεσσαρες ΑΝ. 6. 14. Ῥ. 91. | 

κδ. 1. 7.88. 0. 95. τ. | (οι. οἱ Οπιρῖ;) 
1 εικ. και τεσσ. Βγτ. 

--επεσαν ΑΝ. 1. 7. Ετ. | Ἰ επεσον ς.. 
6. 14. 38. Ω. 91. 95. Ηἱρρ. [ἢ. Ῥ.] 

- ἕκαστος απἲθ 

εκαστος Ηρ. 
-κιθαραν ΑΝ. 6. 14. 58. ῬΩ. 95. 

Μεπιρῃ. Ατπι. Έιμ. Ἀγτ. [1 κιθαρας 

ἘΞ. 1. 7. 91. Υαὶς. ϐ1ρτ. Ηἱρρ. 
22118. 

--- χρυσεας Ν.] Τ -σας 5. Δ. τε]. Πρ. 

-- γέμουσας Πἰμρ. | µεστας 7. 

-- αἱ εισιν Ηἱρρ. | ἆ εισιν ὃν. 

- αἱ προσευχαι ΑΔ. 1. 98. ῬΩ. 9]. 

Μεπιρῃ. Ἐπ. Ίτεπ. ἴτας. Π. Ηρ». Οτὶρ. 

1, 7555. 111. 9105. 1 οπι. αἱ δὲ Ἐ, 6. 14. 

95. ΜείΠ. (ὅαμπ 28.) | προσευχων 

Τ. 

9. αδουσιν Ηἱρρ. (159. Γαφατᾶς.) | αδω- 
σιν Δ. | οππϊαηζες ἔγπιβ. εαπιανεταηί 

Ουρτ. 991. 
- λαβειν Ηἱρρ. Ἐτ. | λαβων 1. 
-- ἐσφαγης Ηἰρρ. | εσφαγεις 7. 

--τῳ θεῳ Ἀστ. | Ῥοβί ἡμας 7. Ατηι. 
Ἔτπις. Ηιρρ. | οπι. 1. Πατ Μεππρι. 
6). ἔτ. 1 Ροβῦ εν τῳ αἷμ. σου 

211. 
- μας Ν. 1. 6. (7.) 38. Φ. Ῥ (ε5δραι.) 91. 

εχοντες ὃν. . οπη. 

95. Υα]ᾳπ. Μεπιρῃ. Αιπι, ὅγι. Ηἱρρ. 

6ρ7. | οπι. ἃ. 3ιΠ. 
9. αἵματι Ηίρρ. | ονοµατι 93. 
- και εθνους] οπι. και 14. | ροπίϊπτη 

Ἄττῃ. 

10. αυτους ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 98. 9.91. 

95. Απι. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. «9Η. Υ2. 

Ταἴἶα. Οπιρἰ. [Λ.Ῥ.] | 1 ἡμας ς. Υἱρ. 

ΟἹ. Εωίά, 61). 991. Ῥηπιο. Ἐτ. 
-- τῳ θεῳ ἡμων ΧΝ. 1. 6. 7. 14. 98. ΓΩ. 

91. 96. Ὑμὶς. Μεπιρῃ. Ατπι. δι, Θυτ. 

67. (Ῥνπις.) | οπι. ΑΔ. (τερπαπι Ὠθο 

ποβίτο 6317.) 

---βασιλειαν ΑΝ. ὙΥπἱσ. Μεπιρα. Ότπις. 

«ρ;. | 1 βασιλεις ς. 38 το]. [λ. Ε.] 
Άτπι. 1. ντ. 

--- ἱερεις Α.. 38. τε]. Ουρτ. Ῥγπι. | ἱερα- 
τειαν ἰδ, Γή. Ἑ.] 

- βασιλευουσιν Δ. 7. 14. 98. ϱ. 95. Βγτ. 

πρί. | βασιλευσουσιν ὃὰ. 1. 6. Ῥ. 91. 
Απ. Για. Το. Πανὶ. Μεπιρῃ. Ο39ρ;. 

[ Ίβασιλευσομεν 5. Υαἱς. ΟἹ. Ώε. 
Έτπις. Εγ. αὐ γερπειε Ατπι. [.11.] 

11. ειδον δὲ, τε]. | ιδον Δ. 7. Ω. 

- ὡς φωνὴν ἰδ. 6. 7. 98. ϱ”. 91. 95. Ἀντ. 

πρι. | ἔοτα. ὡς σ. Α. 1. 14. Ρρ". 

Ὑπ]ς. Μεπρῃ. Ααπι. 4δί1. ΕΤ. 

- πολλων αΠίθ αγγελων 95. | οπι. 

πολλων 7. 

--- κυκλῳ ΑΝ. 6. 7. 14. 58. ῬΩ. 91. 96. 

γι]ς. Οπιρί. 1 1 κυκλοθεν ς-. 1. 
27. 

11. και των πρεσβυτερων] οπι. 1. (οπ. 

των Ἐν.) 

--και ην ὁ αριθµος αυτων µυριαδες 

µυριαδων Εἰς. ΑΝ. 6. 7. 14. 58. ϱ. 91, 

95. (Υα]σ.) Μεππρῃ. Απ ἆδι1. γή. 

γαἴία, «πρ, | ἔοια. δέ. 8. 1. Εγ. | οπι. 
μυρ. μυρ. και Ν αἱσ. γπιδ. 

12. λεγοντες] λεγοντων 38. 95. α]ς. 

Βγτ. γηι5. 

- αξιον] αξιος Δ. [λ. Ρ.] 

-- το αρνιον] οἴη. το Εγ. 

---Εσφαγμενον] εσφραγισµενον 98. (περὶ. 

--την δυναμιν] οπι. Άπια | θταα 
Μεπιρῃ. (6 5ιπῃ. γετροΓαη) 

-- και πλουτο»] οπι. 95. | οπι,. και 38. 

Ατπ. | κ. τον πλ. 7. 14. Ὁ. εἰ ἁῑτί- 

πἰιαίεπι ασ. οἳ τοερπαπι Μεπιρῃ. 

19. ὁ] Τ δαά. εστιν σ᾿. 1. Ῥ. ὅγυ. Βηπις. 

«οι ροβῦ “ἴῃ οαε]ο” Ὑμὶσ. | οπι. 
ΑΝ. (μαΡαί το) 6. 7. 14. 58. Ω. 91. 95. 
Το. Μεπιρῃ. 

- επι τῆς γης ΑΝ. 6. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 

95. Ψμ]σ. Μοιππρῃ. Ὀγτ. πρ, |. Τεν 

τῷ γῃ 5. 1. Ατπι, ἄνθη. Επι. τ. 

-- και ὑποκατω της γης ΔΑ. 1. 6. 7. 58. 

ϱ.91. Υπ]σ. Αι. Ῥντ. | οπι. ἐξ, 14. 

96. Μεππρῃ, Ατηι. 

9. οαπ αθαπῦ ΟἹ, | σαπίϊουτη πογαπα ΟἿ. | ε5] 
834. ἀοπαίπε Οἱ. | 10.πΠο98 ἀθὸ Οἱ. |. τερπαὈίταα8 
σι. 1} 19. τευνα ΟἿ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. γ. 14. 

- - α ΄ Ν ΄σ , μον τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἣν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς 68, ΟΠΙΠ65 απᾶϊνί ἀῑσρπίος, 
«6. 7, 14. 98. 2 - ᾿ κά 7 -. Ῥθάαπίῖ ἴῃ {Ἠχοπο δὲ ασπο 
ο παντα», ἡ κανα, λέγοντας» Τῷ καθηµενφ ἐπί τοῦ οπεαϊοξϊο οἱ ΊΊοΠΟΣ οἱ σ]οτία οὖ 

. 95. οἰθδίαβ 1πΠ βαεοι]α 5 Ίοτ. θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα δι βόδι πι σα ασ 
4 Ῥαπέ, Απιθη: δὲ 5οπίοτος οθεῖ- ος τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αμα καὶ τὰ ἄθτγαπε οὐ αἀοταγετιπῦ, 

τέσσερα “ ζῷα ἔλεγον, ᾽Αμήν: καὶ οἱ Γπρεσβύτεροι 
3/ / 

86. ἔπεσαν, καὶ ὃ προσεκύνησαν Ἱ. 

’ 1 Ν μον “ 3/ Ν ᾽ / 7 » “ . 
νι. Ἱ Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν "1 τᾶ! φιοᾶ αροαῖκοοί 

δ ἈΡΤΙΒ ππππι 46 δερίεπι εἴσπα- 
ἡ ἑπτὰ ΄ σφραγί ων. καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσά- οσ]ῖς, οὐ αιάϊνί ππππι ἆθ απαί- 

4 ίπογ.  απἰπα ρα ἀῑορπίθτη 
ῥῶξ, ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴ" βροντῆς, Ἔρχου" {απιπαπῃ  γουεπι {ποηϊ γαῖ, 

καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος Ὑοπ. "1ὲ υἱᾶῖϊ, οἳ οοσο 6(αβ 
ΕΝ η ᾿ ἘΡΌΟΣ ο μὲ . Ἀἶθας, οἱ απ πεᾶεραί ΑΠΡΕΓ 
ἐπ᾽ ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον: καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, ἵλιπι Νανεναί ασουτα, οὐ ἀπία 

ν΄ ο... - / ΄ εϑβύ αἵ οοτοπα, οὗ δα νι 
καὶ ἐξῆλθεν νικῶν, καὶ ἵνα νικήσῃ. κ προς 

1Δ' 8 Ν σ ” ΩΣ Ἂ Ν η) ον -  2Είοππ αρογι]ςεοί βἱρῖ]]ατα 
Καὶ οτε ἤνοιξεν την σφραγίδα την ὀριρορῶ η κου 5οουπά πα, απάϊγΙ βεοαπάππα 

σα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, Ἐρχου]. ἡ καὶ ἐξῆλθεν απλπαὶ ἀΐοοπε, Ὑοπ. «Ἡ 
ἄλλος ἵππος πυῤῥός: ὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ 5 πυῤῥὸς" καὶ τῷ καθηµένα 

ὃν εςΝ 
αυτον 

“Ψ οχῖνΙε αἶῑπς οαπιι ταίας, οὐ απ 
βοάοραί 5προγ 1ΠΠπ|π|, ἀαίαπι οβί 

18. επι της θαλασσης] επι την θαλασσαν 

88. | εν τῷ θαλασσᾳ δ. Υπ]ς. Μεπιρη. 
ΒΥΤ. || Ί- δαᾶ, ἆ εστιν «. 1. ΡΩ. 91. 

(Ψα]ρ.) Εγ. | οπι. δὲ, 98. Μεπιρῃ. 

Ατπι. 4941. Ἀγτ. Έγπις, | οτι. ἁ Δ. 6. 7. 
14. 95. 

--- εν αυτοις] ἐπ᾽ αυτοις 98. | αἀᾶ. και 

14. 

--- παντα ΑΝ. 1. 6. 14. Ῥ. 955. 17. | 

παντας 7. 88.  υ]ρ. Οπρί, | παντα και 

παντας Ο. | οσα. Αππις οι. | αάά. 

και ὃν, 

--λεγοντας ἰδ. 6. 75. 14. 88, ΕΩ. 91. 9ὔ. 

γαρ. Ατπι | Άλεγοντα ΑΔ. 1. | λε- 

γοντες ΕΤ. | (εί διιᾶϊνὶ εαπῃ αὶ 5εάεί 
ΒΠΡΟΥ {Ἡτοπαπα ἀἰοθηίοπῃ 971.) 

- του θρονου ὃ. 1. 98. Ῥ. 91. 955. | τῳ 
θρονῳ Δ. 6. 7. 14. Ω. Φγηιδ. |. και 564. 

ψυΐρ. 1 οπι. Αὐδοα 35. 

- καὶ τῷ αρνιῳ οἴῃ. Μεπιρῃ. 

-- ἡ ευλογια] οτη. ἡ Ἑ. 

--- καὶ το κρατος] παντοκρατορος 8. 

(οουτ.(8,} 

- ἢη.} αἆά. αμην 1. 6. 14. 98. ϱ. 91. 

95. 31. Οπρί. | οπι. ΑΝ. 7, Ἑ. Ψι]ς. 

ἸΜοπιρη. Ατπιι ὅγυ. Τετ. δᾶ. ὍΧ. 1. 7. 

Ἐν. 
14. (οπι. και τὰ τεσσ, ζωα ελεγον ἀμὴν 

95.) τεσσερα Δ. | 1 τεσσαρα ςξ. ἰδ. τε]. 
-- ελεγον ΑΝ. 1. 7. 88. Ἑ. Υπ]ρ. Ατπι, 

ΘΥ. «1. Εν. λεγοντα 6. 14. Ω. 91. 

Οπρί. | δα. το 7. ϱ. 91. Οπιρί. 

- και οἱ] Τ αἀά. εικοσι τεσσαρες «;. ἔτ. 

900 

γπ]σ. ΟἹ. Ίδεπ. Αὐτὰ. Ζοµ. Ῥηπι. | 
οπ. ΑΝ. 1: 6. 7. 14. 38, ΕΩ. 91. 

96. Απι. Εμ. Μεπιρῃ. «δι. ντ. 

Οπρί. 
14. επεσαν ΔΟΝ, 1. 7. Ῥ. 

88. Ω.91. 95. (περί. 
--- προσεκυνησαν] Τ 864. ζωντι εις τους 

αιωνας των αιωνων «. τ. ας. Οἱ. 

Άγπη, ο, Ρ/πιδ.|οπι. ΑΟ. 1.6.7. 14. 

98. ῬΩ. 91. 95. Απι. μά. Μεπιρῃ. 

Ατπι. Ζοᾖ. 2811. ὅγυ. ΟππρΙ. 
1. ειδον Ο. 1. τε]. | ιδον Αὐδ, 7. 14. Ο. | 

οπ]. Ώγπις. 

--- ὅτε ΑΝΟ. 1. 68. 7. 88, Ῥ. 91 (Κ΄. ὃς 6) 
Ίρεπι. Μεπιρῃ. Ατπι. 4η. Ἀντ. Ἐν. { 

ότι 14. Ὁ. 91. (Ρ11ψ.) 95. γπ]ᾳ. Οι. 

Απι. Γαία. (πρὶ. 

-- μιαν] οπι. 1. | ἑν Ετ. 

---εκ 19,1 οπι. 14. 

- ἕπτα (ροβῦ των) ΑΝΟ. 7. 14. 88 (ζ)). 

Ῥῷ. 91. 95. γαρ. ΖΗ. Βστ. Ῥπχπις. 

Οπρί. 1 Ἀοπι. «. 1.6. Μεπιρῃ. Αππι. 
Ἐν. 

-- σφραγιδων οπι. δὲ Ἐ, (Δ...) 

- και (απίο ἠκουσα)] οπι. 7. Ώηπις. 

-- ἑνος] οπι. 91. 

- εκ (ροβὲ ἑνος)] οτι. δὲ Ἐς (4.1) 91. 

- ζωων] οπι. 14. 

|. επεσον 6. 14. 

--- λεγοντος Ο. τε]. Απι. Τ μά. | -των ὃ. 
ϑυτ.  214Ὲ. | οπι. μία Α. | (ἀϊσεπε 

γπ]ρ. ΟἹ. Μοπαρῃ.) οπι. δ βροντης 
Γ}ηις. 

-- φωνὴ ΛΟ. 7. 14. 98. ϱ.91.95. Μεπιρι. 

γαἰα. «ππρί. 1 Ἡ φωνης «-. 1. 6. Ῥ. 
Ἔγ. 1 φωνὴν ὃν. 91. Υαὶς. Αππι, (οι. 
ὡς). 

1. βροντης] 84. λεγοντος ΑΔ. 

---ερχου] οπι. Βγτ. Τ 844. καιβλεπε ς.. 
τ. 1 και ιδε δν. 6. 7. 14. Ω. 95. Υπ]ς. 
ΟἹ. Εωα. Μεπιρῃ. (2)11.) Ἀντ. (Ῥγηις.) 

Ι οτι. ΑΟ. 1. 98. Ῥ. 91. “πηι. Ατπη. 

Οπρί. 

9. και ειδον δὲ. 1. Ἑ. 91. και ιδον ΑΟ. Ω. 

(ιδον 7.) Ψαἱς. ΟἹ. Απ. ΜεπιρΗ. Ατπι. 
81. |. οπι. 6. 14. 58. 96. Τα. Το. 
αν. Ώοπι. Ῥγπις. 

- ἐπ᾿ αυτον ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. ΡΟ. 91. 

96. Οπρ]. | 1 επ) αυτῳ «-. 1. Ἐγ. 
---εχον 95. 

--- Μικων] Ῥταθτη. ὁ Δ. Απ. 

--ἵνα νικήησῃ ΔΟ. τε. αὖ γιποστεί 7 γί. 

4ο ΟοἩ. 15. | ενικησεν δὲ, | ἵνα νικήσει 
1. 

8. ὅτε] οτι (πρί. (ποπ 5ἷς νυν. 7, 9.) 

-- τὴν σφραγ. την δευτ. ΑΝΟ. 1. 6. Ῥ. 
γπ]ς. Μεπιρῃ. Ώγπις. ΕΤ. [1 την δευτ. 

σφραγ. «-- 7. 14. 58. Ω. 91. 96. 

- ἐρχου] Τ αἀᾷ. και βλεπε ς. τ. | και 

δε ὃ. Μεπρῃ. Αππιι νεο. (2 1.) 

Ἔτπια. | ο. ΑΟ. 1. 6. 7. 14. 98. ἘΩ. 
91. 95. Υπἱς. Αὐτὰ. Ζοµ. Ἀγτ, Οπρί, 

14. νὶρῖπα απαξαοσ 5οπῖογθς Οἵ. | οοοϊάοτιπῦ 
ἴῃ [ποῖος 81.8 ΟἿ, 1 Βπ.] ααὐὰ. νὶνοπίθπα πὶ 
Βαεοα]α βου] ον ατη ΟἿ, 

1. εερθετη ἱρ]]]ῖς ΟἹ. | ἀϊσεπζεπα ΟἹ. ὅπ. ααὰ. 
εὖ νίᾶε ΟἹ. | 3. ὅπ. αἰὰ. οὐ νἱᾶθ Οἱ. | 4. ἀπίαβ 
οϑὺ οἱ οἱ, 



γΙ. 8. 

γα]ς. Μορ. 
Άτπι. ΑΗ]. 871. 

4. ἐδόθη [αὐτῷ]. 

μεγάλη. 
1Ε΄ 

Ις 

8 

τς, 50: 14. 
. δν τὰ . ΄ η 

8. ἠκολ. αὐτῷ. 3 ἠκολούθει 

Ξ Ἂς ΄ - “ - 
ἬΈδΕΚ. 14:51. ἢ ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι 

4. εξηλθεν]ὔ Ῥταεπι. καιιδον και ιδου ἐξ. 

---πυρρος ΝΟ. 91. Ὑπ]ς. Απτπι. 87τ. 

τ. τςςεο Γοᾳπο] Τ γέ. ἄε Ῥπᾶ. 20. | 
πυρος Α΄. 1. 6. 7. 14. 98. ῬΟ. 95. 

ΜεπιρΗ. (σαῇας ἴῃ επ] αάϊίπε Ισπῖς 

«94Η. ἵπ Τέοπι.) 

-- και ἐν τῳ καθ. Α. 

-- αυτον ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. ῬΩ. 91. 95. 

Ομιρὶ. |  αὐτῳ 5. 1. Εγ. 

-- αυτῳ (Ῥο5έ εδοθη) ΝΑ. τε]. Υαὶς. | 

οπι, Αδ5, ΈΒτπις. 

- εκ της γης ΝΟ. 6. 14. 88. ῬΩ.91. 95. 
Οπρί. | ᾗ απο της γης 5. 1. ΕΤ. | οπι. 

Νεα, | οπι. εκ 8. απο Α. 7. 
- και ἵνα ΑΔΟ. 1. 58. Ῥ. ας. Θστ. | 

οπι. και 6. 7. 14. ϱ. 91. 956. Μεπιρῃ. 

Άππι, 41. Οπρί. 

- σφαξουσιν ΑΟ. | 1 σφαξωσιν ςτ. Ν. 1. 
7. 14. 38. ΡΟ. 91. 95. Υπαἱςρ. | κατα- 
σφαξωσιν 6. 

- μεγαλὴ Ἀπίοα µαχαιρα Δ. 
δ. ὃτε] ὅτι 955. 

- τὴν σφραγιδα την τριτην ΑΝΟ. 6.7. 

14. Ῥῷ. 91. 95. Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπη. 

Ῥγπιβ. Οπιρί. | ἵ την τριτ. σφραγ. 5. 
1. 98. Ε7. 

---ερχου] Τ αἀά. και βλεπε 5. Ἐτ. | 
και ιδε Ν. 6. 14. . 95. γιὶς. ΟΙ. 
Μεπιρῃ. Ασπ. 5ο. Βστ. Ῥτπις. | οπη. 
Α.Ο. 1. 7. 88. Ρ. 91. Απι μία. Ατπη. 
Ζοῖι. 3981. Οπιρί, 

- και ειδον Α(Ν3Ο.) 1. 7. Ῥ. 91. Απι. 

Γιά. Αὐτὰ. ΕΤ. (ιδον ΝΟ. 1). | οπι. 6. 

55 / » “ - Ν » / Εν 

ἐδοθη αὐτ εν τὴν εἰρήνην | ἐκ ο ο ο. ο ο .. 
ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα ἆκιις οἱ {1 ρἰαάῖας πιασηαθ. 

ὅ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν ἶ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

“ τὰ 

14. 88. 9. 9ὅ. Ψα]ρ. ΟἹ. Μεϑρῃ. ἄτῃ. 
Ἔτπιδ. 

δ. µελας] µεγας 38 ἐπί. (σοτγ,πιᾳ.) 

- αυτον ΑΝΟ. 6.7. 14. 58. ῬΩ. 91. 95. 

Οπρῖ. | Ταυτῳ «-. 1. Εν. 

--εχων] εχον Οπρί. 
6. ὡς φωνην ΑΝΟ. 6. Ῥ. αν. | ἔοπι. 

ὡς «- 1. 7. 38. τε]. Μεπιρῃ. (19). Άτπι. 

2511. Ὀστ. Ῥγπις. 

--- εν µεσῳ Χ. τε]. | εµµεσῳ ΑΟ. 

--λεγουσαν] οτι. Αιπι. |. Ῥτασπι. 5ἶοπά 
γοσσπῃ 864 11186 ΜοπΙρΗ. «01. (νά. τί, 

18.) 
- σιτου Ἱπιρτοῦαξαπῃ 5644 ΤΌΓΒΙΙΒ τες ἴτι- 

τππι δὲ. 

-- σχοινικες 9]. 

- κριθων ΑΝΟ.1. Ῥ.Βγτ. | ἔκριθης «6. 

7. 14.88. Ω. 91. τε]. Υπα]ς. ἄ9ιΠ. τ. 

- δηναριου 39.1 οπι. 14. | Ῥταεπι. του 

Δ. 
-- τὸν ελαιων 14. (νῖπαπι εὖ οἰθαπι Ψυ]ρ. 

Ἔτπις.) 

- αδικησεις 7. 

7. την σφραγ. την τεταρτ.  υἱξ. | την 

τεταρτ. σφραγ. 38. Οπιρί. 

π- ἡκουσα φωνην ΑΝ. 1. 91. Ὑπὶρ. 

Μεαπιρῃ. Ατπι. ἄτη. Εἶν. | οπι. φωνὴν 
ϱ. 6.7. 14. 88. ῬΩ. 95. Ῥνηις. 

---του τεταρτου ζωου] το τεταρτον 

ἔφον Ὁ. 

---λεγοντος ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. Έθ ο]. 

95. γαρ. Ατπι. Οπιρί. | 1 λεγουσαν 

«-.1. Ἐν. (ἀϊορπς Έγπιδ.) 

θα 

τῆς γῆς, καὶ 

9 Σὰ Ν / [ή 

τὴν σφραγῖδα την τρίτην 
3/ “ / / νά 3] { τι ὦ 

ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ἔρχου |. καὶ εἶδον, 
Ν / αὐτὸν, 

δή κ. καὶ ἤκουσα 
καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ ἢ 
ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 
φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων Ἀεγθαίταις 
Χοϊνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες ἐκριθῶν " 
δη»αρίου: καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 

Ἰ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σῴραγίδα τὴν τετάρτην, ἤκου- 
σα [φωνὴν] τοῦ τετάρτου ζῴου ὃ λέγοντος" . Ερχου!. 

οἱ αὖ Βαπιθγοῦ Ῥασσπη ἆο ἔδιτα, 
οἳ τιῦ Ἰηγίσσπα 5ο Ιπίογβοῖαης, οὗ 

5 ἘΠ οππῃ αρεγι]θδεί εἰσί]]απι 
{οντά πα, απααῖνὶ θεγίαπα απῖπια] 
ἀϊσσπβ, Ὑοπί, Ἐν νἱαϊ, οεἵ οσσο 
ε(πα5 πἶσος, οὗ απ 5οἀερας 
5αρος εππα Παβεῦαῖ δίαίεταπη ἴπὶ 

/ παπα 8π8. 5 Ἐπ διᾶϊνὶ ἵαπι- 
Ὡς  απαπι γοσεπι ἴπ πιρᾶϊο «πδῦ- 

ἴποτ απίπια]απι  ἀῑσεπίεπι, 
Ῥη στίς ὑετοὶ ἆθπαν]ο, οὐ ὑΓ68 
ὈΠΙΌΓΟΒ οὔθ ἀεπατίο: οὗ 
γῖπαπι οἱ οἸθατη πος ]θδοσῖ8. 

Τ Έη οιπα αρεταίςεοί εἰσί]]απι 
απατίαπα, δα αϊνὶ γοσσπι απαγΏὶ 
Απ]πια]ϊς ἀῑσοπις, πὶ. ὅΕι 
σἱαϊ, οὐ εσσθ 6ᾳπα5 ραίάα5, οὖ καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ΠΥ ορος οταν δισ 

ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ," ὁ θάνατος, καὶ ὁ “Αδης 
» » ν / - 

μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία 5αρος Φπαιος Ρατίεν ἴοσιαθ, 
5» « / 

ἐν ῥομφαίᾳ 

1111 πποΓΒ, οὐ ΙΠ{ΘΓΙ5 5εᾳπθῦα Θα 
εαπι, οὗ ἀαία εδ 111 Ῥροϊεδίιαβ 

7. ερχου] { δα. και βλεπε σ. Ε}. | 

και τδε 6. 14. ϱ. 95. Υπ]σ. ΟΙ. Μεπιρῃ. 
(Ρ1:) Θντ. Ῥηπι. | οπι. ΔΦΟ. 1. 7. 

88. Ῥ. 91. Απι. Γιά. Αππι. (πρὶ. 
8. αἁ Ιπῖς. και ειδον «-. 1. Ρ. 91. Απι. 

Για. ΜεπιρΗ. Ατπι. ὅγυ. Ῥγηιβ. τ. | 
και (δὃον ΑΝ(0Ο.) 7. (οπι. και Ο.) | 

οπι. 6. 14. 58. Ω. 96. Υπ]ς. ΟἹ. ἄδιῃ. 

- χλωρος Υἱτῖάϊ 6ᾳπο Τετί. 46 Ἐιιά. 20. 

Ι λευκος 95. 

- ὁ καθ.] οπι. ὁ 0. 
- αυτου. 19. Ῥγηιδ. | οἵα. Ο. 1. Ῥ. τ. 

--ὁ θαν.] Οτίᾳ. Π. 5554. | οπ. ὁ δὰ. 
91 (Βιεΐψ. οἶτα. Κ΄ ἃ 6.) 95. Οπρί. 

(αθανατος Δ.) 

- αδης] 844. καιθ. 

---ηκολουθει 8Ο. 6. 7. (-θη). 14. 88. 

Ῥᾳ. 95. ας. Αν. Βτπιδ. |  ακολου- 

θει «-- 1.91. Μεπιρῃ. ΕΤ. [Α.π. 1. 

ΟΥίᾳ. ΠΠ. 6554. 
-- μετ᾽ αυτου ΑΟ. 1. 7..91. στ. Ε}. | 

αυτῳ . 6. 14. 38. Ω. 95. Υπς. 
Μεπιρῃ. Αππι. (αυτοις Οτίᾳ. ΠΠ. 5554.) 

- αυτοις ΑΟ. 1. Ῥ.] αυτῳ 6. 7. 14. 58, 

ϱ. 91. 95. Υπ]σ. Μεπιρῃ. Αυπι. 451. 

Βντ. Ῥνπις, Οπιρί. 
-- επι το τεταρτ. Τ. γης δΔηῖθ αποκτειναι 

ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88, ΒΡΩ. 91. 95. ι]ς. 

ΜοπιρΗ. Απ. «20. στ. Ῥγπιβ. 

Οπρί. | 1 Ροδί 5.1. Εγ. 

δ. οὗ νἰᾶθ ΟἹ. 1 ΒΌΡΘΥ ϑᾶτα Οἵ. [ 6. ἀῑοθηδίαπι 
σι, | 8. ϑὺ νἱάϑ ΟἿ. | Ἱπίθσαις ΟἿ. 
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ΑΝ 6, 
1. 6. τ 14. 88, 

Τ.0. 
91. 95. 

17’ 

ης, 90:14. 

55. 1:9. 

Ρο, 8:7. 

1Η’ 

4 906] 9:41. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ἂς 38 “ Ν ᾽ ’, 9 ει εἶ “ / 

καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ, καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων 
[η { 

τῆς γῆς. 
2 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγίδα, εἶδον 

ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς" τῶν ἐσφαγμέ- 
νων διὰ τὸν πῶς τοῦ θεοῦ, καὶ" διὰ τὴν μαρτυρίαν 
ἃ .} 

ἣν εἶχον, "' καὶ ἵ ἔκραξαν" φωνῇ ΤΣ λέγοντες, 
Ἕως πότε, ὁ δεσπότης " ὁ ἅγιος καὶ ' ἀληθινὸς, οὐ 
κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ὃ ἐκ” τῶν κατοι- 

/ μον “ “χε ΠΠ ΑΝ ς “1 ᾽ πο ΡΟ ΕΝ / 
κούντων ἐπὶ τῆς γῆς; ᾿ καὶ ' ἐδοθη ᾿ αὐτοῖς ἑκάστῳ 
ος Ν ΝΡ ΑΣΕ 5 - “ 3 / 

στολὴ λευκὴ, καὶ ἐῤῥέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαυσωνται 
/ / / ο - / / / 
ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως ! "πληρώσωσιν΄ καὶ οἱ σύν- 

3 “ Ν « 3 Ν 3 ΄“΄ ε / 

δουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες 
/ / 3  ἀποκτέννεσθαι ΄ ὡς καὶ αὐτοί. 

5 σ“ 7 εἶ “ Ἂν 

19 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην" 
ΝΥ Ν Ζ. » / 4 Ν - ασ ο. αρ 

καὶ “σεισμὸς μέγας ἐγένετο, ὃ καὶ 0 ἥλιος ἘἼΕΠΕΤΟ 

" ἵειτατη 

ΥΙ. 9. 

Ιπίογῄσετο σ]αά1ο Γαπιο οὗ πποτίθ 
οὐ Ὀοραῖς {ογγαο. 

ΣΈ{ οππι αρεγαῖβδεί οπίη- 
{απ εἱρῆ]απι, νά εαρίπ8 
βίατο απίπιας Ιπίετ[εοίοταπι 
Ῥτορίθυ γοτβαπῃ ἀοῖ εὖ Ῥγορίας 
ἰεεϊπιοπῖαπα απο Ἠαδεῦαπῦ, 
10 1 οἸαπιαῦαπί τος πιαρπα 
ἀϊορπίεαβ, Ὥδαιπε απο, ἀοπιῖπθ 
Ραποίαβ οὐ γετβ, ΠΟῚ πβίσας 
εἰ γἰπάῖσαβ βαηΏσιΙποπι Ποβίταπι 
4ο Πῖδ απὶ Παβίθαπέ 8προγ 

" ἘΠῚ ἁπίαο βαηὺ αἶθ 
βἱησι]αθ εἴο]αο 41086, οὖ ἀῑο- 
ἑαπι εδ 115 αὖ τοαπἱεςοετοπ 
ἔαπιριβ αἄ λαο πιοάίσαπη, ἆοπθς 
Ἱπρ]οαπίασ οοπδετνί 6οταπῃ οὗ 
ἔγαῦγοβ 6οταπα απ ἱπίουβοϊθηαϊ 
βαπί ἷοιέ οἱ 11. 

12 Τὺ νἱάϊ, οὐ σὰ πη αρεγαίδςθὲ 
βἰσί]]απι βοχίατη,θῦ {ΕΓΓ8Ε ΠΙοῦΙΒ 
{466118 68! πιασης, εἰ 50] Γαοίαβ 

158. 13:10. 
Μαι. οᾳ:50. 

τ 158. 34:4. γετο ὡς αἵρνο, 

μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἡ ὅλη" ἐγέ- (δὶ 
τ κοὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρωνοῦ ἔπεσαν 

πΐρογ τη] πη ΒΔΟΟΊΙΒ 
οἱ Ιοῖηιας, οὖ Ίαπα ἰοία [αοια 
οδί βίου βαπραΐβ, 15 εί 5ιε]]αθ 
686}1 οροϊἀθταπύ 5αροσ ὕειταπῃ, 

8. και ὑπο] οπη. και 1. Ετ. 
-- ὑπο] το τεταρτον Α. 
9. την πεµπτην σφραγιδα ειδον Α(Ν:8. 1. 

ε). τε]. πι. μά. Ουρτ. 954. Ῥγπη». | 

την σφραγιδαν την ειδον (1.6. ε 

[πεμπτην] ιδον δὲ", την ε σφραγιδα 

δὲ.) Γ την σφραγιδα την πεµπτην και 

ιδον 14. (ειδον 1. 6. 88. τε]. ιδον Αἰ. 

7.14. 9.) | 44. και Ο. 

-- ψυχας] κα. των ανθρωπων Χ. 1. Ῥ. 

91. ΜεπιρΗ, Αππιι «Ἐν. Οπρί. |. οπι. 

ΑΟ, 7. 14. 98. ϱ. 95. ας. ΒΥτ. 

Οἶεπι. 385. (617. 954. Ῥγηιβ. Έτ. 
- εσφραγισµενων 7. Αιπι. Ζοῇ. εσφαγι- 

σµενων Οππρί, (µεµαρτυρηκοτων Ο1επι.) 

- δια 20, Απι Τά. Ίδεπι. | οπι. Α. Το. 
Μεπιρῃ. (1/ρΥ. 954. 

---µαρτυριαν Οὐρτ. | εκκλησιαν 98. | 

844. του αργιου 6. 7. 14. Ω. 91. 95. 

ντ, Οπιρί. | οπι. ΑΝΟ. 1. 88. Ῥ. νυ. 

! αάά. αυτου Αππη. «341. (1). 
(οτι. ἦν ειχον) Έγπις. 

-- ειχον] εσχον δὲ Ἐς (οΟΓΓ.5..) | ηχον 
95. 

10. εκραξαν ΑΝ0.6. 7. 14. 0. 91 (δεῖψ.) 
95. ΜεπιρΗ. (01/7. 354. Ῥνπις, Οπιρί, | 
1 -ζον ς. 1. 58. Ῥ. αρ. Ἀντ, Ἐγ. | 

-ζαν 91 (Τ’. δι 6:) | αὶ ἀῑκετιπί Ατπη. 
(οπι, λεγοντες) οἸαπιαπί 7 γί. 4ε ΟτΥϑῦ. 
5. 
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10. Φωνην µεγαλην 14. ϱ. 95. 

- αληθ.] Τ ρτασπι. ὁ ς--. 1. ὅγυ. Ἐγ. | 
οπι. ΑΦὲΟ. 6. 7. 98. ΒΡΩ. 91. 96. Αιπι. 

(σπρί, (ὁ αληθινος και ἁγιος 14.) 

- κρινης 1. (κρινεις τ.) 

- ἐκδικήσεις ὃν, 

- ἡμων Οτῖφ. Ιπί. Π. 4785, Τετ. Ουρν. 

254. | ὑμων 143 Αογ. 

--εκτων ΑΝΟ. 6. 14. 58 (Βε].) Ω. 91. 

95. Οπιρί. | Ἰ απο των 5. 1. 7. Ε. Ε}. 

Ι και των 88 4. 

11. εδοθη ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 38. ῬΩ. 91. 

96. Οἴεπι. 385. | 1 εδοθησαν «-. Ἐν. 

(1/7. 254. |. οπι. ἀβϑαπθ δα λεῦκαι 

Οπρί. 

--- αυτοις ἑκαστῳ ΑΝΟ. 7. 14. 58. Ῥ. 91. 

πα. ἑκαστῳ Οἶσπ. ππ]οπίᾳπε οκ 1115 

Ὦγτ. εἷς εἵηρι]αε «πι. ΟὙρτ. 254. 5ἰη- 

Ρι]ααε ία. οαῖαπο Θοτγπῃ Μεπιρῃ. εδ 

αἱησα]ῖς 617. 510. Έσπις, | 1 ἑκαστοις 

ασ. | ἑκασταις Ἐν. | αυτοις οὖ απο ΟΠΙ. 

δα ερρ. αυτοις 1. | αυτοις 6. ῷ. 95. 

Ατπῃ, 

--στολη λευκη ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. Ῥῷ. 

91. 9ὔ. Μεπιρῃ. 975. 6ο. Γοπι. ἴῃ 1. 

γιά. δαρτα]. 1 στολαι λευκαι 5. Εγ. 

γπ]ρ. Ασπι, θι. (347. δἱδ. Ῥτπις. 

--ερεθη δὰ. | ερρηθη 91. | εδοθη 
Οπρί. 

-- αναπαυσωνται ΑΝ. 6. 14. 98. Ω. 91. 

96. | αναπαυσονται Ο. 7. | αναπνευ- 
σωνται 145 δογ. 

11. ετιμίο ΜΡΣ. Υπ]ς. ΟἹ. Μεπιρῃ. 852. 

| Ῥοεῦ χρονον Δ. «πι, Γιά. | επι ἰδ. | 
884. τινα 98. 

- μικρον ΑΝΟ. 1. 88. Ῥ. Υπἱρ. Μεπιρῃ. 

(Ατπι)) ντ. ΕΕ}. (Ῥτπιςι) Ὀτονὶ δᾶμας 

{θπιροτο (/ργ. 954. | οπι. 6. 7. 14. 9. 
91.95. Οπιρί, |οΠ1. χρονο» μικρον] «3ιῃ. 

- ἕως] { αἀᾶ. οὗ «. 1. 91. Εγ. | οπη. 

ΑΝΟ. 6. 7. 14 507. 38. Ω. 95. 
- πληρωσωσιν ἰδ. 1. 6. 7. 14. 38. ῬΩ. 

91. 96. | πληρωθωσιν ΔΟ. Οπρί, | 

πληρωσουσιν Ε7. ἵπ 644, | 1} πληρω- 

σονται «-. ΕΤ. 

- και οἱ συνδ.] οτη. και .  α]ρ. ΜεπιρΗ. 

Άνπι, (1). 
-- οἱ μελλ.] Ῥίαεπι. και 6. 14. 38(4/:) 

Ω. 96. | οπι. (Ρ7. 
- αποκτεννεσθαι Αἴ, | αποκτενεσθαι 

7. Ω. 91. | 1 αποκτεινεσθαι «τ. 1. 6. 

14. 38. Ἑ. 9ὔς. Ετ. Οπρί. 
- ὡς και αυτοι] ΟπΙ, και 58. Μεπιρ. 

Κι. Ουργ. 354. 910. Βγπδ. ἢ 

ῬΓΒΘΠΙ, ὑπο αυτῶ δὰ" ((οΥτ.38,}, 

19. ειδον ἂ. 1. 38. Ῥ. 91]. (ιδον ΑΟ. 7. 

9, βἱρ]απα ααϊπίατα Οἱ. [  αἰίατθπα (πὶ. 
10, πο νἰπαίσας ΟἹ. | ἀ9 118 Οἱ. | ἴῃ ὕθγγα ΟἿ. 
11. 1115 βίῃριαθ Οἱ. | δά μτιο ἵεταραβ Οἱ. | σοπι- 
Ῥϊεαπίατ ΟἹ. | 12. νἱαϊ οαπα (οι. '' οὖ") Οἱ. 
6066 ἔθυγϑθ ταῦ ΟἿ. | ταδρη 8 ζασῦι 8 οβὺ ΟἿ. 
18, ἀθ σπε]ο ΟἹ. 



111: 

ψαϊρ. ΝΘ Ρ ἢ. 
Άτ, 201. ΒΥ. 

14. ἑλισσόμενος. 

5 Πο. ιο:6. 
Ίωπο. 43:30. 

19. ἐπὶ τῷ θρόνῳ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῇ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, 
ὑπὸ ἱ ἀνέμου μεγάλου’ σειομένη" 4ο ὅὁ” οὐρανὸς 
ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίω : ἑλισσόμενο » καὶ πᾶν ὄρος 
καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν" καὶ οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ πος καὶ ' οἱ χιλίαρ- 
χοι, καὶ οἱ, πλούσιοι", καὶ οἱ ᾿ἰσχυροὶ΄᾿ καὶ πᾶς 
δοῦλος καὶ ᾿ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑ ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπή- 
λαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, καὶ λέγουσιν 
τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ 
κρύψωτε ἡμνᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ 
θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου: “ ὅτι ἦλθεν ἡ 
ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς ἵ αὐτῶν”, καὶ τίς δύναται 

Βίσαῦ ἤσιιβ τα ϊυ 10 στοβΡΟ8 8108 
απ γθηΐο Πιαρπο τηονοθίατ, 

Μ᾿ δῇ σπ6]απῃ τοσθβς]ῖ βίον ΠΌΘΟΥ 
Ἰπγο]αίαξ, δῦ ΟΠΙΠΙ5 ΠΊΟΠΒ. οὗ 
Ίπβπ]αο 46 Ἰοοῖδ 818 πιοίαθ 
βαπῦ, Εὖ τορεθ ἴ6γγαο οὖ 
Ῥτίποίρες οὐ (παπί οὐ ἀῑν]ιος 
οὕ Γιο οἱ οπιπῖθ δοχνας5 εί 
μες αὐβεοπάστιιπί 86 ἴῃ 5Ρθ- 
Ἰαποῖς οὐ 1π Ῥοῦγῖδ πποπὔΠ, 
1δ δῇ ἀῑσιπί πιοπίθας οὐ ρουσῖς, 
Οαάθίο 8αρ6ς ΠΟΒ οὖ αὔβδοσῃ- 
αἴθ ποβ ἃ Γαοῖς βοἀθη[ῖ5 54ρος 
ἔπτοπαπι οὗ ἃὉ τα αρηῃί, 
1 ηποηῖαπα γοηῖῖ (168 πιαση 8 
Ίναο Ίρβογαπι, οὖ απἱδ Ροῦθγίῦ 
5ίατο ὃ 

σταθῆναι; 
ΥΙΙ. 

ε - » Ν 

ἑστῶτας ἐπὶ 
αΓΚαὶ] μετὰ ᾿ τοῦτο ΄ μ 

14. 9.) | οπι. 95. | αά. και 1. 14. Ῥ. 

91. 95. Απι. Ῥγπις. (περὶ. | οπι. Εν. 
19. ηνοιξεν] ενυξεν δε. (ηνυξεν «Ἡ.) 

- σεισμος] { ῬβεΠΙ, ιδου 5. Δ. Υπ]σ. 

ΟἹ. Ε}. { οπι. ΝΟ. 1. 6. 7. 14. 98. Ῥ0. 
91. 96. Απιι Γιά. ΜεπιρΗ. Ασπι. 4001. 

Ἁγτ. Ώτπι. (ωπρί. 
--- μεγας Ῥοβῖ εγενετο Α. Απι. Τα. Το. 

Ἄεπι. (Ατπι). | απίο Ο. τα]. Ῥτπις. 

5αηριῖ5 πιπ]έα5 [οὔτι οδί ἈΥτ. 

--- εγενετο Πῖο µελας ΑΟ. 1. 88, Ἑ. 

γι]ρ. Ῥγτ. Εγ. | Ῥοδί δὲ. 6. 7. 14. Ω. 

91. 95. Μεπιρη. Ατπι Οπιρί. (πιος 

σκακκος 14 807. σακκον 91.) 

- σεληνη ὅλη ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. Ω. 96. 

γης. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. 491. Ἀγτ. Ώνπις. 

Ι "τα. όλη 5. 1. Ρ. 91. Εν. Οπρἰ. 

18. ουρανου «πι Το. επι. Αιπι. ὮΥτ. 
Ἔγπις. 49 σαε]ο Ψπ]ς. Οἱ. Απιπ. Τεγέ. 

δᾶν. Ἠειπι. 84. θεου Α. | οπι. Γαία. 

- ἐπεσαν ΑΝΟ. 1. 7. Ρ. ΕΤ. 
6. 14. 98. Ω. 91. 95. Οπρί. 

-- εις] επι ὃν. 
-- βαλλει ΑΟ. 14. ῬΩ. 91. Ὑπ]ς. Εν. | 

βαλει 1.) βαλλουσα ὃ. | βαλουσα 6. 
7. 96. | αποβαλουσα ὃδ. 

- ὑπο] απο ἰδ. 14. 

- ανεµου Πίο µεγαλου ΑΝ, 6. 7. 14. 

88. Ω. 95. Υπ]ς. (μεμειίγαλου 8.) | 
Ἐ Ροβὺ ς-:. 1. Ε. 91. Τεγί. Ῥγπις, Ἐτ. 

- σειομενῃ] σαλευοµενη ΔΑ. 

|. επεσον 

εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους 
τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρα- 

τοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ 
ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε 

ΣῬοϑὺ Ὠαοο υἱάϊ απαὔίπος 
Ἀησε]οβ βίαπίο5 βυρτα απδῦ- 
Ππος. 4πσα]ο5 ἴΘΥΓΆΘ, ΓΕΠΕΠΙΘΒ 
απαίίαογ Ὑϑηΐοβ ἴθισϑθ, ἨΠθ 
Άατεῦ νεπία5 5αρογ ἴθιταπι 
πθ(πθ 81ρος ΠΙΟ πθαπθ ἴῃ 

14. ὁ ουρ. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. ΡΩ. 91. 95. 

Άγπι, Οπρῖ. | Ἐ οπι. ὁ σ. 1. Εγ. 
- ἑλισσ. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. Ο. 91. Οπιρῖ. 

Ι 1 εἷλισσ. «-. 1. Ῥ. 95. εἰλισ. Εγ. | 

-μενον σ. Α. 1. 7. 14. ῬΩ. Εν. Οπιρί. 
| -μενος ἃ. 6. 58. 91. 95. 

---νησος] βουνος τὰ. | νησσος 09. ἵπ- 

βπ]ας ὙΥπὶς. Ῥγηι. 

-- αυτων] οτι. δὲ, 
--- εκινηθησαν ἃ«Ὁ. 1.τε]. | απεκεινησαν 

Α. | εκινησαν 3" | εσαλευθησαν 95, 

15. και 89,1 οπι. Α. 

- οἱ χιλ. και οἱ πλουσιοι ΔΝΟ. 6. 7. 14. 

Ῥῷ. 91. 95. Υαἱσ. Αππι, «411. ΒΥτ. 

Οπρί. | 1 οἱ πλ. κ. οἱ χιλ. 5. 1.88. Ἐπ. 

| οπι, και οἱ χιλ. Μεπιρῃ. 
-- ισχυροι ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. ΤΟ. 91. 

95. (υπρί. | 1 δυνατοι 5. Εν. | (οπη. 
και οἱ ισχ. 1. 961. οπι. οἱ ὃν. 96.) 

--- ελευθερος] { Ρίδοπι. πας ασ. Ν.Α. 1. 

98. Ῥ. 91. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. Εγ. | οπι. 

ΑΟ. 6. 7. 14. 0. 95. Υαἱς. δι. 9Υτ. 
Ῥρηις. | οπι. και πας ελευθερος 93. 

16. πεσετε δὲ σ. 1. 16]. | πεσατε Δ. 7. Ρ. 

- κρυψατε] -εται ἓ. 
--- του θρονου ΑΟ. 1. 78. 143. 88. Ἑ. 91. 

Ι τῳ θρονῳ 8.6. 14”. ϱ. 95. 

--- απο της οργ.] επιτ. οργ. 8 Χ. (σον, Ξ3.) 

17. ἡ ἡμερα] οπι. ἡ 88. 
- ἡ μεγαλη] οπι. 14. 

--- αυτων ἔξ, 98. Υμἱς. ὅγε. | ἆ αυτου 

σ. ΔΑ. 1. ῬΩ. τε]. Μεπιρῃ, Απ. «ὐιΠ. 

Ῥρηιδ. 

1. και ὃδ. 1. 6. 7: 14: 58. ἘΟ. 81. 95. 

Άιπι, ἄτῃ. Ἀγτ. Εν. Οπρί. | οπι. ΑΟ. 
γμϊς. Μεπιρῃ. (μαθοῦ Ῥοδίοα δε) 

Ῥρηι8. 

-- τουτοὸ ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. Ο. 91]. 

Μεπιρῃ. 49. Οπιρῖ, |. Ἕταυτα Ξ.1. 

Ῥ. 95, Υμ]ρ. Αιπι. Ώρπις. Εγ. 

-- ειδον 1. 88. Ῥ. 91. 958. (ιδον ΑΝΟ. 

7. 14. ϱ.) 
- τέσσαρας 19. -ρες Δ. | δ΄ δὲ, | τρεις 7. 

2 88. 

- τεσσαρας 35. 5ἱο ἵπ εοᾶᾱ. 

- γωνιας] αγγελους 1. (ποη ΕΤ.) 

---τεσσαρας 39. -ρες Α. 
---της γης 20.] οπι. 88. Μεπιρῃ. (οπη. 

κρατουντας.... της γης 953.) 

-- πνεῃ] πνευση ἱὰ. | πεσηι 95. 

--- ανεμος] Ρίϑοπι. ὁ Ο. 14. 95. 

-π- ανεµος Απ. Το. Ηατί. | οπ. Υαῖς. 
ΟἹ. Επὰ, (Βατοπι ὙΨιαὶς. Οἱ. Για. 

Ώατεῖ ἄπιι) 

-- επι της γης ἵπ οι Ρ/18. | οπι. 

Α. 

- της θαλ.] οἴῃ. της Δ. 

- μητε] µη Ο. 

18. ϑιαϊθοῦ Οἱ. | ἃ νεηπίο Οἱ. | 16. Οαά]ίο 

1. ΒΏΡΘΓΙ ΟἿ. | Βατεπῦ (οηι. σϑηὐα8) 60. 
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ΑΝ 6, 
1. 6. 7. 14. 98. 

Ρ0. 
91. 96. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

/ / 9 3/ 3/ 
ἐπί ἔτι" δένδρον. “ καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον }Ἡ ἄνα- 

/ “ ιν Ν » [ο ελ. 3/ - 
Βαΐίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγίδα 

“ - 3 “ ΄ - / 

θεοῦ ζῶντος" καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τεσ- 
3 9 2 » “ 5 “ “-“ 

σαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδοθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν 
Ν Ν 7 3 / η , Ν “ 

καὶ τὴν θάλασσαν, λεγων, Μὴ ποτ εξ ΤῊΣ γῆν, 
ο πι μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, " ἄχρις ̓ σφρα- 

γίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώ- 
1ιθ6 6... πων αὐτῶν. "καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγι- 

ας 14ταν σμένων" Ἡ ! ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες “ χιλιάδες 
ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἱσραήλ: 2 ἐκ 
φυλῆς ᾿Ιούδα, ᾿ δώδεκα" χιλιάδες ἐσφραγισμένοι: ἐκ 
φυλῆς Ῥουβὴν, ᾿ δώδεκα “ χιλιάδες |. ἐκ φυλῆς Γὰδ, 
Σδώδεκα’ χιλιάδες ἢ" “ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ, ἰδώδεκα" 
χιλιάδες ᾿- ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ, ᾿ δώδεκα “ χιλιάδες!" 
ἐκ φυλῆς ᾿ Μαννασσῆ΄, | δώδεκα” χιλιάδες '- ἐκ 
φυλῆς Συμεὼν, ! δώδεκα" χιλιάδες '- ἐκ φυλῆς ὃ Λευεὶ”, 

δώδεκα” χιλιάδες Ἱ- ἐκ φυλῆς ' Ἰσσαχὰρ, ᾿ δώδεκα” 
χιλιάδες Ἱ- ὃ ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν, ὶ δώδεκα χιλιάδες Ἱ- 

νῃ.». 
π]]απι ατΌοτοπι. 3 Εἰ νἱαϊ αἷ- 
ἵεγαπῃ απησε]απι αδοεπάσηίεπα 
αἩ οτία βο]ΐς, Ἠαροπίεπι εἶρ- 
ΏΠΙΩ ἀεὶ ν]νΙ, οἱ οἰατηαυῖῦ γοσθ 
ππαρηα, απαζύποχ απρε]ς απῖ- 
Ῥα8 ἀαίαπῃ εξ ποςθγθ ΤΕΙΓΑΘ δῦ 
πια, 95 ἀἴοθηβ, Νο] ποσετο 
ἴθτγαθ οὗ ππατὶ πε(πο ατυοτῖ- 
Ῥα5, αποπᾶ πδαπο ΑΙΡΠΕΠΙΙΙ5 
56ΥΥΟ5 (οἱ ποβιτῖ ἵπ {τοπίρας 
6οσαπι, 3 Ἐν ΔΙ] παππ]εγαπα 
ἰσπαίοσαπι, ορηέατη ααϑᾶγα- 
β]πία απαίίπος πη]ῖα εἱσπαιά 
εκ οπιπΙ ὑγῖθα Ποχαπα Ι6γαΠ6]: 
Σας {δὰ Τιᾶα ἀποᾶςείτη τηῖ]]α, 
βίη δεῖ, οκ (τῖυα Ἠπῦεη ἀποάε- 
οἵπι πα αἱσπαί, εκ ρα 
δὰ ἀποάςθοῖπι τα Πα αἱσπαιῖ, 
δᾳκ ἱτῖρα Α5εγ ἀποάσεῖπα πα, 
εἰσπαίΙ, εκ {δὰ Νεριμα]ῖπα 
ἀποᾶθοῖπι τηῖ]α εἱρπαῖ, εκ 
τῦῖθιι Μαπαςξε ἀποάςοῖπα παῖ]ῖα 
εἱσπαι, Τε ρα ΒΥΠΙΕΟΠ 
ἀποάςοῖπι πη]ῖα αἰσπαί, εκ 
αρα Ταενὶ ἀποάεεῖα τη] 
εἰσηα, εκ ὑσὶ Τασ]ατ ἀπο- 
ἀθοίῖπι τηῖ]ία εἰσηα, ὃ εκ ρα 
Ζαὐπ]οπ ἀποάεσίτη τη]Πα 5ἶσπα- 

1. τι δενδρον Ο. 6. 7. 14. 38, Ο. 95. Υπ]ρ. 

(ἀπ αἶ]α ατΏοτο Ῥηπις.)| ατθογες ΜΕΡΗ. 

Άτπι, ἆ91. Ἀγτ. | { παν δενδρον ς.. 
δ, 1. Τ᾿. 91. Εν. Οπιρί, | δενδρου Α. 

2. ειδον ὧδ. 1. τε]. | ιδον ΑΟ. 7. 14. 

9. 
- αλλον Ροβὺ αγγελον 91. 

Ογίᾳ. ἵν. 10. (οτι. Έρις.) 

- αναβαινοντα ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. ΡΟ. 

91. 95. Οπρί. Ογίᾳ. ἵν. } 1 αναβαντα ς. 

1. Απ Εγ. 

--ανατολης 80. τε]. Οτίᾳ. ἵν. 19. | -λων 

Α. 

- εκραξεν δὲ, τε]. Ψπ]ς. Μεπιρῃ, Οτίφᾳ. 

ἦν. γπιβ. | εκραζεν ΑΕ. 

- τεσσαρσιν] τεσσαρες ὃν, (εουτ.Ἵ..) | δ' 
Οτῖσ. ἵν. 19. 

8. αδικησητε Οτγῖφ. ἵν. 19. 95, 

Ι απίε τε]. 

Ι -σατε 

πρ]. | αδικησεται ἓ. | αδικισειτε 7. 

- μητε τ. θαλ. Ο. 1.7. 14. Ῥῷ. 91. Εία. 

Το. Ίρεπι Αὐτὰ. Ζ 1}. Ῥγτ. Οτγῖρ. ἵν. 

δὲδ. Ῥγηιδ. | μηδὲ τ. θαλ. Ν. | και τ. 

θαλ. Α. 58. αμρ. ΟἿ. Απιι Μεπιρ]. 

- µητετα δενδ. Α. 58. τε]. Ογῖρ. ἵν. δίς. 
Ι μηδὲ τ. ὃ. δν. | οὐ ατοοτῖνιας Μοπιρῃ, 
(α]]απα ατΏοτοπι γη.) 

- αχρις] Τ «44. οὗ «΄. 7. 14. 38. Ὁ. 91. 

955. (περὶ. |. οι. Αἰ. 1. Ῥ. Οτίᾳ. ἵν. 
15, 25, 5. 
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8. σφραγισωµεν Εἰσ. ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 

(98.) Ῥᾳ. 91. 95. Οτίᾳ. ἵν. δῖβ. (-σομεν 

98.) | -ζωμεν Βἱ.8. ΕΤ. 

-- ἡμων ΟΥίᾳ. ἵν. δὲς. | οπι. 95. Μεπιρῃ. 
Άτπι, 4811. 

4. και ηκουσ. τον αριθ. των εσφραγ. 
Οτῖσ. ἵν. 15. 95. Ῥγηιδ. | οπι. Α. 

- Ίκουσα ΟΥγίΦ. ἵν. δί8. | -σαν ὃν. 

--τον αριθµον Οτῖρ. ἵν. δίε. | οπι. 95. | 
των αριθµων 7. (πιρί. 

--- ἑκατον τεσσαρ. χιλιαδες δὲ. Ῥ. | 

ἑκατ. Και τεσσερ. τεσσαρ. χιλιαδες Ο. 

6. |. ἑκατον ἑκατ. και τεσσαρ. και τεσσ. 
χιλιαδες 98 Αἰ. Βγ:. ἑκατ. τεσσαρ. 

δ΄ (δαρτα ΠΠ.) χιλιαδες Α. | ἑκατ. και 

τεσσαρ. τεσσαρεις χιλιαδες7. 91 (Ξρες). 

Οπρί, 1] ἐκ. τεσσαρ. και τεσσ. 14. | 
4 ρμῦ’ χιλιαδες 5. . Ονίᾳ. ἵν. δίς. 
7. 1 ρμδ' χιλιαδας 1. | οπι. ρμδ' χιλ. 

εσφραγ. 95. 

--εσφραγισµενοι 58. Ῥ. 91. Ὑπ]ς. Δυπι. 

Οτῖσ. ἵν. 95. |. -νων 6. 7. 14. Ω. | οπι 
ΟΥίᾳ. ἵν. 18, 

ὅ---Β. δωδεκα αὐῖαπο ΑΟ. 1, 6. 14. 38. 

(91.) Οὐρὶ: | Τιβ ς. 7. ΒΟ 95ε. 

Ο)Ιᾳ. ἵν. 15. (5εᾷ Ῥοδί Ἰωσηφ ιβ' 91. 

οὐ δυοκαιδεκα 1“, Ροδί Νεφθαλιμ οἱ 

Μανασσὴ οὐ Λευι ἀείποερε δωδεκα Ἐγ. 

τε]. ιβ). 

5. εσφραγισµενοι 19. νετ. 5. εὖ α]ῖπιο 
Υοτ,. 8.7 οπι. 10ἱ5, ΑΝΟ. 6. 14. 88. 
Ῥῷ. (91.) 95. Γιά, (8ντ.) Οπρί. (οι 
συ], οἵη. 91. 97.) | οπι. 8.65, (αὓ Ασηρ 

Ἄδαιοθ αἆ Ἰωσηφ) 1. | εσφραγισµενων 

(Ρχο -μενοι) {ετ. Υ. 5. 864 οἵη, τε]. αάά. 

νοτ. 8. 0], 7. | εσφραγισµεναι νοτ. ὅ. εἰ 

8. 6. Ω. | Τπ γεγ. 8. 5010 ἆδίμ. | { εσφραγι- 

σµενοι ἀποᾶεεῖες «-. Ψμ]ς. Απι Ασπι, 
Ἔν. (564 ““ ἄταεςῖς βίσπαξὶ ποπ τερεί]έας 
ΠΪδὶ ἴῃ ΙΠΙΠο εὖ ἢπθ. που αἀνατ δὰ 
βἰησα]ας ἐτραβ, αὖ αἀπιοποί Ὑ 8118, 

απαπι(πβπη ἱπ ποβςδ εκεπρ]ατίῦαβ 

αἀἀευα αι) τ. ἐπ Απποιι) οἵα. πΠ- 

ἀεσοῖες Μεππρῃ. 

δ. εκ φυλ. Ῥουβην] Ῥταεπῃ. και 7. (Ῥου- 

βιν 7 αἱ υἱά. 14. -βιμ τ. 27. 38, Ετ. 

Ῥουβημ Ο)ᾳ. ἵν. 13. Ῥουβειν Οπιρί;) 

- εκ φυλ. Γαδ κτλ.] οπι. ἐξ, 

6. ἴη10.1 αἀά. και 7. 

--- Νεφθαλειμ 1. | -λιν Ο. | -λιμ Δ. 6. 
143, (-ημ3.) Εγ. | -λι δὲ, (Ίουδα...Γαδ 

ον Νεφθ.... Συμ....Ίσαχαρ ... Ἰωσηφ... 

Ῥουβιν ... ασηρ... Μανασση ... Λευι... 

ζαβ....Βενιαμ. 91.) |οπι, Ασηρ. Μεπιρῃ. 

6. Νορλέα]ί Οἱ. 



τῃ.19. ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ, ἆ δώδεκα’ χιλιάδες '. ἐκ φυλῆς 
ΣΒενιαμεὶν”, ὃ δώδεκα" χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 

α, εκ ἱπῖρα ]οβορι ἁποᾶοοῖπι 
ΤΑ] Πα βἰσπα[ῖ, οκ ῖθα Βοπία- 
παπι ἀποάθοῖπα τα ἴα εἰσπαι]. 

να]ρ. Μεπιρ], 
Αὐτὰ. 2101, 5.1. 

κ’ 

Σο.β:90. 

“ἶ 

νους 

πο. 5: 15. αὐτῶν" 

Ἡ σωτηρία. 
θρόνῳ“, καὶ τῷ ἀρνίῳ. 

/ 

Τέρων καὶ 

προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 

Ν “ 5 Ν Ν ἃ 

" Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολὺς, ὃν 
» “ εαν ὐδ Ν 4 Σο ἡ ο να” Ν », 

ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ᾿ ἐδύνατο“, " ἐκ παντὸς ἔθνους πεπιο ροίοται, 
΄“ ἊΝ -“ - ΄- ΄ 

καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον 
“ / / “-“ / 

τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἱπεριβεβλημε- 
στολὰς λες καὶ Φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν 
πρὶ ' κράζουσιν' φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες, 

ἓτῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ" ἔ τῷ 
1 καὶ πάντες οἱ 

λ ος « / / / “ Ὦ κ “ 

οι ἦ εἱστήκεισαν ΄ κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυ- 
τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ 

εν» / 
επεσαν 

δ αὶ κ᾿ 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα" αὑτῶν, καὶ 

/ » η « 3 / 

“ λέγοντες, ᾿Αμήν: ἡ εὐλογία 
Ἂν « » α 6 / Ν 6 5 / ΩΝ ε Ν 

καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ 

ΦῬοβῦ Ἰαθο νυἱάϊ 
πιασπαπι, 

ἑατραπα 
απαπι ἀἴπαπιοτατο 

εκ οπιπῖραβ 
ρεπίίριαβ οὖ τίῦαῦι5 εί Ῥοριι- 
15 οὖ Ππσιαῖ, ΒίαΠίΕ απίθ 
(λτοπαπα οὔ ἴπ οοπβροσία ασηῖ, 
απηϊοΓί δίο]ας αἶδας, οἱ Ῥαϊπιαο 
ἴπ πΙαΠΙΡΙΒ 6οταπῃ, 19 Ἐν οἷα- 
ππαραηί νους ππασπα ἀῑεθηίθἙ, 
Ῥα]α5 ἆθο ποβίτο, απ 5οάῖς 
ΒΗΡ6Υ (τοππα, οὐ ασπο, Ἡ Εὖ 
ΟΠΠΠ6Ρ απρο]ί 5ιαθαπέ ἴῃ οἵτ- 
οπἵζα (Ἠτοπὶ οὐ βοπίογαπα οὖ 
απαίναοτ απἰπιπα]ίαπα, οὗ οες]- 
ἀεταπί ἴῃ οοηβροεία (τοπ 1π 
ασ. 8185 οὖ αἀοταγεταπέ 
ἀθειπῃ, 13 ἀϊσθηίθς, ΑΠΙΕΠ, Ώθηῃθ- 
ἁϊοιιο οὔ οἰατίίας οὖ βαριεηί]α 
εἰ στααταπι αοξῖο οὐ ΠΌΠΟΙ εί 
γίτίας οὐ Γοτιπάο ἀθεο ΠοβΙΤΟ 
1π. βαοσπ]α 5αεοπΙΟοΓΗΠΗ, ΠΊΘΗ. 
19 Ἐν ταβροπα1ϊ παπα 4ο 5επἰοτ]- 

ἄγγε- 

ς Ὁ γ Ν « " Ἂν; - - ε ΄ » Ἂν 

καὶ ἡ δύυναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς 
΄-“ ΄“ / / 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
13 ἘΠ 95 / - » “ 

καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν 

δὶς (Βαρεῦ απίθ Ιωσηφ) | εὖ ροβῦ 

Νεφθαλιμ Παθεῦ Δαν Μεπιρῃ. (παρὲξ 

τοῦ Δάν Οτῖῳ. ἵν. 15.) 
6. Μαννασση ΑΝ. | Μανασσην Ο. | 

Μαναση Ω. Οπρί. | 1 Μανασση ς. 
1.91. Έτπι. Εν. | οπι. Μεπιρῃ. 

7. εκ φυλ. Συμεων κτλ.] οπι. Ν. 

--- Λευει δὲ, | 1 Λευὶ ς. ΑΟ. τε]. Μεπιρῃ. 
---Ίσσαχαρ ΑΝ. 7. Ῥ. Υπ]ς. | 1 Ισαχαρ 

51.8. 1. 98. 91. Μεπιρῃ. Ῥτπις. Οπρί. 

Ἐτ. | Ισασχαρ. Εἷς. 

8. ἐκ φυλ. Ιωσηφ κτλ.] οπ. 14. | 
Βενιαμιν εἰ Ἰωσηφ τηυΐαῖο οτᾷτπε ἂν. 

(-μειν ΑΕ. 1 -μιν 5. 91.) 
- Βπ. εσφραγισµενοι] -ναι 7. Ο. 95. 

9. ειδον Ο. 1. 88. Ῥ.τε]. | ιδον ΑΝ. 7. 13. 

- ιδου] οπι. Ο. Υαἱδ. (εί και) ἨΜεπαρῃ. 
2001. (εἰ και) (097. 212. 910. 

- οχλος πολυς ΝΟ. τε]. | οχλον πολυν 
ΑΔ. Υπ]ρ. Ώρπιδ. 1 πληθος πολυ εί]. 

(ὅδδη 19.) 

-- ὃν δός, 6. ῬΩ. 91. Ὑπσ. 61. 

Ἔτπιο. | ὁ ΝΧ. (οοσγ.«Ἡ.) | και Α. | 
ὁ Με, 

-- αυτον ΑΝΟ. 1. 14. ἤει. Έτ. εκ Πῖ8 

Ουρι. 810. | οπι. 6. 7. 58. Ω. 91. 95. 

γπ]σ. 617. 212. Ῥγπιβ. περί, 
---εξυνατο ΑΟ. 6. 7. 38. Ο. 91. Οπιρί. 

Ι {ηδυν. ς. 1. 14. Ῥ. 96. Με]. Ἐν. 

9. και φυλων (347. 279. 9510. Ώτπις. | οπι. 

1. Ε7. 

--- και 8Πίθ γλωσσ. (3). δῖ. Βπις. | 
οπι, 14. 

-- ἑστωτες ΔΝ. 1. Ῥ. 91. (Ἠρτ. Βππις. Έτ. 

Οπρί, |. ἑστωτας 6. 7. 14. Ὁ. 95. | 

ἑστωτων Ο. 98. 

---ενωπιον τ. θρ. (01. δἱ9. Ῥηπιδ. | επι 
τ. θρ. Δ. 

- περιβεβληµενους Αἰ ΣΈ, 6. 7. 14. 88. 

ΘΟ |  -μενοι ς.. Ν... 1. . 91. Ψ αἷς. 

Αὐτῷ. 1 γ. | -μενας 95. (ει εταπέ 

απηῖοῖ Οὐρτ. Ῥτπις.) 

-- φοινικες ΑΝΕσΟ. 1. 7. 58. Ῥ. Υπα]ς. 
Ἐγ. 1 αἀά. Παεταπί «4ργ. Ῥτπι. | 

φοινικας 83. 6. 14. ϱ. 91. 95. Αττῃ. 

|. αρεπίες ραΐπιας Μεπιρη. 

10. κραζουσι» ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. ῬΟ. 

91. 95. (ωπμί. | οἰππαραπίι ας. 

ἀἰεεραπί ϐ31ρΥ. Ῥτπι | Ἱκραζοντες 
σ.. 1. Μεπιρῃ. Απ, τ. 

--τῳ θεῳ ἧμων τῳ καθηµενῳ επι τῳ 

θρονῳ (Δ)Ν5Ο. 6. 7. 14. 598. Ω. 91. 

95. γπἱς. (Μεπιρ].) στα. 4011. Ἀντ. 

(του θεου Α. 98. οπι, τῳ καθ. 3.) | 

τῳ καθ. επι τ. θρ. θεῳ ἡμων 1. | Τ τῳ 

καθημένῳ επι του θρονου του θεου 

ἡμων δὲ. 8. Ετ. 

10. τῷ θρονῳ ΑΝ3Ο. 6. 14. Ῥ. 91. 95. | 
Τ του θρονου «τ. ἔδει, 1. 7. 985. ϱ. 
“Ἐν. 

--- τῷ αρνιῳ] του ἀρνιου ἴδ, 
- ἥη. δ. εἰς τους αιωνας των αιωνων 

αμην ΝἨ. (οτι...) 

11. οἱ] οτι. δὲ Ἐς, (44 4.5.) 

- εἰστηκεισαν (Α9.)6.7. 14. 38 (41})}5. 

(Ρ.). (ῷ.)91.( Ὁ. ἃ 6) 95. Οπρί, | ιστ. 

ΑΝΕ. | -κισαν ἰδ. | -κησαν 75... | 

εστηκισαν Ο. | 1 ἑστηκεσαν «:. ἔτ. ἢ 

εἴστηκεσαν 1. 

- τεσσ. δ΄ 1. 

--- ἐπεσαν ΑΝΟΕ. Ἐγ. |  -σον «:. 1. 6. 

7. 14. 385. Ὁ. 91. 955. 

- θρονου] 844. αυτου 6. 7. 14. ϱ. Ἀντ. 

π- τὰ προσωπα Αἵ, 6.7. 14. 98. Ρῷ. 

91. 95. Ὑιὶς. Αιπι. Θστ. Οπρί, | 

Ύπροσωπον ς. 1. Μεπιρῃ. ῑι, 1}. 

19. και ἡ σοφια Ε)118. | οπι. ΔΑ. 

- ἡ ευχ.] οτι. ἡ 83. (απ 4.25.) 

- ἡ εσχ.] οπι. ἡ 96. (ὐπρί. 

---αμην] οπι, Ο. 

19. απεκρυθη 58 (4). 

- εκ ΝΤεπιρα, Τμεῦ, (ΤᾺ. 81.) |. οπι. δὲ. 

91. 

9, 58.0118 ἃ] Ὀ18 ΟἹ. ἊΝ 10, βεᾶοί Οἱ. Απιι1 | 12. 
ΒΟΥ (οπι. “6 0") 6, 

ο 
965 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ (0) / ͵ 9 : / πάν. πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι, οἱ περιβεβλημένοι 
ασ τὰς στολὰς τὰς λευκὰς, τίνες εἰσὶν, καὶ πόθεν ἦλθον; 

. , ΄σ / 3 “ Ν μα ΄- 

14. καὶ εἴρηκα αὐτῷ, κύριε ΄ µου’, σὺ οἶδας. καὶ 
Ὁ μα Οὗ / » ἀπ τε 5 / » “ θλί 

πο εἶπεν μοι, Οὗτοί εἰσιν Ἱ οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως 
- 3/ ΔΝ Ἂν 3 “ 

τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν, καὶ 
μ. / αλλο ντ .ν ο) “ ᾽ / 5 Ν 
ἐλεύκαναν  αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου. '' διὰ 
. ΄ - / - ᾿Ξ ὝὟ 

τοῦτο εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λα- 
/ ἮΝ κ Ἷ τ “ “ » . 

τρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ" 
/ ΄ / / . ΄ 

καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ αὐτούς. 
Χ 188. 49: 10. δ χα » / 3/ 

οὐ πεινάσουσιν ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ 
ὅτι τὸ 

ΥΠ. 14. 

Όα8 ἀἴσοπδ παλ], ΗΙἰ ααἲ απηῖσ 
βυηί 500115. 8]018, αἱ ναπί οὗ 
απᾶθ νοποσαηῦ δ δ Εἰ ἀῑκί 11, 
Ῥοπιῖπο πιΐ, τὰ 5618. Ἐν αἰχὶῦν 
ταὶ, Ηἰ εαπί αὶ γοπογιιηῦ 4θ 
ττπρα]αίίοπε παρα οἳ Ιανετιιπῖ 
βίο» δι85. οὖ ἀθα]ρανεταπί 
θᾳ5 ἴῃ βαηριίπο αρηί. | Τά6ο 
επί απίο (Πτοπαπα ἀεῖ, οὔ 56Γ- 
ν]απῖ οἱ αἴθ 3ο ποοίβ ἴῃ {οπι- 
Ρο οἶας, οὐ απ βθάθὺῦ ἵπ ἴπτοπο 
ΒΑΡ ΤΑΙ 8αρεΓ 1108, 1 Νοπ 
εβατ]επί ηθαιιε 5.16 ηὉ αππρ] ας, 
ηθ(ιθ ομἀεῖ 54ΡοΣ 11109 50] πο- 
απο 1]1ὰ8 αρδίας, "7 αποπίαπα 
Άρπιας ααἰ ἴῃ τηραϊο ἔμτοπ] οδί 
τερεύ 195, οὐ ἀεάποεί 605 δὰ 
τΊιαο {οηίες ααπαταπῃ, οἱ αὐ- / 8. 9 ᾽ Ν ς ο. ὮΝ - -“ 

πεση επ ονυτοὺυςο ἥλιος; οὐδε παν χουμνου" 

ἀρνίον τὸ ἀνάμεσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς καὶ 
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ἵ ζώης" 
5 ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν" δάκρυον ἴ ἐκ΄ τῶν ὀφθαλμῶν Σ 158.95:8. 

80. 

αὐτῶν. 
τι. κα’ 1 Καὶ ἢ ὅταν “ ἤνοιξεν τὴν πο τὴν ἑβδόμην, 

ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ᾿ἡμίωρον." 
τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους, οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, 
καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 

3 καὶ εἶδον 

ειεγσεί ἀθιαδ οππποπι 1αογΙπιαη 
εκ οσσΗ8 θοταπι. 

Ν δά, Ν 

πηγὰς υὀὐάτων, καὶ 

1 Ἐπ οππῃ αρογια]ςδοί δἱρί]]απι 
βερήπιαπη, Γπούαπι 680 θἱ]επίί πι 
πη σα6]ο ααδί πιοῖα ΠΟΙᾺ. 
3 Ἐν νἱὰϊ βερίεπι ΒΠΡΕΙΟΒ 
εἰαπίθι 1π οοηδρθοία οὶ, οὗ 

8 Ν 
5, καὶ ἄλλος 

5 5 5 ΄ κ " 
ἄγγελος ἦλθεν, καὶ ἐστάθη ἐπὶ Ἱτοῦ θυσιαστηρίου, 

18. τας 90.] οπι. Ο. 
- εἰσιν} οπι. 1. ἤν. 

14. ειρηκα ΔΝΟ. 1. Ἑ. Ἠτ. | εἰπὸν 6. 7. 
14. 98. Ω. 91. 95. ΟἸηρί. 

--- κυριε μου δὲ, 6. 7. 14. 38. ῬΩ.91. 

95. Ψμὶσ. Μεπιρῃ. ὅγυ. Οπρί. Ουρτ. 
272. 810. | ἔοπι. μου ς΄. Α. 1. ΑΥτη. 

2001. Ῥηπις. τ. 

- μοι οπι. ὃν. 

- εκ τῆς θλιψεως της µεγ. Ῥ. 91. | απο 
θλιΨ. µεγ. Δ. | εκ πιαρπῖς α/Π]οιΙοπίριιΒ 
Μεπιρῃ. εκ 1118. Ῥγεδευτα ππαρπα Τετί. 

ΒςεοΥΡ. 12. εκ τασπα (πρα]αίοπε (1Ἠρ7. 

272. 910. Ώρηις. 

- επλυναν] επλατυναν 1 (-τειναν). 95. 

Αγ. ἰτἰ. (" ἐπλάτυναν τὰς στολὰς αὐτῶν 

1.6. ἀαίανεταπί βίο] 8138: ΙΠΤΕΓΡΓΕΒ 
Ἱερίδεο ν]ἀείασ ἔπλυναν. Ετ πη πηοί.) 

-- αυτας ΑΝ. 1. Ἑ. 91. πρ. Μεπιρῃ. 

ὅν, Οπρί. Ουρν. Ένπι, ἵρβαπι Τετ. 
Ἴ στολας αυτων «τ. Εγ.(στολας: εἰ αἆ 

πΙβΠΙ Ῥαρίηπαπι αυτας οὖ ἴῃ ῬαΡ. 5866. 

αυτων) | οἴῃ. 6. 7. 14. 58. (41ή:) ῷ. 95, 
Ατπι, 4941. 

906 

19. δια τοῦ 38. 

-π-- ἐπὶ του θρονου ΑΝ. 1. 58. Ῥ. Εγ. | 

επι τῳ θρονῳ 6. 7. 14. ϱ. 91. 96. 

Οπρῖ. 
-- σκηνωση 7. | γινωσκει αυτ. ὃδ. 

16. ετι 1’.] οπι,. δὲ, πρ. Μεπιρῃ. 
Αὐτὰ. Αι. Υτ. (γιά. Έδρα, χις. 

10.) 
-- οὐδὲ διψησουσιν | ουδὲ διψασ. δ. | 

ουδὲ διψησωσιν Ῥ. | ουδε µη διψήσωσιν 
14. | οὐδὲ µη διψησουσιν Α. 

-- ετι 30, Ὑπ]ς. «3081. Βντ. | οπι. 1. 98. 

Μεπιρῃ, Ατπι. Ἐν. (νῖᾶ. Ώρα.) 

- οὐδὲ μη π. ΑΝ. 1. 14. Ῥ. Ε΄’. | ουδου 
μη π. 6.7. 98. Ω. 91. 95. Οπιρἰ. 

- πεσῃ] -σηται 88. 

- ὁ ἡλιος] οπι. ὁ 38. | ππιῦχα Μεπιρῃ. | 

86: ετι δὰ", (6οἱτ.)) 

- παν] τοθ. Αιπι. 

17. ποιµανει ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 88, 

Ῥῷ. Ὑπϊς. Απτπι, Ῥγτ. | ποιμαινει 

91. 95. Μοεπρὴ, | ἵορει (ρ). (Ρίο 
χαρεί.) 

- ὁδηγησει ΑΝ. 1. 14. 98. (-ση). ΕΩ. 

91. (Τ. ἃ 6.) συν. ΜεπιρΗ. Ατπι, | 

ὁδηγει 6. 7. 91 (Β11γ.) 95. 
17. ζωης ΑΝ. 6.7. 14. ῬΩ. 91. 956. Υπ]. 

Άγπι, πη. (17. 510. Ένπις. Οπρί. | 

Ἰ ζωσας ςτ.1. 88. Μεπιρῃ. Ἐν. 
- και εξαλ. τα ἔπ. νου. Τογὶ,. ἆθ Ἐορ. 

εαΓῃΠ. 68. οπι. 1. 98. ΕΤ. 

-- παν δακρυον] παντα τα δακρυα 14. 

ΜεπιρΗ. 

π-- εκ τ. οφθ. ΑΟ. 6. 14. ῬΩ. 91. 955. 

Απι Εμ. Αὐτὰ. Ουρτ. 810. Εγπιδ. 

Οπρί. | ᾖαποτ.οφθ. 5. δὰ. 7. Ὑαἱς. 

ΟἹ. Μεπιρῃ. (ν1ά. Ἐ5. χχυ. 8.) 

1. όταν ΑΟΡ. | 1 ὅτε ς.. Ν. 1. 6. τε]. Ἐπ. 

σπρί. 
---ἑβδομην ζ΄ 1. (ποι ΕΤ.) 
--- 51π1|0 οπππο ααοᾶ 1π οαε]ο δὲ αυοᾶ ἵπ 

τοῦτα 211. 

-- ἡμιωρον ΑΟ. 91. | 1 ἡμιωριον 5. ἐξ, 
χο]. ζειµ. ΑΝ.)  ἀβᾷπθ δὰ Βογϑιῃ 

Μεπιρῃ. 

19. οὐ ἀῑκ1ὲ τα]μῖ ΟἹ, | 14. 11118. ΑπιιΧ | 16. που 
οδαθὺ Οἱ, | 17. ἀεάιοῖς «πι.Ὰ 1. | δῸ οσο] 
σι 

ων υβδῦμονι 



ΥΠ. 9. 

νπ]σ, Μεπιρῃ. 
Άσπι, ΖΒ. 8Υτ. 

πο, 

ΚΒ' 

Ἐν. 6: 928. 
7. μεμιγμένον 

ΚΓ' 
57ο6Γ. 61:95. 

2. ειδον 1. 91. τε]. | εδον ΑΝΟ. 7. 
ο. 

- τους ἑπτα] οπι. 1. ΕΤ. 
- ἑστηκασιν] εἴστηκεισαν 38. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

3 Ν “ Ν΄ στ 3 - ’ 

έχων λιβανωτὸν χρυσοῦν: καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα 
Ν ο ΄ “ - - ΄ 

πολλὰ, ἵνα ἰδώσει" ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων 
/ Ν [ή ὯΝ - Ν ’ 

πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον 
“-“ / / Ν “ ΄, 

τοῦ θρόνου. καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων 
΄- ΄ - ἧς “-“ / 

ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων, ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέ- 
3 Ἕ -“ . 

λου, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 5 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος 
4 Ν Ν “ Ἂς »» / 4 ον “ ᾽ ΄ 

τὸν λιβανωτὸν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν" ἐκ τοῦ 
ΔΝ - / / ἊΣ ΄ 

πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν" καὶ 
Ημ “ 
ἐγένοντο 3 βρονταὶ καὶ φωναὶ 

/ 

σεισμός. 
6 Ν οκ Ν᾿, 8» ” Γ ν Ν ε Ν ῃ 
Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλ- 

« » να ΕΝ, 

πιγγας, ἡτοίμασαν ἆ αὐτοὺς " ἵνα σαλπίσωσιν' 
τ ΧΆ: “- ἘΤᾺ / π Ν 3. ΑὐΡ / 

Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένετο χάλαζα 
/ οι / ΔΝ 

καὶ πῦρ “μεμιγμένα "ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν 
γῆν ᾿ καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη"- καὶ τὸ τρί- 
τον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς 
κατεκάη. 

[ή 3 ον / 7 

ὃ Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, "καὶ ὡς ὄρος 
/ Ν / » / 5 Ν Δ τ 

μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς την θάλασσαν" καὶ 
΄ ΩΝ - ΄ - , 

ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα. 9 καὶ ἀπέθανεν 

ΝΣ ν ν 
και αστρατπαι και 

14. | 5. βρονται και φωναι και αστραπαι ἓ. 

6. 14. 9. 95. ας. Ατπι. γπιβ. | 

βρονται και αστρ. και φων. Α. 88. 

Μεπρῃ. Βγτ. [1 φωναι και βρον. και κατεκαει {ετ. ΤἸ. 

ἀαΐαο επί 1]]ἱ βορέσπι (αῦαθ, 
3 ἘΠ απβ απηρο]ας νοπὶς οὖ 
βίου ὕ απῖο αἰίατο Παῦστπβ ταἵ8- 
Ῥπ]απι απτεαπα, οὖ ἀπία εαπῖ 
11} ἵπσρηρα πιπ]τα, ας ἁἀπτοῦ 
οὐδύϊοηϊ 8 Βαποίοταπι οπι- 
ΠΙππη ΑΠΡΕΣ αἰίαίο ΔΌΥΘΕΠΙ 
αποὰ οδῦ απ[ο (Ἡτοπαπα. “Εἰ 
αποσπα1ς Γαππας Ἱπορηκδοταπι ἆθ 
οταΓἱοπΙθας βαποίοταπη ἆο πη8- 
πα απηρε] οοταπι ἆἀεο. 5 Εἰ 
ποοερῖν απΏρε]ας τπτ Βα] πη, οἳ 
Ἱππρ]ον]ί Ἰ]ιά (6 1ρηῖ αἰίατίς 
οὐ τηΐϊβὶῦ ἴῃ ἵ6ιταπι: οὐ {[ασία 
Βιιηῦ (οπ]ίταα οὗ γοσθ8 οὐ ἔμ]- 
Ροτα οὖ ἵετταῬ πιοί!β. 

5Ώι εερίεπι αππε]ῖ ααἱ Ἰα- 
Ῥεδαπό βερίεπι ὑπῦ88 Ῥατανθ- 
χαπῖ 86 αὖ ὑπδα σαπετεηί, 

1 ἘΠῚ ρτίπιαβ απησε]αδ παρα 
οροϊπ]τ, οὖ Γασία εδί ρταπἆο εί 
Ἰσηῖς τηϊχύα ἴῃ απηραίποτη εἴ 
ΙΙΞΒΗΠΗ ο5ὺ ἵπ ἴθιταπα: εὖ {εζ- 
απ ΡαΥ5 ἵειγας οοπρηδία οί, 
εἰ ἱαγία Ῥ8ἱ5 αΤΌογΙΠΙ 6ΟΠΙ- 
Ῥηφία οδί, οὖ ΟΠΙΠ6 {αθηπαπι 
γ]τιάς εοπιθαδίαπι εδ. 

8 ἘΠ εεοππᾶπδ αηρεῖας ἔπθ8, 
οθοϊπίῖ, οὐ {απιαπαπι ΠΊΟΠΒ 
πιησηις Ίππο ατάεῃςδ ΠΙίΡδΙΒ 
εδί 1η πιατο: οὐ Γαοία δϑὺ δία 
Ρ418 πιαγῖς εαησ 15, ὃ οὗ πιοτίπε, 

7. και το τριτον της γῆς κατεκαη ΑΝ. 

6. 7. 14. 38. Ῥο. 91. 
γπα]ς. Ατπι. «ἄτη. Ῥντ. Ῥηπι. Οπιρί, 

(Τ. ἃ; 6) 95. 

|. ἔοπι. ς-. 1. Μεπιρῃ. 

- εὔοθησαν Ῥγπι5. | εδοθη Α. 95. 

- σαλπιγγες] 844. ἵνα σαλπισωσι 95. 

8. ηλθεν] εζηλθε 14. | αἀά. 840 οτ]επίαε 

34. 
- εσταθη] -θην 14 5ο. 

- του θυσιαστηριου ἓ. 6. 7. 14. 38 (41) 

Ω. 91. 95. Οπρί. | 1 το θυσιαστηριον 
ς-. ΑὉ. 1. Ῥ. Εν. 

- λιβανωτον] λιβανον το Ο. 

-- δωσει ΑΝΟ. 1. 95. | { δωσῃ ς. 
6. 7. . 885. Ῥ. 91. Ετ. ΟἸηρὶ. | δὼ 
14, 

- το δηΐθ ενωπ..] οπι. ἐδ. 
4. ὁ καπν.] οπι. ὁ 83. ((οΥτ.98,}) 

--- του αγγελου] ΟΠ. του 38. | των 
αγγελων 143. 

5. τον λιβ.... αυτον ΕἘἶσ. ΑΝ. 1. 6. 14. 

88. 0. 91. 955. Οπιρί. | {το λιβ.... 
αυτο δί. 8. 7. Ἐγ. 

- εβαλεν] ελαβον Α. 

αστρ. 5. 1. Ἑ. 91. Εγ. | φων. κ. αστρ. 

κ. βρονται 7. | ἴα]ρατ οί [πούππι οδί 

{οπίίτα 86 ἔα] πη θα «1. 

6. οἱ ἑπτα] οπι. οἱ 1. Ε΄. (εί ζ’ Παβοῖ 1.) 

- οἱ εχοντ. Α. 1. 6. 7. 14. 58. ΡΩ. 91, 

95. Υια]ςσ. Μεπιρῃ. Ατπι. ὢγτ. Οπιρύ. | 

Ἀ.ΟΠῃ. οἱ ς΄. δὲ, 7. 

- ἑπτα] οτι. 88. 
-- αυτους ΑΝ. | Τέαυτους «. ἃ. 6. 

38. τε]. Εγ. Οπιρί. | ἐπ᾽ αυτους 14. 

7. πρωτος]  αάά. αγγελος «. 1. 88. 
Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπι. 49ἱ1. Ότπις. Εγ. 

{οπι. ΑΝ, 6. 7. 14. ΡΩ. 91. 95. Ἠατ],Ἡ 

Το. Ἀντ. Οπιρί. 

-- µεμιγµενα Δ. 1. 14. τε]. Ψα]ρ. στ. 

Ἐτ. | -νον ὃ, 88, Ῥ. | -νη 7. 
--εν αἷμ. ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 88. Ε0. 91. 

95. γι]σ. (εξ Απιι Ει]ᾶ) Ῥγπιβ. Οπιρί. 

Ι Χοπ. εν σ΄. ἴεπι. Ετ. | πϊκία δα 18 

Ῥστ., 

Ἔγ. 

π- και το τριτον των δενδρων κατεκαη 
γπἱς. Μεπιρῃ. Αππι. Θυσ, | οπι. 14. 
ᾳ”. 2. Οπρί. 

- ὁ χορ. ὁ χλ. 7. 

8. ὁ] οπι. 95. 

- αγγελος] οτη. ὃν. 

- ὡς ορος] ῬΓαθπι. εγενετο 95. 

--πυρι ΑΝ. 1. 985. Ῥ. ας. Μεπιρῃ, 

Ἔτη. Βντ, Εγ. | οπι. 6. 7. 14. 9. 91. 

95. Αππι. Οπιρί. 
--- εβληθη] Ῥίαοπι, και 95. 

--- εγενετο] εγενηθη ὃν. 

8. ἐπατίθα]απι ΟἹ. 1 ἄπτει ἄε οταῦ. ΟἿ. | 
{πτοπαπα ἀθὶ ΟἹ. | 4. οὖ ἀθ πιαῦα πι. | 5. ᾶθ 
ἀρπῖ Οὐ. | ἵθτταρ τηοίΙ8 ΤΙΑσΠΙΒ Οἱ. (οπι. 
τηβρΏ 8 πι. Βοα Ἠαυεῖ Τή.) | 6. ργαθρᾶτατε- 
ταηῦ ΟἹ. | Τ. παϊβία ἴῃ βαπραίπο ΟἿ, [ οοποτοτηβ{ 
εδι Οἵ. 
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ΑΝ, 
1. 6. 7. 14, 98, 

Ῥ0. 

κΕ’ 
ο ΑΠ,, 8 :9. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ν / “ / ω ᾽ “ / Ν 

Τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ 
μ᾿ Ν Ν Ν / “- λ' / 1δ θ ́ ἔχοντα ψυχᾶς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων ἆ διεφθά- 

[ή ρησαν. 
10 Νε / ΕΣ » / Ἀ 3 » 

Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἔπεσεν ἐκ 
“- “ δὴ 4 / ε λ Ἂς 

τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπὰς, καὶ 
Ν “ “- Ν ΙΝ λ 

ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν, καὶ ἐπὶ τὰς 
Αα «ο Ἱεκν πμ, κ ο ο. 5 ΄, 

πηγὰς τῶν ὑδατων. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος 
/ ἢ κ σύ / Ν / ΕΣ ην 

λέγεται ᾿Αψινθος" καὶ Ἰ ἐγένετο“ τὸ τρίτον τῶν 
ν ἢ σι 3 / 

ὑδάτων" εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ ἡ τῶν" ἀνθρώπων 
“ ΄, ο ΄ὔ 

ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 
, τᾷ ὌΝ ΤΩΣ / 

15 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη 
ΜΑ “ Ν / - / Ν 

τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ 
Δ - / 4 “ Αλ / 

τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον 
Ες κεν Ἀ δὰ οἷν ,ὔ Ν 4 ο Ν / 9 τὰς Ν 

αὐτῶν, καὶ η ἡμέρα μὴ ἶ φανῇ το τρίτον αὐτῆς, καὶ 
ε 

ΥΠΙ.10, 

εδί θυ ἴα Ῥατ5 ογθαίηταθ, 4186 
Ἠαδεπί απΠίπιβ8, οἱ ἰθτ[α Ρ8Γ8 
παγίαπα Ιπυεγῆς, 

1Έ (ετῆας απσο]ας ἔπαθα 
οθοϊπΊζ, οὗ οροῖαϊι ἆο οπε]ο 
Βίε]]α τασπα ανάσες ἕαπια παπι 
{αου]α, εἰ οθο]ᾶῖς ἴῃ τετίίαπι 
Ρατίθπι Βαπιίπαπα οὗ ἴῃ ΓΟΠ{ΘΒ 
αηπαταπι. 1 Ἐν ποπ]θη δίε]]αθ 
ἀῑοίμας Αὐεϊπίμϊίας, Ετ Εποία 
εβί ἰθυύϊα ρατ ααπαταπι Ἰπ 
Ἀὐδιπίηίατη, οὗ πια] Ποπαίπα ΠῚ 
πιοτραῖ βαπί ἆο δααΐβ, ααΐα 
ΑΙΠΤΟ [ποίπθ εαηῦ, 

1. ἘΠ απαχίπ8 απσο]ας ὕπθα 
σθοϊηϊξ, δῦ Ῥεγοιβδα οϑὺ [θτιῖα 
ῬΆΓΒ 5ο] οἱ {τα ρα Ίαπας 
εί ἵετήα Ῥατ8θ αἰθ]]αταπι, αὖ 
οὐβοπταγοῖαγ θγ]α Ρα15 ΘΟΓΙΙΤΗ. 
εἰ ἀῑεί ποῦ Ἰασθγοί Ρανς ἑθτίία, 
εί ΠΟΧ αἰπι]]]ίου. 13 Ἐι νἱᾶϊ, 

ἡ νὺξ ὁμοίως. 

’ ἊΝ 

γάλῃ, Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ 

8 Ν 5 4, κὰν, εἰ 
καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἕνος 

ΓΜ Ἃ / “ 
ἢ πετομένου " ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ με- 

Ν - [ 5 ὰς - 

Στοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς 
. - “-“ “-“ -“ ΄ “ “-“ 

γῆς; ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σαλπιγγος τῶν τριῶν 
“ “ / 

ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 

ΙΧ : Κε' 
ἃς, 8:10. 

« 3, 5. ΄ ᾱ Ν 9 
Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν," καὶ εἶδον 

5 “ΙΝ 
αετου δ΄ απαἰνί νοσεπι απίας ααἴ]αθ 

γο]απβθ Ῥεγ πιθάῖαπα οπθ]απα, 
ἀῑσθεηξίβ γοσο ππαρπα, 86 γαθ 
νιθ ΠΑΡ ΓΑ ΠΕ 18 ΒΠΡΟΓ ἴθγταπι 
46 εαιθτῖ5 νοσῖραβ ἔα 86. ἑτγίαπι 
ΗΒ ΘΙΟΥ μη, απ εναπί (αλα 
οαη στ, 

1 Έτ απἴπίπς απρε]ας ἑαβα 
οβοϊπ]{, οὺ ναὶ εἴε]]απι ἆς οαο]ο 

9. τριτον 19.] τά. µερος ἃ. 
--των 90.] οτι. 1. 7. 14. Ὁ. 91. 95. 

1}. πρί. (ρϊβείαπι ἰαπέωπι οτι. τε]. 
Ἔτπις.) 

--εν τῷ θαλασσφ] οπ. 1. 
Διπι, Γπι. Εγ. 

- ψυχας] -χην ὃξ. 

- διεῴφθαρησαν ΑΝ. 1 (-ισαν). Ῥ, 91. 

Ορ]. -ησεν Ἠγ. | 1 διεφθαρη ς. 6. 

7 (ρει). 14. 98. Ω. 955. 

10. ὁ τριτ.] οπι. ὁ 95. 

- και επεσεν] οπι. Ῥηπις. 

ὑδατων Όγπιδ. 

“μι. Πατ]. 

- και ἐπι... |. οι. Α. 
Ατπι. 

- των ὑδατ. 8. 1. 7. 14. 88. ῬΩ. 91. 95. 

Οπρί. | Ὑοπη. των ς. Ἐγ. 

11. λεγεται] ελεγετο 7. | αἀά. ὁ Δ. 6. 

ῬΟ. 91. 95. Οπρί. οπι. δὲ. 1. 7. 14. 88. 
Αντ, Ὦγ. 

---αψινθος Απιι (-ἴα8) (1ωα.) Ἀγν. | 

-θιον δὰ δι (σουγ, 5.) πρ. Οἱ. Μεπιρη. 

Επι, | αἀά. λεγεται ΝἨ. 

-- ἐγένετο ΑΝ. 6. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 96. 

Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Έγπιο. Οπρί. | 1 γινε- 
ται 5. 1. Ἐπ: 

π- τὸ τρίτον των ὑδατων ΔΝ, 1. 6. 7. 
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14. 88. ῬΩ. 91. 95. σις. Μεπιρῃ. 

(Ανπ..) 21. ντ. Ῥτπιδ. [ Ἐ οΠ1.των 

ὑδατων δὲ. 8. Εν. 
11. αψινθον] -θιον ἐδ, 7. Ὑπ]ρ. 

--των ανθρ. ΔΝ. 1. 6.7. 14. 88. ΤΟ. 

91. 95. Οπιρί. | Χοπι. των ς΄. Ἐτ. 
---εκ των ὑδ.] επι των ὑδ. Α. 
19. επληγη Εν. | πληγῃ 1. | επλιγει 7. ] 

επλη 14. 

---ἕνα σκοτ. το τριτον αυτων] οπι. 311. 

--το τριτ. αυτων και ἡ ἡμερα µη φανῇ 

το τριτ. αυτης ΑΝ. τε]. ας. | τοτριτ. 

αυτης µη φανῃ ἡ ἦμερα 6. 7. 14. 95. 

(οτη. αυτης). | αὐ ποπ Ἰποσγοί [για 

Ἠ]αταπι Ῥατε ἴῃ αἴθ οὐ αΙππ]]ίογ οἰῖαπι 

ποςίθ Μεπιρ]. (Βντ.) εαπάεπι ρατίθπι 

απαϊίοτοι Ώγπις. 

- ἡ ἡμερα] οπι. ἡ Ω. 

π- μὴ φανῃ ΑΝ. 14. 98 αἱο. Ῥ (φεν.) ϱ. 

95. (απίο ἡ ἡμερα 88.) | Έμη φαινῃ 
ς. 91. τ. φαινει 7. 

---Το τριτον αυτης | οπι. 7. 14. 958. 96. | 

(το τεταρτον Α.) 

18. ειδον ο». 8. το]. | ιδον Α. 7. 14. 0. 
--- ἑνος «ΑΗι. | οπι. δ. Μοππρη. Ασπη. 

--αετου ΑΔ. 14. 98. Ω. 91. 96. αρ. 

Μεπιρὴ. 491. Ἀγτ. πρί. | Έαγγελου 
5. 1. 7. Ῥ. Άτπι, Ἐν, 

18. πετοµενου ΑΝΝ. (63.) 73. 14. 58 (41/).. 

Ῥ. 91. 95. Οππρί. 1 Ἡ -ωμενου 5. 1. 63. 

78, Ὁ ἘΠ 

- εν] οτι. ἐξ, 

--µεσουρανηµατι] -νισματι 1. Ἐγ. | 

τη Θ 10 οπο]ῖ οὖ ἵετταο 91, | ἵπ πιοᾷῖο 

σααᾷαθ ᾳππθ δαπραἴπεπι Ἠαδροί ντ. 

--μεγαλη] αάά. τρεις 7. (91. τρις) 
Οπρί. 

---ουαι Ρἱ8 ἵππίαπι 1. ΖΡ ἢ. Ἀντ. Ἐν. 

π- τοὺς κατοικουντας ἓδ. 6. 14. 98. ϱ. 

95. | 1 τοις κατοικουσιν «. ΑΔ. 1. 7. Ῥ. 
91. ας. τ. 

- φωνων οπι. 91. (Τ’. δ 6.) 

- µελοντων 14. 

---σαλπιζειν Εγ. | σαλπιξειν 1. 

1. ειδον δὲ, τε]. | ιδον Δ. 7. 14. 

--- αστερα] -ρας ᾿ξ, (οοΥΓ.Ξ5,) 

--πεπτωκοτα] απΠίΘ εκ του ουρανου 95. 

Ι -κοτος 91. | -κοτας ὃ Ἐς (οουτ.οἳ.) 

9. ογεαζαΤαθ Θοταπῃ 830 ΠἨαβεῦαηε απΊπ]πβ 
ἴῃ τωατὶ Οἵ. [ 11. αοβἰπεμῖαπα ΟἿ. | απιαταο Οἱ, |. 
12. Ἱέα αὖ οΏβο. ΟἿ. | πος αἰτοῖ], Οἱ. | 18. οαθ]ί 
ΟἹ. | ἴῃ ἔοστα Οἱ. | οπι. ὑαθδθ ΟἿ. 



ΓΣ. 7, 

τα]ς. Μεπιρῃ, 
Άσπι, ΖΕ’ ἢ. ΚΓ. 

86, 20:1. 

4. ἀδικήσουσιν 

δ. αὐτοῖς 

1, εἰς την γην] επιτης γης 88. 
Ατπι, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ 
ἐδόθη αὐτῷ ἡ " κλεῖς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου, καὶ 
ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου" καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ 

τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτί- 
σθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 
3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ 
ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία, ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορ- 
πίοι τῆς γῆς" 3 καὶ ἐῤῥέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσω- 
σιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν 
δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους ' οἵτινες οὐκ ἔχουσιν 
τὴν σφραγίδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων". " καὶ 
ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἵνα 

Ἱβασανισθήσονται΄ μῆνας πέντε: καὶ ὁ βασανισμὸς 
αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρω- 
πον. ὃ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ 
ἄνθρωποι τὸν θάνατον, καὶ ἷ οὐ μὴ" εὑρήσουσιν αὐ- 
τόν. καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύγει" ὁ 
θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων 
ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς 
κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ 

|. οπι. | 4. αυταις] -τοις Ν. 14. Ω. 

- αδικήσωσιν ὃν. τε]. | -σουσιν Δ. ΡΟ. 

οοο]ᾷ]ςεο ἴῃ ἴογταπι, οἱ ἀαπία οί, 
Π] οἰανῖδ Ῥυτοὶ αὐγθαί: 3 [οἵ 
αροταῖς Ῥαΐοιιπη αθγςεῖ], οἱ 
αδοοπα[ι βπππα5 Ραϊοὶ ους 
ΓΙ [οτηαοῖς ππαρηαο, οἵ οὗ- 
βομγαία5 οδί 5οἱ οὖ αογ ἀ6 ἔπ πιο 
Ῥιίαῖ. 81 4ο {απο οχίοτιιπέ 
Ἰασαβίαθ ἴῃ ἵατταπῃ, οὗ ἀπία εδί 
Ῥοΐεδία» 15 βίο Παβθηϊ Ρο- 
{ασιαίοπι Βοοτρίοπ68 ἴθγγϑθ, 
4 ἘΠ᾿ Ῥταεσθρίαπη ϱδί 15 πο 
Ἰεάστεπί {αεπαπι {εΓΓ86 πθθ 
ΟΠΊΠ6Θ γἱτίάθ πθαπθ ΟΠΙΠοπΙ 
ΑΥΏΟΓΤΕΠΗ, Πϊθϊ {ΑΠΙΙΠΙ ἨοπιΙΠοβΒ 
απῖ ποπ Παροεπέ βίσπαπι ἀεὶ ἵπ 
Πποπιρας. ὅ ΕΓ ἀαίαπι οδε 
1118. πο οσοἱἀετοπί 605, 5εά πὖ 
ογαοϊαγεπύας πιοηδῖραςδ οπίΠ- 
ααθ: οὖ οταοϊαία5 εοταπα αὖ 
ογιοῖαίας εοογρ]], οαπῃ Ῥετουῖς 
ποπήποπι, ὃ [π ἀἱερας 18 
ααετοπέ ΠΟΠΊΪΠ65 πιογίεπι οὖ 
ΤΟΠ Ἰπγθπῖοηέ 6αΠΗ, οὗ ἀθδιάεγα- 
Ῥαπῦ ποτ οὖ Γαρῖοί πιο 8Ὁ 
1ραῖ. 7 Εὖ' αἰπλζιάίπες Ἰα- 
ουδίαγαπη οἴπιῖ]ες 66 18. Ῥαγα [5 
ἴῃ Ῥτοθ]ίαπῃ, οὖ 5αρος οαρῖία 
εατπα ἵαπιαπι οοτοµαθ εἰ- 
ΠῃΙ]68 8µτο, οὗ [ασε θαΓΗπα 

6. και εν ταις ἡμεραις εκειναις] οπι. 7. 

9. και ηνοιξεν το φρεαρ της αβυσσου ΔΑ. 

1. 7. 88. Ρ. 91. Υα]ς. ΟἹ. Εω, ΗατιΣ 
Τοιᾶ Ἀγτ. | οπι. δῇ. 6. 14. Ω. 95. πι. 
Πατ. Ἐ Το. ΜεππρΗ. Αππι. «281. 

---εΚ του φρεατος ὡς καπνος ΑΝ, | οπη. 

1. Ε}. 

--εκ] επι δὰ , (οοστ.«3͵) 
- ὡς] οτι. Δ. 

-- καπνος 350.] καπινος ΝΧ. | καµινος 
δὲ ». πι. 

--- μεγαλης ΑΝ. 1. 

Άγπι. «ΑΠ. Ε}. 

ο 1. Ὁ οἱ. 

καιοµενης 88 4. 

---«εσκοτισθη ἵὰ, Ῥ. 91. τε]. | -τωθη Δ. 
14. 

--- εκ του καπνου του φρεατος] οπι. ΑΥ̓́Τ. 

--, 8. του Φρεατος και εκ του καπνου | 

ς οπι. δὲ Χ, (444..8,. 

---καπνου] Φρεατος Αττη. 
8. αυταις] -τοις ὃν. 7. (Οπρί. 

- εξουσια] -σιαν 14. (εξουσιαν εχουσιν 

95.) 
4. ερρεθη Αἵ. τε]. | ερρηθη ϱ. 

Ῥ. συ. Μεπιρῃ. 

Οὐρὶ. 1 καιοµενης 
95. ΥΓ, | µεγαλου 

---ουδε παν χλωρον] οπι. δὲ. Αὐτὴ. | 

μηδὲ π. χλ. 98. (Μεππρ], Ρο5ί ου. π. 

δενδρον.) 
- ανθρωπους] ἐ 884. µονους 5. 9]. 

Οπρὶ, (ππίαπι Ποπιίπος Ὑπ]σ. | οπι. 
ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 88. ΡΩ. 95. Μεπιρῃ. 

Άτπι. ΑΠ. Ἀντ. Ἐν. (ποπηίπεπα {ἴεΓ- 

τβδίτεπι ΑΤΠΙ.) 

-- οὐχ] οτι. Ἐν. 
- σφραγιδαν ἓΝ. 
--του θεου] οπη. 1. Αιπι. 1). 

-- µετωπων] Ὁ Δα. αυτων «΄. 7. 14. 98. 

Ω. 91. 95. Υιἱσ. ΟἹ. Ειίά. Ίδεπι. Λτπι. 
2811. στ, | οπ. ΑΝ. 1. Ῥ. 4ηι. Το. 

Ἠατί.Ἡ Εν. ΓΜεπιρῃ.] 

δ. αυταις 6. 14. 985. ΤΟ. 91. | -τοις 

ΑΝ. 1. 7. ΕΤ. 
- αποκτεινωσιν] αδικήησωσιν 95. 

- αυτους] ὃ -τας" 14 δ6γ. 

--βασανισθησονται ΑΝ. 1. 98. Ἑ. Απι. 

Γιά. | -θήσωνται τ. | 1 βασανισθω- 

σιν σ. 6. 7. 14. Ο. 91. Ὑυ]σ. Οἱ. | 

βασανισωσι Οπιρί. 
- παισφ] πληξη Οπρί. 

ΘΗ 

- ζητησουσιν ζητουσιν 91. Πανὶ. Ἀ Οπιρὶ, 

-- ου µη ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 98. ῬΌ. 91. 96. 

6πρί. | Τουχ 5. Ἐτ. 

- εὑρησουσιν δΝ. 6.7. 58. 0. 91.95. Υα]ρ. 

Ἐν. Οπιρ].| -σωσιν 1. 14. | εὗρωσιν ΔΕ 
- αποθανειν] τον θανατον 7. 

- φευγει ΑΝ. (-γη)..1. 38. Ε. Πανὶ." Ετ. 
| 1 φευξεται 5. 6. 7. 14. ϱ. 91. 95. 

Οπρῖ. 

--- ὁ θανατος Ροβί απ’ αυτων 6. 14. Ο. 

91. 95. Αππι Οπρί. 1 απο ΑΝ. 1. 38. 
Ῥ. Υμ]σ. (Μεπιρη.) Τμευ. (74. 906.) 

Ῥγν. Ἐπ. | οσα. 7. (Υἱά. απ{θ). 

7. όμοια] ὁμοιοι ὃν. | ὁμοιωματα ΔΑ. 
- ἡτοιμασμενοις] -μενα (πρ. 

- ὡστεφανοι 1. (ποη 7.) 

-- όμοιοι χρυσῳ ΑΝ. 1. Ῥὶ Υμὶσ. Ατπι. 
Αι. στ. τ. | εκἰσίεπίες οο]οτῖδ 

αιγεῖ Μεπιρῃ. | χρυσοι 6. 7. 14. 88. 

ϱ. 91. 95. Οπρί, 

1. ἀαία εβὲ εἰ Οἵ. | 2. οπι. οὖ 8ροτ. ΡΜ. 8Ὁ. 
πι. | 8. ἴαπιο Ῥαίεί ΟἿ. [1118 Ρροξερία5 Οἱ. | 
4. οπἹπεπα Αι." | {τοπ 0 Ὲ}8 815 ΟἿ. | 5. ογαοῖα- 
τοπ ΟἹ. 1 "αὐ οπι. πι. Χ.| 6. οὖ ἵπ ἀῑεσας ΟἹ. | 
ΔῸ οἷβ Οἵ. | 7. θοταπα πι. Ὁ] {πππααᾶπι Γασῖθς Οἱ, 

909 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ [0] 
1. (6.) 7. 14. 98. 

91. 95. 

10. ὁμοίας λεμον. 

2 - 3 - Ν 

αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ας 
1 Τἔχουσιν 

πο 11:54. 

ταῦτα. 
3 Ἂν; « 

ΚΖ’ 15 ΚΚ αἱ ὁ 
Ν ; » - 

φωνὴν μίαν ἐκ τῶν 

ἀγγέλῳ ἢ ὁ 

΄“ ͵ ΄ 

πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων" 
5 / / - ον, ξ 

ΡΩ. Σεἶχαν ΄ τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν" καὶ οἱ ὀδόντες Ρῖ]ος 
ΡΞ ͵ ς 

αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν" 
- ε ἊΣ - / 3 ΄- 

θώρακας σιδηροῦς" καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν 
Ν ΄ ο ω / / 

ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλών τρεχόντων εἰς πο 
/ ον / “ / 

10. καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ᾿ ὁμοίοις' σκορπίοις, 
[απ Ὁ “-“ » ω 3. πὰ ε / 

καὶ κέντρα" Ἱκαὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ! ἡ ἐξουσία 
” / - / 

ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 
5 55 σ θαι / Ν 3/ ο 

ἐπ᾿" αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς 
/ . ΤΟ .. 3. ΄, 

ἀβύσσου: ὄνομα αὐτῷ Εβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, καὶ ἐν 
Ἂ ε "4 ” / δ / ἠσρ ε δι. Αα εἶς 

4 6. τῇ Ἑλληνικῇ ὃ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. η οὐαὶ η 
,ὕ τον ο ἰὃ Ν ἐν “ δύ ο ΑΝ Ν 

µία ἀπῆλθεν: ἰδοὺ Ἰ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ 

ο » 3 ΄ Ν 3 
ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἤκουσα 

΄ - / - 

κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ 
π δ δὲς Ξ ς΄ 14812 ἌΣ ον ϱ) 

χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, '' Ἱλέγοντα τῷ εκτῳ 
3 [ο Ν ΄ ο Ἂς / 

ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τους τέσ- 

Τ 

9 Ν 9. / ε 
καὶ εἶχον θώρακας ὡς δει Ἱηροναπι 

13.8. 

βίοι {αποῖος Ποπιπαπι, ὃ οὖ 
Ἠαρεραπί οπρῖ]]ο κἰοπί ϱᾱ- 

πππ]ῖθγαπα, οὐ ἀθεπίεξ 
6αταπα οἶοις Ίεοπαπι εταηέ, 

Ἰοτίσας βίοαῦ 
Ἰοτίσας {θγγεας, δὲ γοακ αἰαγαπα 
οµγαπι εἶοπί γοκ οπἵτασπι 
6ποταπὶ. πηπ]ίογαπι ΟΙΙΤΘΠ- 
απ π΄ Ῥο]]απι. Ὁ Τν Ἰα- 
Ῥεραπί οαιάας αἴπι]]ο5 86ΟΓ- 
Ῥίοπαπῃ, οὺ αοπ]θῖ ἴπ οπιιάἶΒ 
ΕΤΗΠΗ, Ροϊεείας5 Θ6ΒΤΙΠΙ ΠΟςΕΓΕ 
Ἠοπιιηῖρις ππεηρῖθας απἶπαπς, 
τ Ἐῤ Παδεραπέ 9προγ 56 ΤΌ ΒΘ πα 
Απσε]απι αὐγδαῖ, οἱ ΠΟΠΊΘΠ 
εὐτοῖεθ Αὐβάάοπ, ρυθοθ 8ὰ- 
ἴθπι Αρο]ίοΠ, οὐ Ἰαΐΐπο Παθοῦ 
ΠΟΙΠΠΕΠ Εκίειπιίπαηπς. | α8 
ἈΠῸΠῚ ΑΡΗΕ: οσο γοηϊπηῦ α- 
Βὰς ἄπο γαο Ροβί Ἠσπθο. 

Ν 
8 και 

18 ἘΦ βοχίπϑ απρε]ας ἔπθα 
ΘΟ. Ἐπγ δαᾶϊνὶ τοσθπι, 
ΤΠ ΠῚ οκ οοτγηῖρας α]ίατῖς 81- 
οί απο οδὺ απίο οοι]οβ ἀοαῖ, 
Ιλ ἀἰοσπίοπι βοκίο απησθ]ο αι 
παδεραῖ ἵαβαπι, Ῥοἱγο απθίξαος 

8. ειχαν ΑΝ. | Τειχον 5. 6. τε]. Ε7. 

- τριχας 90. [ οτη. 98. ΜεπρΗ. 
9. και ειχ... «σιδηρους | οπι. 90. | οπι. 

θωρακας 38. 

-ἵππων] οπι. 91. 

10. εχουσιν] ειχον 38. 

- ὅμοιοις ΑΝ. 14. | 1 όμοια σ. 1. τε]. 

γΥπσ. Αιπι. Εν. (βίσαυ εοογρίοππα 

Μοπιρῃ. εἶοπί οπιιάα 5οοτρῖϊ 951.) 

- κέντρα και ΑΝ. 6. 14. ῬΩ. 91. Μεπιρῃ, 

ΘΥγ. Οπιρί. | κεντρα Την” ς. Νας. 

ΟἹ. Εμίά. 1 οπι. και 5. ην 1. 7. 98. 95. 

Απι. Το, Αὐτὰ. 411. ΕΤ. 

- αυτων 15. Τ 4. και «-. 1. Υα]σ. ΟΙ. 

Ἐν. | οπι. ΑΝὲ. 6. (7.) 14. 38. ΡΩ.9Ι. 

95. Απι. Τά. ὅγυ. 
-- ἡ εξουσια αυτων ΑΝ, 1. Ῥ. Υα]ο. 

Μεπιρῃ, Ίγ. |. εξουσιαν εχουσιν 6. 14. 
38. Ω. 91. 95. (Αιπι.) ὅυγ. Οπρί, | 

οἵη. 7. «01. (απίο εν ταις ουραις 

αυτων ἨΜεπιρῃ. Ῥοΐεδίας ἴῃ οπι1Β 

εαταπῃ εταί ἸηοάρπάΙ Γης.) || ααα. του 

7. 14. 58. Ω.. 91. 95. Οπρί. | οπι. ΑΝ. 
1. 6. Ῥ. Αγ. 

-- μηνας ἘΠ (μηνας πεντε Τγ.) 

1: Γαᾶά. και ϱ πες ἐπεὶ Ἡ, Ε, να]ρ. 

ΆἉτπ, 2011. Βυτ. Εγπιδ. Επ. | οτι, ΑΝ, 
6.7. 14. 38. ϱ. 91. 96. Μεπιρῃ. 6πιρί. 

- εχουσιν ΑΝ. 1.6 Ῥ. 91 (111ψ.) 5. Ατπι. 

2011. Ἀγτ. γ. ΒΑΡ δὴν Ὑπ]ς. Γ7119. | 

εχουσαι 7. 14. 88, Ὁ. 91.(7.δ 6) 95. 
Οπρί. 

9τ0 

11. ἐπ᾿ αυτων βασ. Α. 1. 14. συ]ρ. 

Μεπιρῃ. Ἠγ. (επ᾽ αυτον Ἐπιρ.) | 

ἑαυτων τον βασ. Χ. | 1 εφ αὗτων 
βασ. ς. | βασ. επ᾽ αυτους 7. Αγ. | 

βασ. επ) αυτων 6. 88. ϱ. 91. 95. Βγτ. 

Οπρί, (ον. 9.) 

-- τὸν αγγελον (Α)Ν. 1. 7. 14. 58. Ῥ. 

Ατπ. Ἐγ. (αρχοντα της αβυσ. τον 

αγγ. Δ.) | οπι. τον δ: Οϱ. 91: 95. 

Οπρί. 
-- ονομα αυτῳ] Ῥναεπι. ᾧ ὃ. | ονομα 

ἑαυτῳ τ. σαὶ ποπιεπ Ὑπ]ς. Γγπις. 

--Αβαδδων ΑΝ. το]. Ἐν. Οπρῖ. | 

Αβααδδων εἷο 14. 88 (41) (-αδων 
οι.) Ω. | Ατπισοᾷᾶοιπ Ζγηι8. 

Μαγεδων Μεπιρῃ. Αἱθασοπ Άτπι 

Δυάοῃ 1. 

--- και εν τῃ ΑΝ. 1. 6. Ῥ. δι. Εγ. | 

εν δὲ τῃ 7. 14. 88. ϱ. 91. 95.  υ]ρ. 
Ὦγχ. πρ, ΓΜεπιρ]ι.] 

-- Ἑλληνικῃ} | Ἑλληνιδι δὲ. | 

ῥησει 98. 

π- ονομὰ Ῥοδύ εχ. ὃν. { ΟΠΠ. ονομα εχει 
γα]ς. 

- ὁ απολλυων (πρί. (οπι. ὁ 1.) 

-- Απ. αἀά. οὐ Ἰμπήπο Ἰαροί ποπιθη 

Ἠχίοτπιίπαπς πι. | οὐ Τμαίῖπο Εκίει- 
πλπαης ζωίά, 1 Τμπεῖπο Ἠαῦαοπς ποπηςΠ 

Ἠκίοτπίπαης Ὑπ]ς. Οἱ. |. οὐ Ταιῖπα 
Ἠπσπα ΠοπιθΙ Ἠαβεπς Ἐχίοτππαης 
Σ}ΠΙΝ. 

19. ἡ 0ἱ8] οπι. δὲ, (ἡ µια “3,} 

δα. 

12. ερχεται ΑΝ”. 7. 14. 91 (Υ]. δ 6.) 95. 

Μεπιρῃ. Οπιρί. | Τερχονται 5. ἔδοα͵ 1. 
838. ῬΟ. ὅ'γι. Εν. 

- ετι] οπι. 1. 38. Εν. 

--ετι δυο α]α. | δευτερα 14. Μεπιρῃ. 

---ουαι] δα. ουαι 14. 

18. και Α. τε]. ασ. 

Μεπιρῃ. 

--- ἕκτος Εν. | τ΄ 1. 

--- μιαν ἃπίθ φωνὴν 14.  Ῥοδὺ ΑΝΧ. τε]. 

Ϊ οπι. 38. ΝΤοπιρῃμ, ΑΤΠΙ. | φωνης µιας 

ία, [ ἀπππὶ 617. 523. Γγηιβ. 

π-- μιαν-εκ των τεσσ. κερατων] ο. ἂν. | 

µιας εκ των κερατων δε, 

- των κερατων ΑΝ... πι. Γωῖα. Πατί. 
Το. Μεπιρ]μ. 49Η1. Ἁγτ. | των ἵτεσσα- 

ρων" κερατων «. 6. 7. 14. 88. Ρῷ. 

91. Υα]σ. ΟἹ. Ονρν. Έηπις. Ἐτ. | των 
δ' κερατων 1. (απρα]19 Οργ.) | οπι. 
ὃν (Βαργα). 14. |. των τεσσαρων ζῳων 

ἆ ην ενωπιον του θυσιαστηριου ΑΥ̓́Τ. 

--- του χρυσου του] οτη. 14. ΑΥπι. | οἱι. 

του 20. Εγ. 

14. λεγοντα ΑΝΧ. | λεγουσης ἃ.α. | Ἐ λε- 
γουσαν σ.]. 7. 88. Ῥ. 91. Εγ. [ λεγον- 
τος 14. Ὁ. 96. 

- ἑκτῳ (017. | οπι. Α. 

| οπ. ἃ. 14. 

8, ἀοπίον Ίθοπατα ΟἿ. [ 10. αοα]εῖ εταπὲ ΟἿ. | 
οὖ Ροΐεσίας ΟἿ. |. 11. απρε]οταπα πι. |. Ταῖπο 
Ἰαῦεπβ ΟἿ. (οπι. “ οὐ") 1 12. οἵ οσο Οἵ. | ππαπι 
εκ απαίαος Οὐ, 114. Ἠαδεῖ «πι, 



Ισ 19. 

Τα]ρ. Μεπαρῃ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΙΩΑΝΟΥ. 

» “Χ Ν ὃ ὃ / 6 ων -“" ο ΄- 

σαρας αγγελους τους ρε εµενους Ὁ επι τῷ ποταµμῳ τῷ ἈΠΡο]οθ αἱ αΠίραίί επί ἴῃ 
Βαπῖπς πιασπο Πα[γαίς, 15 Τὸ 
ΒΟ] 01 δαπέ απα όπου απρο]ί απ 
ραγαξῖ ογαπί ἴῃ Ἰογαπη οὐ ἀῑσιη 
δ΄ ΠΠΘΗΣΟΤΗ οὐ ΑΠΠΠΗ, αὖ οος]- 
ἀογοπί {ογίαπι ραγίοπα Ποπηῖ- 

ον ή μεγάλῳ Εὐφράτῃ. καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες 
ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν 

καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν 
ἀνθρώπων. 16 καὶ ὁ ἀριθμὸς ᾿ τῶν" στρατευμάτων τοῦ 
ἱππικοῦ δύο μυριάδες μυριάδων." ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν 

ες. αὐτῶν. δ καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁρά- 
σει, καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας 
πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις" καὶ αἱ κεφαλαὶ 

ὃ 6: ὁ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομά- 

των αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὺς καὶ θεῖον. 
ἀπὸ" τῶν τριῶν "πληγῶν" τούτων ἀπεκτάνθησαν 

τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ 
τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν 

ἣ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων" ἐν 
καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐ- 

“- αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι 

184 

καπνοῦ καὶ | 

τῶν 

τοῦ θείου, 
΄ὔ΄ ΄ 

στομάτων αὐτῶν. 
τῷ στόματι. αὐτῶν 

191 « 

τέ ἔστιν" 

ἨπΙη, δ ἘΠ ἢ ΠΊΟΙ 5 δη οβίΓΙ8 
ΟΧΟΓΟΪ 8. νἱοῖθ πι] ἆσπα, 
πη]]ία: δα αϊνὶ Πα ΠΊΘΥΙ πὶ ΟΟΓΙΤΗ, 
ΤΕ Τα να] θαιιο8 1π Υἰδίοπε, 
οἱ αὶ βοάεβαπί 81Ροχ 605, Ἰα- 
υοηίας Ἰοτίσας Ίσποας οἱ Ια0ἱΠ- 
ἠνίπας οὐ 51ΡΠοτοας, οἱ οαρί[α, 
οαποταπῃ. εταπί {απιαπαπι σἩ- 
Ρα Ίεοπαπῃ, οὐ ἆς οσο 1ρδογαπ1 
Ῥχοσθαϊς Ιπηῖ οἱ {πια οὖ 
εαἱρίαν, 8 ΑΡ. Πῖ {08 
Ρ]αρῖς οοσῖδα εδ ἱετία ραἵ8 
Ἀοπηπίπαπη (6 Ίρπο οὐ Γππιο οὗ 
ΒΡ ποῦ ααἱ Ῥτοσσᾶερας οκ 

ἢ ογ6 ᾿ρβοῦπη, 5 Ῥοΐερίας οπῖπι 
τοῦ εα ποσα ΠῚ ἴῃ 016 ΘΟΓΙΠΙ οδί οὗ ἴῃ 

δα 15 αογαπα: παπι οὗ οπαάαθ 
εογαπα βἰππ]]ος δεγρεπ/ίρᾳ5, Πᾶ- 

14. ὁ εχων ΑΝ. 1. 7. 14. 88. ῬΩ. 91. 95. 

6. Οπιρἰ. | 1 ὃς ειχεν ς«:. Αὐτὰ, Ετ. 

|. «αυΐϊ παπι Ρογίαθαῦ Φγηιϑ. 

- τεσσαραε] -ρες Ν. | ὃ Ἱ. 
ἢ. 

- επι] εν 7. 3 

π- τῷ ποτ. τῳ μεγ. ποταμῳ Ἑυφ. Ἑ. οπη. 

τῷ μεγαλῳ Ατηι. Ζολι. 

- Εφρατη ϱ. 

1δ. ελυθησαν (1ργ. Ῥγπις. | ελυπηθησαν 
Α. 

---τεσσαρες ἔτ. | δ΄ 1. 

- οἱ 90.] οπι. ἐξ. 

- και ἡμεραν Ἐγ. | οπι. δὲ. 1. (πιρὶ. 

- ἡμεραν] Ρίαεπη. εἰς την 7. 14. 95. | 

Ῥ{βεπῃ. τὴν 88. 9.91. | οπι. ΑΕ. Ὑυϊρ. 

Ἔγ. 

-- ἵνα] δα. µη ὃ. 

16. των στρατ. ΑΝ. 1. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 

(7. ἃ 6.) 96. Οπιρί, |. Ἐοπιτων 5. 
ΑΆτπι, Εγ. 

--- τ. ἵππικου ΑΝ, 

] τεσσαρεις 

1. 7. 14, 38, ῬΩ. Εν. 
ΑΠίΟ στρατευµατων Αππιι | τ. ἵππου 
91. 95. Οπιρί. 

- δυο μυρ. ὃδ. 13. σας. Μεπιρῃ. ΖΕΔ]. 

Ῥνν. «Ἐν. (νεῖες πι]ες Ψ 16.) | δισµυ- 
ριαδες Α. 13. Ῥ. Οὐρτγ. οειορῖπία 

τα Πα Ώγπι. 1 µυριαδες (οπι. δυο) 7. 
14, 88, ϱ. 91. 95. Αὐτὰ. 6πρί. 

--- µυριαδες μυριαδων µυριαδων µυρια- 

δας ὃν. |. αἀά. και χιλιαδες χιλιαδων 
Άτηι, 

16. ηκουσα] Τ᾿ Ῥϊποπι. και 5. δ α]ρ. ΟἹ. 
Ἔγ. | οπι. ΑΝ. 1. 7. 14. 988. ΕΩ. 91. 

(7. δ 6.) 95. Απιι Εμ. Μεπιρῃ. Αππι, 
ὮΥτ, (47. Ἴππι Οπιρὶ. 1 ὁπ. ΟΤΙ 

5664. «48ίµ. 

17. οὕτως] οπι. 38, ΑΥπι. Ῥγπις. 

---ειδον 5. 8. 1. τε]. | ιδον ΑΟ. 7. 14. 

- και δὰ ΠπΙ[.] οπι. 91. 

- ἵππους] ἵππικους 14. ϱ. 

- επ] επανω Ν. 
- οἴακινθινους 7. 

- θειωδεις θυωδεις δὰ, 

- των δηΐθ στομ.] οτι. 7. 

---εκπορευεται] εξεπορευετο 38 (47) 
18. απο ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. ΡΟ. 91. 95. 

Οπιρί. 1 1 ὑπο «-. 1. Ε}. 

- των 866. οπι. Ο. 

---τριων πληγων ΑΝ. (οπ. τριων.) Ὁ. 
6. 7. 14. ῬΩ. 91. 95. Υπ]ς. Μεπιρῃ. 

Αγπι. (οπι. τριων) ιι. Ἁγν. 697. 

Ἔνπι. Οπιρί. | Ἔοτη. πληγων 5. 1. 88. 

Εγ. 

- απεκτανθησαν] απεκτανθη 88. 

- εκ τ.πυρ. ΑΝΟ. 1.58. Ε. 91.87. | 
απο τ. πυρος Ἶ. 14. ϱ. 95. (ροβῦ πυρος 

ἐπία γεγνα ετάδα 7.) 

-ἰτ. καπν.] Τ ΡΙΒεΠΙ. εκ 5. Ο. 1. 6. Ἑ. 

γιςσ. Οἱ. Εν. Αὐτὰ. Βγτ. 1 οτι. ΑΝ. 7. 

14. 88. Φ. 91. 95. Απι Για, Ίἴλεπι. 

ΜεπιρἩ. ἆ9ιμ. 647. Οπιμἰ. 

--τ, θει.] { Ῥταειη. εκ 5. 1. 6. Ἐ. Ασπι, 
Θ)1, ὅσ. | οἷα, ΑΟ. 7. 14. 98. Ω. 91. 

96. γι. Μεπρη. «1. 

ὤπρῖ. 

18. του εκπορευοµενου Απιι Τά. Αππι. 
Ουρν. Γγηιδ. 1 των εκπορευοµενων 38. 
γαρ. ΟἹ. Μόπιρ. | οπι. ἐκπορευομε- 

νου 7. 

-- των στοµατων] του στοµατος 91. | 

5υρτα των, ου ἂ 53. 5οἆ τατεις ἀθίοίαπι, 

19. ἡ γαρ εξουσια των ἵππων (Α). ΝΟ. 

6. 7. 14. 38. ΡΩ. 91.95. γα]. Μεπιρῃ. 

Άτπῃ, (οπι, τ. ἵππων) 31. ὅγγ. Έγπιδ. 

Οπρί. (τοπων Δ.) | 1 αἱ γαρ εξουσιαι 

Ι οπι, (ργ. 823, | 

844. εν ταις ουραις και 88. 

- εστιν ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. ῬΟ. 91. 95. 

γι]ς. Ατι. Θστ, Ορ. 999. (2Αηπιδ.) 

ΟµρΙ. | Τ εἰσιν 5. Εν. | ην 88. 

---καιεν ταις ουραις αυτων Ἀπῖε αἱ γαρ 

ουραι ΔΝΟ. 6. 7. 14. ΡΩ. 91. 95. Υπα]ρ. 

ΜεπιρΗα. Ατπι. 5. «1. πι. (περί. 

Ἀπῃ, 5. 1. 88 υἱά. «πρτα. ΕΥ. Ῥγπιβ. 

-- ὁμοιαι] οπι. ΟἿ, όμοιοι 1. Οωπρί. 

π- οφεσιν ΑΝΟ. 1. 14. 98. Ῥ. 91. 9ὔ9. 

γι]ς. ΕΤ. | οφεων θ κί υἱά. 7. ϱ. 

- εχουσαι] εχουσιν Ο. | εχουσας 3. | 

-σαις ΧΡ. 

67. 

αυτων σσ. 1. Εν. 

16. εἰ αὐᾶϊνὶ ΟἹ. | 17. Ἠαυεραπε Οἵ. | 18. ος 
ΔῸ Ἠ1β Οἱ. 4. απαο Ῥχοσεάεῦαπί ἆο οτθ Οἵ. | 19. 
π8πι σααάαο (οπι. “ οὐ ”) ΟἹ. 

9τι 



ΑΝ6. 
1. 6. 7. 14. 98, 

21. φαρμάκων 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

κεφαλὰς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν. 20 καὶ οἱ λοιποὶ 
- ΕΣ / Ν 3 35 ΄ 5 - -- 

τῶν ἀνθρώπων οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς 
/ 5 . Μ΄ “ ΄σ 

ταύταις, " οὔτε μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν 
- Ἂν / “ Ν / Ν 

αὐτῶν, ἵνα μὴ ἵ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια, καὶ 
ε Ν/ 3) Ν ΄' ἊΣ Ν ᾽ “ 9 Ν - 

τὰ" εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ 
Ν / ὰ 7 / / 

καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν ἵ δύναν- 
) / 5) - Μις 

ται", οὔτε ἀκούειν, οὔτε περιπατεῖν" " καὶ οὐ µετε- 
“ / δ αν 3) » “ 

νόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν φαρμα- 
΄ ΄ 3) ΄“- ,ὕὔ 3 ο) / » 

κειῶν αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ 

1Χ. 20. 

Ῥοπίςς οαρίία, οὖ ἵπ Ἠϊ8 ποσεπῦ, 
30 τὴν οριετὶ Ποππίπθς, αἱ ΠΟΙ 
φαπῦ οσοῖκί ἴῃ Ἠῖ5 Ρ]ασῖ», πεηιιθ 
Ῥαεπζεπίίαπα εσεταπῖ ἆθ ορθ- 
ΤΊ ΒΒ ΠΙΑΠΙΗΠΙ 5ΠΤΗΠΙ, πό ΠΟΠ. 
πἀοτοεπί ἀαεπιοπία οὖ εἴπιπ]α- 
ομγα απΤθς οὖ αγρεπίοα εί 8θΓος, 
οὖ Ιαρίάσα οὖ Ἰρπεα, 486 Πα 16 
ν]άετο Ροβδιαπύ πθαὰθ δαῖτ 
πραὰθ αππρπ]ατα, 3, εὐ ποπ 6Ρ9- 
ταπῦ Ῥδθηϊθηταπη Δ Ὁ Ποπηῖοὶ- 
ἀ5 518. πθαιθ ἃ γεπεβοΙίΒ 
8115 ποφιο α ΤογηΙσΒΙΙΟΠΘ 588 
πράτ ἃ Εατζῖς δα 8. 

Σ : ο 
τών κλεμμάτων αὐτῶν. 

5 / τ , ᾿ ὙΠῸ Ξ 
ον τι 1 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ᾿ ἘΝ υἱάϊ αἴἴαπι απβοῖατη, 

᾿ ἊΝ 3 ᾿Ξ " , κὰκ εν ἴοτίοπι ἀεεοεπάθηΐεπι 49 σαε]ο, 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ᾿ ἢ απο πιῖδο, οὐ ἰτίβ ἴῃ οὰ- 
5 σον φον κ ρα πο τι δ, ὧν / ῬΙ{6 εἶαςδ οὖ {αςῖε5 εἶας εταῦ 
ἰρις ἐπὶ Ἱτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸ προσωπον τι οὶ, εἰ Ροᾷος εἴμ (Απι- 
τρ Ὁ: ο Ὁ ὃν “Ἢ προ ΡΣ ἢ απαπα σο]πππηα 1ρηῖς, ὅ Ὁ Ἠ8- αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι νε ΕΟ ον μα μον 

Ν 2, ϑ ““ “ 5 

| Εζεκ. 5:9. πυρός" “ καὶ  ἔχων' ᾿ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον Ἀβεταπ. Ἐν’ ρορηῖέ Ροᾷοπι 
ξ ΕΣ / “ ἃ ὧν Ἂν ὃ 3 . Ν ὃ Ν 

ἠνεωγμένον”' καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν 
ων ῃ “ / “ 

ἐπὶ Ἱτῆς θαλάσσης . 
Ἂν Ν 9 ὡι να 

τον δὲ εὐώνυμον ἐπὶ 

Βα πὶ ἀσχίταπι 8Προ6Γ Π8ΤΘ, 
ΒΙΠΙΘΙΓΗΠΙ ΒΘ ΠῚ 81Ρ6Γ ΜΕΙΤΑΠΙ, 

{να δο οἰαπιανί  γοσο πιβρηα, 
Τ1)5 ααεπιαπιπιοᾶππα αυτα 160 Τρ. 

γῆς", ὃ καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶ- 

19. αδικουσιν] ηδικουσαν 38. 

20. εν] οτη. 38, 

- πληγαις 844, αυτων ὃ. 

---ουτε μετ. ΔΑ. 1. Ῥ. Υι]σ. Μεπιρῃ. Θγ. 

Οὐρτν. Ἐν. | ου μετ. Ο. 6. 7. 91. 95. 

Απ. ἆδιµ, Οπρί. |. ουδε μετ. 8. 14. 
88. Ω. 

--- εµετεν. ϱ αἱ (είτα, 71.) 
- μη] οπι. 1, 

- προσκυνησουσιν ΑΝΟ. 73. {1 -σωσιν 

ς.. 1. 6. 73. 14. 985. Ῥ0. 91. 850... ΕΤ. 

ΟπρΙ. 

- τα δαιμονια] τῳ δαιμονι 88. 
- 564. και] η 88. 

- τα ειδωλα ΑΝΟ. 1.6. 7. 14. 38, ῬΩ. 

91. (Υ΄ ἃ 6.) 95. Ἐγ. Οπρἰ. | Ὑοπι, τα 
5, Ατῃι, 

--- και τα χαλκα] οπι. 6. 7. 95. 491. 

- τα ξυλ. 8Πίε τα λιθ. ὃν. 

- δυνανται ΑΝΟ. 7. 58. ΡΩ3. | { δυνα- 
ταις. Ἱ, 14. 035. 91. 955. Ἐπ. 

21. εκ 15,1 δα, τουτων ουτε εκ 88. 

-- αυτων 19.1 οἴῃ. 838, Αππι. (οὐ 90, οὐ 
80.) 

- φαρμακειων Λ. 1. 7. 58. ῬΩ. 91. Εν, 

(Οσρί.) | φαρμακων ΝΟ. 6. 14. 95. 
---ουτε εκ της πορν. ἃ ἔπ, γΥεν.] οπι. 

7. 

972 

21. πορνειας 8Ο. 1. Τ᾿ τε]. Ψπ]ς. Μεπιρῃ. 

Άνπι, 401, στ, ΕΤ. Οπρί, | πονηριας 

ΑΝΣ. 
- αυτων π]{.] οπη. 14. 

1. ειδον ΝΟ. τε]. | ιδον ΔΑ. 7. 14. 
- αλλον αγγ. ΑΝΟ, 58. ΝΠ. Μεπιρῃ. 

Τ]μεῦυ. (ΤᾺ. 184.) Αππι, 111. Ἀγτ. Εγ. | 

αγγ. αλλον 7. ΣΥπιδ. |. οπ. αλλον 1. 

6. 14. ῬΩ. 91. 95. ΟἸηρί. 

-- ἡ (Απίθ τρι) Α(Ν9)Ο. 6. 14. 0. 

91. 95. Μεπιρῃα. Οπρί. (ἡ θριξ 83. 

σοχσα) ] Ἀοσπ, ἡ ἘΞ Ἱ. 7. 88. δὶ 

Άγπι, Εν. (οπι, και ἡ τρις 3ίΠ. Πίοπι.) 

Γ οἱ απ Γαπσο]ις] 1τάΙ5 απιοία 

οτηαίαχ σβε]εςθῖ Ῥταίο, Τετί. ἆθ Οογ. 

15. 

- τὴν κεφαλην ΑΟ. | της κεφαλης ς.. 

δὲ, το]. 

- κεφ. αυτου ΔΝΟ. 1. 6. 7. 14. 88. Ω. 

91. 95. Ὑι]σ. Μεπρῃ. Δππι. ῬγΓ, 

1ηπιδ. Οππρί. Ἐ ΟΠ. αυτου 5. Ἐν. 
- ὁ ἡλιος] οπι. ὁ 98. 

- στυλοι Ὑμ]ς. ΟΙ. Μεπιρη. | στῦλος 

98, πι, Γιά. Αὐτὰ. «1001. Ἐστ. 

9. και εχων ΔΝΟ. 6. 14. (38.) ῬΩ. 95. 

Ῥστ, | Έκαιειχεν 5. 1. 7. 91. Υα]σ. 

Μοπηι ἢ. Ατπι. ΓΥπι, Εν. |. κατεχων 

98, 

9. βιβλαριδιον ΑΝ3Ο3, 1. Ῥ. | βιβλιδα- 

ριον 9.3. (564 τατδατΏ αὐδίετεῖτ) 03. 7. 
14. 58. 91. Οπιρί. | βιβλιον 6. Ω. 95. 

Ἔγπι, (ντα Μεπιρῃ. ϱ γεΓΌΟΓΙΠΑ 

βἰπη Πα Ιπε). 

--- ηνεωγμενον 8Ο. (1. -νων). 7. Ἑ. Εγ. | 
4 ανεωγ. 5. 14. 985. 9.91. 95. Οπρί. | 

ο. ΑΔ. Μεπιρῃ, 

- τὸν δεξιον] οπι. Ο. Μοπιρῃ. 

π- τῆς θαλασσης οἳ της γης ΑΝΟ. 

6. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 95. Οπρί. | 
1 την θαλασσαν εὖ την γην 5. Ἱ. 

Ἔν. 

8. ἐλαλησαν] Ῥτασπι. ὡς δὲ Κι (οπη..5.) 

-- αἱ ἑπτα ΑΝ:Ο. 14. 38. τε]. ντ, | 

οπι, αἱ ΝἨ. 1. 7. Αππι Ἐν. (τας των 

ἑπτα βροντων φωνας Οτίᾳ. αρ. Εἰι5. 
Η.Τ. νἱ. 95. (291.) 

- βρονται] φωναι ὃν Ἡ. (οοἵτ.ς5,) 

--τας ἑαυτ. φωνας | ταις ἑαυτ. φωναις 

δν, 7. Αππι | οπι. Ῥηπιδ. 

4, τε] ὁσα ὃν. 

90. αἀοτατεπε Οἵ. | 
21. Ὀοπεβοῖίβ Απιι 

1. σο]ατωτιαε Οἱ. | 4. ἑοπῖίταα] αὐ. νοςθΒ ΒΝΒΒ 
ερο ΟἿ. | ἀἱσοπίθπι ταδὶ ΟἿ, | οὐ πο Οἱ, 

οπι. ἀποπιοπῖα πι” | 



Χ. 8. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Χο / » / 5 Ν κ 

γης. Μοπρη. σαι" καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς Τί οιπα οἸαπηβφσοί, Ἰοομία διιπὲ 
Ἁσπῃ. ΖΕ. ΒΥΣ. Εἰ ΕΣ σα νο πώς αν. τ /. Βορίοπι [οπ]ίγαα γοςθβ 8888. 

ἑαυτῶν φωνας" “ καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί Ἱ, ε1ι επι ]οσμία [αἱθοοπί βορίοπι 
49 λλ / κ Ἵ ἧς, ἊΛ Ν » ων 9 (οπ]ίγαα, κοπρίατας οὐ πα: οὗ 
ΜΕΛΛΟΝ ου” Καὶ ποσα φωνὴν εκ του ουρᾶτ δμάᾶϊνϊ γοσσοιπ ἀθ ὁδοῖο ἀἴσοι- 

- / ΄ ἌΝ νο 2 ἘΝ ος λ τα τ 
λα 8:56. νοῦ λέγουσαν, “ Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ πν ασ. Ὃ 

Ν ἀρὰν ἃ » ν/ , δ " ἃ ᾿ σας 
βρονταὶ, καὶ μὴ ἱ αὐτὰ“ γράψης. ἢ καὶ ὁ ἄγγελος, Ὧν χο. 510 δαροίαπι ποτὶ Υἱά{ 

10 15 βίαηπΐίθοπι 8αρτα Τπατο οὐ 8πρτα 
80. 1997. εἶδον ἑ ἑστώτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆ5) ο. {οτταπα, ἸονανΙέ πιαππα. 8ΗᾶΠΙ 

δια οπεἰαπῃ, ὅ οὐ Ἱπτανῖ6 ρου νἱ- 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ᾿ τὴν δεξιὰν" εἰς τὸν οὐρανόν, "καὶ γοπίοπι ἴῃ Βαθοι α Βαοου!ο Γαι, 

ὦμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ποτ ον αρα 
4 

ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ απο ἵπ ὁ8 Βιιηῦ, Οὗ ΠΙΑΤΟ οἱ 68 
ᾳπαθ ἵπ 60 βαηΐ, αἶα ὕεππριις 

τὰ ἐν αὐτῃ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ὅτι; απιρῄις ποῦ οὐ, 7 564 ἴῃ ἀο- 

Χρόνος ἶ οὔκετι ἔσται" ἦ ἱ αλλ᾽’ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς Ὃ τον ανα 
/ . ο Ἐ 

φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, δπππαδίίας πιγϑθοιίαπι ἀεΐ, 
Σ {2 τ ματς, ἢ ᾿» ἐδ ον δον 2 ,΄ 5ἴσαῦ οναηρε]παγΙτ Ῥ6ς 8ΕΓΥΟΒ 

καὶ ᾿ ἐτελέσθη το μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγγέ- 5005 Ρτορ]ιοῖα, 
4 Ν 5 -“- ͵7 Ν / Μ 

λισεν ἵ τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 
σος λα ἃ ” » πους δ {λ 8 Ἐὺ νοκ Ύπατη Δαν] ἀἱσρῃ- 

ες αι η φωνὴ ην Ίκουσα εκ του ουρᾶνου, παλιν Ἱοπιᾷο σπε]ο Ἱτεταπι Ἰοᾳασπίσπη 
260 Κ..: ὃ. 4 ο / ον τσ «τοσο Ψ τὰ ο ζ πιοσιπα ἀῑσεπίσπα, Κ᾽ Δα 6 ΠΌΤ απ ΠΕ λαλοῦσαν μετ ἐμοῦ, καὶ " λέγουσαν , Ύπαγε λάβε ος σος 

ἈΕῚ / / 8 / » ο) Ν ” ω 
το Ἰβιβλιον το ἠνεῳγμενον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ δύ ηὐ 8 αργα πιατο εἰ 5αρτα ἀγγέ- 

- ιό - 3 [ο] ’ “-“ ΄ 

λου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 

4. αἱ ἑπτα βρονται | οπι. αἱ 1. Ε}. | 
Τ αἀά. τας φωνας ἑαυτων 5. Ὑὰ]ρ. ΟἹ, 

Έτ. (τὰ φωνὰς ἑαυτ.) | οπ. ΑΝΟ. 1. 

8. 7. 14. 38. ῬΩ. 91. 95. Απι. Επίά. 
Μεπιρῃ, Αὐπι. διµ. Ἀγτ. Έσπις. Οπιρί. 

--- ημελλον ΑΟ. 14. 838 (4{ή:) Ω. | Τεμελ- 

λον 5. δὲ: 1. 6. 7. (-λων). Ῥ. 91. 95. ΕΕ. 

- λεγουσαν] { κα. μοι 5. Υμ]ςρ. Οἱ, 
Μεπιρῃ. ΚΕ». | οπι. ΑΔΟ. 1. 6. 7. 14. 

38. ῬΟ. 91. 95. Απι, Για. Αὐτὰ. 21}. 

ϑυτ, ἔπι. Οπρί. 
- ἃ] ὁσα ὃ. 

- ἑπτα 35. Ῥγπιϑ. | οἵη. Ο. 
- μη αυτα ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. ῬΩ. 95. 

| Ἔ μη ταυτα 5. Ἐτ. | µετα ταυτα 1. 

91. Οπιρί. | µη ἰαπίαπι Αππι. 
--- γραψης ΑΝΟ. τε]. | γραφεις 1. 91. 

Οπιρί. | γραφῃς Εν. 

δ. ειδον ΝΟ. τε]. | ιδον Α. 7. 14. 
- ἑστωτα] οτη. 98. 

-- τὴν δεξιαν Ροβί τ. χειρα αυτ. ΝΟ. 6. 
7. 14. 98. ῬΟ. 91. 95. Μεπιρῃ. Ατπι, 

“να. Ῥντ. Ῥτπις. Οπιρί. | ὂοπι, ς. Α. 

1. Υυ]ρ. Ἐν. 

- εις τ. ουρ.] επι τ. ουρ. 14. 

6. ωµοσεν εν ΑΝ. 1. 6. 7. Ῥ. 91. 

γπ]ς. Αππι τ. Οπιρί. | οἵη. εν 3, 

14. 98. ῷ. 95. Μεππρῃ. 

6. των αιωνων ΕἘγ. | οπι. 1. ΑΥ̓ΤῚ. 

- και τ. γην κ.τ. ε. αυτῃ ΝΟ. το!. Υπ]. 

Ἄτην. (25 1}.) Βγπι. Οπιρ. 1 οπι. Α. 
1. ΠΡ, (οπι. και τ. ε. αυτ. δὲ. Μεπιρῃ. 

οπι, 10, 8Υτ, 844, “ οπιπία ” ροςί 39.) 

--- καὶ τ. θαλ. κ. τ. ε. αυτῃ Ο85. τε]. 

γαρ. ( 1.) {οπι, ΑΝ Ὲ, (αἀ 4.53.) 98. 

Ἄττῃ. Γ}ηΙΑ. 

--- οὐκέτι εσται ΑΝ.30Ο. 6. 7. 14. 38. ῬΟ. 

91. 95. Ατπῃ, γτ. γης. Οπιρί. | 1 ουκ 
εσται ετι 5. 1. Εν. | ουκετι εστιν 83. | 
απρ]ως ποη. από πι. πὰ. πο ο]: 

απιρ]ας Ὑμ]ς. ΟΙ, ποπ οδε Μεπιρῃ. 

7. αλλ) ΑΝΟ. 1. 7. 38 (41) Ῥῷ. 91. 95. 
Οπρί. | αλλα ς;. 14. Εν. 

π- τοῦ ἑβδομου αγγ. Δ. τε]. Υπ]σ. ΕΥ. 

(οπι. του Ὁ.) | του αγγ. του ἐβδ. ὃν. | 

του ζ' αγγ. 1. 
-- μελλῃ}] µελλε 7. 91. (Κ' ἃ 6) 
Ἐν. 

- και, ΑΝΟ. το], Αι. ὅγυ. |. οπι. 91]. 

γπα]ς. ΟἹ. 114. ΜοπιρΗ, Αππι, «1001. 
ης. (πιρί. 

- ετέλεσθη ΑΝΟ. 6. 14. 98. Ῥ. 96. 

Μεπιρῃ. | 1 τελεσθῳ «- .1. 7. (0. -θει). 

91. 2». Οπρί. | Βηϊοίαν γπιβ. 
- ὡς] ὁ 91. Οπρί, 

---- ευηγγελισεν] -λισατο 91. Οππρί, 

7. τους ἕαυτου δουλους τους προφητας 

Α(Δ)Ο. 6. 7. (14. αυτ.) 88. Ρ(Ω.) (91.) 
95. Ὑα]ρ. (ρτασπι, “ ρογ”. Μεπιρῃ. τα.) 

Ώγπις. (ΡΤαοπ1. “ ρον.) Οπιρ. (και τους 

πρ. Χ. δουλ. αυτ. 0. 91.) | 7 τοις ἑαυτ. 
δουλοις τοις προφηταις δ. 1. ΑΙΠ. 

(υἱά.) (Ἐπι.) γ. 

8. καὶ ἡ φωνη ἦν Ίκουσα Απιι Κα. 

Μεπιρῃ. Ατπι, 49, ΥΣ, | καὶ ἡκουσα 

φωνὴν 7.  υ]ρ. ΟἹ. Βοπις. 

--λαλουσαν οὖ λεγουσαν ΑΝΟ. 7. 14. 

Ῥῷ. 91. Ψ]ρ. [1 λαλουσα εἴ λεγουσα 

ς--. 1.6. 38. 955, Ἠγ. (λαβουσα 885.) 

-- ὑπαγε] 864. και 6. 

- βιβλιον ΑΟ. 6. 14. υ]ρ. Τγπιβ. | 

1 βιβλαριδιον 5. δὲ. 1. Ἐ. 955: Εγ. | 

βιβλιδαριον 7. . 88. 91. Οπιρί. 

- ηνεωγμ. ΑΝΟ. 1. Ῥ. Ἐν. | ανεωγμ. θ. 

7.14. 58. Ὁ. 91. 95. Οπιρί, 

--- εν τῇ χειρι] 46 πιαπα Ὑπ]ρ. Ῥτπις, 
(οπι, Ο. οπη. εν 6.) 

- του αγγ. ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 38. ῬΩ. 
91. 95. Οπιρΐ. | Ἐ οπι. του «-. Ετ. 

δ. πηρε]ις ΟἿ, | ΒΌΡΟΥ δὲς ΟΙ. | 6. ἴῃ 6ο βυυῃ 
σα. Ι: ποπ. ετ]ξ απαρ]ίας ΟἿ, |. 7. οοΠΒΙΤΩΠΗ. (οπι, 
“66 3) ΟἹ. |. 8. οὖ υπᾶϊνὶ νοσεπα ἆθ σαθἰο Οἱ. | 
ἀἰσαπίεπα] ῥγαεπι. "οὐ" Απιιν | ναᾶο οὖ δοοῖρθ 
Ἱυταπι Οἱ, (105. ασοῖρο Αππ.ἳ) 8αρεχ ΟἹ. δἱς. 
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ΑΝ (6), 
1. 6.7. 14. 98. 

11] ϱ. 
91. 95. 

Ὁ Εποῖς, 3:3. 

ΧΙ. 
Ρ Ετε]. 40 : 3. 
4 Ἠτε]ς. 41:13. 
Σ Ἐπε]ς. 40: 67. 

Δ' 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

“ Ν Ν » / 5.5 αἷσι; “ 

" καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ, ἱ Δοῦ- 
Χ Ν / ΄ ΔΝ 

ναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ 
/ ϱ Ν ο Ν / ἩὪ “9 » 

κατάφαγε αυτο" καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν," ἀλλ 
“- / Ἂν / 10 Ν 

ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. “καὶ 
3/ λ 
έλαβον το βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, 

καὶ κατέφαγον αὐτό: καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς 
μέλι γλυκύ: καὶ ὅτε ϊ ἔφαγον αὐτὸ, ἐπικράνθη ἡ 

/ Ν ος ο Δεῖ (λ 

κοιλία µου. “καὶ Ἰλέγουσιν΄ μοι, Δεῖ σε πάλιν 
σι 4 - ν »" ν᾿ ΄ 

προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ 
βασιλεῦσιν πολλοῖς. 

/ / σα ειώ / 

ΤΡ Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, 
1" ” Ἂς / 6 ον λ ο θ “ ἈΚ σὺ Αλ 
Ἐγειρε΄, καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, καὶ το 

Ν - 5 Αν. «αν δ; Ν 
θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ" "καὶ 

Ν : Ν Ν 3 ΄“ “ μὰ λ 4 “/ θ “ 

τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἴ ἔξωθεν, 
Ἂν Ν » Ν / ιά 3 / - θ δ Ν 

καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἐθνεσιν" καὶ 
᾿ / κ ,ὕ - ΄ 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας ἱτεσσερά- 
/ / 

κοντα δύο. 
3 ΄- / / Ἂν 

“Καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφη- 

11 

ΧΟ 

ἔετταπα. 9 Εὖ 401 δα αηπο]τπι, 
ἀΐορης οἱ πὖ ἆατεῖ πημῖ ΠΡ τ ατη. 
Ἐν ἀῑσῖι π]Βῖ, Αεοῖρε δὲ ἀεγογα, 
απ]: οὗ μοῦ απιατίσαγο γεη- 
το ὑπ|1ΠῈ, 864 ἴῃ 9Γ6 ἔμο αγ] 
ἆπ]σο ἵαπι(παπη πια]. 10 Εὐ 
παοαρῖ ἨἩβγαπα 6 πιαπα αησεῖῖ, 
εί ἀετοτανῖ επι: οὖ στα ἵπ 
ΟΥ̓́Θ ΙΏ60 {απιαπαπη ης] ἀπ]σο; 
οὐ οππι ἀενοταδεσπα ΘΙΠΙ, αΠ]8- 
τ]σβία5 θ5 νοηίογ πποιΣ. 1 Εὖ 
ἀϊοατπί πημῖ, Ορογίοί τ Ἱτοταπα 
Ῥτορμοίατα Ρορι]ή5 οι σοπιθα5 
οἱ Πηριαἱς οὗ τεσῖυι8 ταα]ιῖ8. 

1 ἘΛ ἆαῑις δὲ ταϊῃΐ οα]απιαβ 
51}}1}158. νίσραθ, ἀῑσοῃδ, Ῥαχρα 
οὐ πιείτε {επιρ]απῃ ἀπ οὐ αἰ- 
[8106 οὖ αἀοταπίο Ιπ 60. 
5. Απάτη απίθπ απο οϑὺ [οτὶβ 
ἰθιηρ] πὶ εἶσο {ογα9 66 ΠΘ Πῃθ- 
Πατῖς οιπα, αποηίατη ἀπύαπι οδί 
πεπήρις, εἰ οἰν]ίαϊθπι δαποίαπι 
εα]σαραπί πηθηδίυαςδ απαάγα- 
Εἰπια ἀποῦβ, 

3 Ἐτ ἆπῦο ἆποῦας ἐθβιϊθὰ8 
πιαῖς, εί Ρτορλείαραπί αἰθθαβ 

9. απηλθον] απηλθα Α. 14. ϱ. 91. 95. Ῥγτ. Οπιρί. | οπι. ΑΝ, 6. τε]. Ἐν. Οπρί. | αἀά. και Α. 7. 95. 
--δουναι ΑΝΟ. 6. 7. 14. Ω. 95. γπ]ς. 

Ἁγτ. Βηπι, | ἆδος ας. 1. 38. Ῥ. 91. 
ΜεπιρΗ. 2 7. Οπιρί. 

---βιβλαριδιον ΑἱΟ. 1. Ῥ. Εγ. (βιβλα- 
ριον Α”.) | βιβλιδαριον 6. 7. 14. 88. 
Ω. 91. 95. Οπρί. | βιβλιον ΧΝ. 

--λαβε και καταφ. αυτο «πι. Γιά. { 
Λαβε αυτο και καταφ. Ν. (α4ᾷ. αυτο 

Να.) [δαπιο οιτη {11 Μοπρῃ. 
-- 10. ποικρανει οὖ εποικρανθη 7. 

--κοιλιαν ἔγπιβ. | καρδιαν Α. 
---τῳ στ.] οπι.τῳ Ετ. 

10. βιβλαριδιον ΑΟ. 1. Ῥ. ΕΣ. | βιβλι- 
δαριον 14. 91. Οπιρί. | βιβλιον Ν. 6.7. 
38. ϱ. 95, 

--και ην τὸ (τῷ Ἐγ.) στοµατι εἰο 1. Ἐγ. 
(οπῃ. εν). 

π- γλυκὺ Ῥοδέ ὡς µελι 8Ο. 885. Ῥ. 87. 
απίο ΔΩ. Μεπιρῃ. νυἱὰ, νετ. 9. | γλυκα- 
ζων 7. |. οπι. γλυκυ Ατπῃ. 
μελι ΖΞ πῃ. 

--- επικρανθη] εγεμισθη 

πικριας δα ΠΠ. νου. ὃς.) 

11. λεγουσιν ΑΝ. 14. ϱ. Απι. Ὁ [1 λεγει 

5. 1. 7. 88. Ῥ. 91. 955, πι" Εια, 
Μεπιρῃ, Αππι, 1. Άντι, “ αἲξ ” γπις. 
Ἐν. Οπιρί, 

- παλιν Ροβθί προφητεῦσαι 88. 
- λαοις] λαου 95. 

-- εθνεσιν] οπι. Αὐτὴ. 

914 

|. οι. ὡς 

δὲ, (οι 4844. 

Ι. ΡΙΒΕΠΙ, επι 7. 

1. 98. Ῥὶ Υπ]ς. Μεπιρῃ, Ἐν. 

11. γλωσσαις] γλωτταις 1. 

- βασιλευσιν] αάά. της γης Ατπι. 

1. όμοιος ῥαβδφῳ] ὡς ῥαβδος 88. 

--λεγων Απι. Γιά. | λεγει ΝἨ. οὐ ἀῑσίαπη 
εξι πεί πας. ΟΙ. ΙΙ Ῥταεπι,. και ὁ 

αγγελος εἴστηκει Εἰς. Αιπη. | δα. και 

ειστηκει ὁ αγγ. 14. 0. 91. Οπιρῖ. | ἴα. 
απίθ λεγων ἔλεος, 35τ. [ οπι. δὲ. 8, ΑΝΝ. 

1. 6. 7. 98. Ῥ. 95. 7 10. Μεπιρῃ. «4901. 

Έτπις. Ε}. 

- εγειρε ΑΝ. 6. 7. 14. ῬΩ. 91. { 1 εγει- 

ραι 5. 98. 955. ΕΤ. | εγηραι 1. 

- και 10. οπι. 7. 

---µετρησον] -σαι 7. 95. 

9. την αὐλὴν την] της αυλης της ἃΧ. 

(οου.ςἩ.) 

- εἕωθεν Εἴ. Α. 6. 7. 14. 98 (417) 5. 9. 

91. 955. Ὑπ]σ. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. «49Η. 

Βγτ. Ώρπις. Οπιρί. | εσωθεν δὲ. 8. δὲ, 1. 

Εν. 

- ναου] λαου και δὰ Ἐ, (οοῦ.ς3.) 

- εξωθεν ΔΙΑ. 1. 14. 91. Ἀγν. Ἐν. Οπρί. 
Ι Γεξως. 6. 75. 38. ϱΩ. 95686. | εσω 

ΝΑ, | εσωθεν Ῥ, 
- µετρησεις 7. Οπιρί. 

- ὁτι] και Εγ. 

- τοις εθνεσιν] Ῥϊαεπη, και ἐν, (οοσγ. 8.) 

- πατησουσιν Ὦγπιδ. | µετρήσουσιν Α. 

1 τεσσαρ. «-. -- τεσσερακοντα ΑΝ. | 

Σά. 1 οπι. δὲ, 14. 98. Ὑπ]ᾳ. Οἱ. Απι. 

1γπι. Ἐν. Οπρ. | κβ' ι. μβ΄ 91.1 μ 

και βᾳ. 

8. χιλιας Ηρ». Απε. 48 (21). 47 (23). ἵπ 

ῶαπ. (166 Γαφατάς). | χιλιαδας 88. | 
χιλιες ὃ 14 807. 

--- διακοσιας Πἱρρ. {ε. | οτη. 14. 
---ἑξηκοντα] 844. πεντε ἔλθ, | 

ΠΗἱρρ. εν. 

- περιβεβλημένους ΑΝΥΣ. 7, Ῥ0. | 
1 -μενοι 5. “0. 1. 14. 388. 91. 985. 
γαρ. Εν. ΠΗιρρ. ίεγ. βαοοῖς απιῖςο(ί 
Ἔρπις. 

4. αἱ δυο 19.1 οι δυο δὰ Ἐς (οοΥγ.58,) 

-- ἐλαιαι Πἱρρ. 1 αυλαιαι Δ. { αλαιαι 

Ο. (οπι. αἱ δυο ελαιαι και 1 ἐπί. πιρ. 

Ἠαβεί και β΄ ελαιαι). 

-- και αἱ ΑΝΟΟ. 6, 7. 14. 985, ΡΩ. 91. 

95. Οπιρί. ΗΠ». | " ὁπι. αἱ 5. ΝΑ. 1. 
Αὐτη. Εν. 

- αἱ ενωπιον ΔΟ. 1. 985. ΡΩ. 91. 955. 

Αππι. ντ. ΠΗἱρρ. Ἐν. | οπι. αἱ δ, 6. 
7. 14. Υα]ς. 

οἵη. 

9. αἰκιε 6. 1 αοοῖρο ΠΌταπι οὐ ἄθνουα ἢ] τα 
ΟἹ. 1 απιατίσατί Οἱ. [.10. ἀθνογανὶ {πάτο ΟἿ. | 
11, δὲ ἀϊοῖς Απιι οὐ αἰχῖῦ Οἱ. | σεπίῖδιβ ος 
Ροριι]ίς οι. 

1. οὐ ἀῑσίαπι οδϑὲ τα]μῖ, ϑασρο ΟἹ. Ι 3. πο 
πιθζατ]ς Πα ΟἿ. 



ΧΙ. 6. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

/ κ εν, / ΄, ῃ Β . σος, 
πρ Πρι. Τεύσουσιν ἡμέρας ὃ χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, ἵπερι- «Πο ἀαοηιῖς κας 

᾿ 5 τ. Ξ 5 Ξ τς ἰὴ 8 : 1 βαηῦ ἄπο οἰἴναο 

8. περιβεβλημένοι βεβλημένους σάκκους. “ὃ οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, εἰ ἀπο οππάο]αῦτα ἴπ οοηβροοῦιι ρ ᾽ ΤΟΝ Ρ 
᾿ Ν / ὃ ́ ὰ / ἘΠ 3... ο 4 , να ἀοπηϊ ἴογαθ βίαπίο. ὅ Εἰ οἱ 

5Ζ80. 413, 11, 14. και Ἢ ι τ» αι αὐ ο... δν μου ΤῊ «υΐβ Ξ: γΟΪ πο Ὁ ποσσγθ, ΠΡ 
ο ο κα ᾽ - 6χ]Ιεῖ 49 ΟΥ̓Θ 1ρβογαπ1 οἳ ἄθνο- 

{9 Πες 1: 10. γὴ5 κο ᾿ και εἰ τις αὐτοῖς θέλει ἀδικῆσαι, ΤΑΙ ΤΑ τους, 6οταπα: οὐ 58] 
΄“ 3 5 “-“ » ΄σ . . . 

πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ κατε- «115 νο]ιοήι 605. Ἰοάστο, εἷσ 
δ, ἘΣ ον 8 Ν ΔΆ το φαν εν ες ,» κψ οροτείθιπῃ οοοϊαϊ. ὃ Ηἰ παθθηῦ 

σθιει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν" καὶ εἰ τις αὐτοὺς ᾿ θεληση Ῥοϊεβιαίοιη οἰπιάθπαϊ οποῖπιπι, 
» “ ο] ἼΞ ν ε Ὁ πο Ῥ]ηαί ἀθριι5 Ἠοίῖαε 1ρ- 

πα Ἐορ. 1711. ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. "οὗτοι κοτµηι, οἱ σα σα Ῥακος 
ΕΣ - Ν ἌΝ “Ὁ - Ν / ο! ΑΝ | 1 1 

ἔχουσιν ἡ τὴν" ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ 39νοῖ δημιὰδ ο τι 
3 » Ξ - ᾿ Η Ἢ Ξ “8 Εν ᾿ 5 μή ΒΔΠΡΙΗηΟΠΙ ει Ρετεπὶ 6ΤΥ6 ΤοΙΤαΤΙ 

ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας " τῆς προφητείας αὐτῶν " οπιηΐ αρα αποϊοησουπιηο 
νἘκοά. 7: 1ο - Ε γοϊιογίηῦ. 7 ΕΔ σατῃ Ππίθυϊηῦ 

ἐς 19: κε ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν ἐαδεπιοπίππα επππῃ, Ὀοβίϊα 4πας 
- “ 5 αἱ ὍΥ ἀοϊοῦ αᾱ- 

αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν' πάσῃ Ὃ ης ο. ες 

πληγῇ; ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. ἦ καὶ ὅταν τελέσωσιν 195 οὐ οὐοῖάοε λος, " Βέ οου- 
πι 2 ς ΤᾺ ΞΞ ΝΜ " Η 5 δὴ ᾿ Ῥογα εογΠπι 1η Ρ]αίεῖς οἰν]ία 15 

πο 13:1. τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, το θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ Ἱπασπαο, αι γοσαιαν ρίτίταιἰ- 
Ῥαῃ. 17:91. {αυ Ῥοάοπια οὖ Δοργρίας, τ] 

“ 
μα 

΄ » ’ὔ / 

τῆς αβύσσου ποιήσει 
/ » Ν ΄- 

νικήσει αὐτοὺς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. ὃ 
. ΄-“ 5 ΄ 

αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας 

Ν 
και 1 

- ο 4 
της 

4 3 3. λ / Ν 
μετ αυτων πολεµμον » και οὗ ἀοππῖηας σοταπι οταοϊβχαβ 

Ν ΄“ 

το πτώ- 
/ - 

πολεως της 
΄ - - 

μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ 
Αἴ σ Α ΄ 4 μον. αγ 

εγυπτος) οπου και ο κυριος αυτων 

4. του κυριου 80Ο. 6. 7. 14. 98. Ῥ. 91. 95. 

γπ]ς. Μεπιρῃ. Θστ, Ηἱρρ. Ῥγηιβ. Οπιρί, 
(κυριου ΑΘ.}} Ίτουθεου ς.. 1. Αι. τ. 

- της γης Ηήρρ. | οπι. Μεπιρῃ, 
--- ἕστωτες ΑΝ" Ο. 6. 14. 9. | 1 ἑστωσαι 

ἘΠῸ Νες, 1. 7. 88. Ἑ. 91. 95. ὅτ: Οπρἰ. 
ΠΗιρρ. 

δ. θελει ΑΦ. 1. 6. 14. 38. ῬΩ. 91. 95. 

Οπρί. (Απίθ αυτους Ν.) | {θελῃ 15. 
ς.. 7. Δππι. Ἐπ. | θελησει ΠΗιρρ. Απι. 

47 (23). 
--- ἐκπορευεται] -ρευσεται 14. Ὑαἱς. (εξε- 

λευσεται ΠΗἱρρ.) 
--ει τις 50. Ηἱρρ. Ἐτ. (υπμί. | ητις ΝἨ. 

(οοστ.ᾶ.) Ο. 1. | ὃς τις 38. 

---αυτους 39.1 εν τουτοις Πἱρρ. | οπι. ΕΥ. 
---θελησφ ΑΝ.58 (Βελ.)}} θελησει 88 (41) 

Ηήρρ. | 1 θελῳ 39. «-. Αιπι. Εγ. Οπρί, | 

θελει Ο. 1. 6. 7. 14. ῬΩ. 91. 95. (απίε 

αυταυς 6. 7. 98. 91. συ]. Πρ. 

Οπρῖ. νἱᾶ. Ρροβὲ ει τις 19.) 

- αδικησαι] Πίο αυτους ἓἂ. 

- οὕτως Πίρρ. Έηπις. Οπρί. | οὗτος 7. | 
οπι. Α. 

6. την απίο εξουσ. ΑΟΡ. | ἕ οπι. ς-. 

δὲ, τε]. Ηρ». Απί, 47 (33). Εν. 
- εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ΑΝΟ. 

1. Ῥ. 91. Ὑπ]ςσ. Μεπιρῃ. Ατπι Βγτ. 

Ηιρρ. Ἐν. Οπιρ, 1 εξουσ. τ. ουρ. 
κλεισαι 14. 88. | τον ουρ. εξουσ. 
κλεισαι 6. 7. (κλυσ.) Ο. 95. 21}. 

ἐσταυρώθη. 

6. μη] οτη. 91]. 
--ὑετος βρεχῃ ΔΝΟ. 6. 14. ἘΩ. 91. 

Άτπι. Ἀγτ. γῆι. Οπιρί. 1 ὑετυς 
βρεξει 38. ὑετος βρεξῳ ΠΗἱρρ. | 1 βρ. 

ὑετὸς 5. 1. ἢ. 905. Μεπρῃ. Εγ. 

(ὑατος). 

- τας ἡμερας ΑΝΟ. 6, 7. 14. 38. ΡΩ.9Ι. 
95. Αυπι. Ηἱρρ. Οπιρί. | εν ταις ἡμεραις 

1. Εν. | ξ εν ἡμεραις 5. Υαἱς. Ῥτπι. 

- της προφ. ΔΠίΕ αυτων ΑΝΟΌ. 6. 7. 14. 

838. ῬΩ. 91. 95. α]ρ. Ηἱρρ. Ώηπις. 
Οπιρί. | 1 Ρορί ς. 1. ΕΤ. | οπι. οπιπία 

ΒΥΓ, ! 

-- και παταξ. Ηἱρρ. 

(αά 4.55.) 
--- αυτα] οπι. 1. 91. Εγ. 

- εν πασῃ πληγῃ Αἰ. 1. (6.) (Τ.)(14.) 

88. Ῥ. 91 (Τὸ ἃ 6.). Μεπρη, Απ. 

Εν. Ηἰρρ. Οπιρί. | οπ. 95. 1 Ὑοπ. 

εν σ.Ω. Υμὶρ. Ῥηπι. (ροεί θελ. 6. 7 

14.) 
- εαν Πιρρ. | αν 6. 88. 
- θελήσωσιν ΑΝ. 1. 6. 7. 98. ΕΩ. 91. 

985. Ετ. Οπιρί. | -σουσιν Ο. (ροδιτην 

γην Ο.) | θελωσι 14. 

7. και ὅταν τελεσωσιν | οπι. 95. (Πρρ. 

Από, 47.) |. τελεσουσι 1. Ἐτ. 

- θηριον] 88. το τεταρτον ἃ. | οπι. 

τε]. συ. Πἱρρ. Έτπις. 
-- το 50. Ηιρρ. | τοτε 3. (συγ...) | 

οτη. γ, 

Ι οπι, και δὲ Ἐ. 

7. αναβαινον Πἱρρ. | -νων Δ. 7. 

--- μετ αυτων ΕΠίθ πολεμον ΑΝΟ. 6. 7 

14. 38. Ῥῷ. 91. 95. αν. Λιπι, ΥΓ. 

ΠΗἱρρ. Ῥγιηιβ. Ορ. | γροδς. 1. 
Μεπιρῃ. Ἠγ. [.111.] 

- νικησει Πίρρ. | νικηση Ο. 7. 
π- και αποκτενει αυτους Πίρρ. | οτι. 

ιν 

8. το πτῶμα ΑΟ. 6. 7. 14. Ὁ. 95. 

Μεπιρ]μ. Αγπι, ἢ, |. 7 τα πτωµατα 

ς. Ν. 1. 98. Ῥ. 91. ας, Βστ, Ῥππιδ. 

Εν. Οπρί. 

- επι] Ῥιαρπη, εσται 83. 
- τῆς πολεως ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 38. 

Ῥᾳ. 91. 96. Αιπι, ὅγυ. Οπρί. | "ἢ οπι. 

τηςς. Ἐν. 

- µεγαλης] αἀᾶ. οπ]α5 ποπιεη Ῥαΐμπιας 

21. 

--- Σοδομα] 14. και εγγυς ὁ ποταµος 

δα, 

- ὁπου και Υα]σ. | 

14. Μοππρῃ. ἔν. 
--- αυτων ΑΝ:Α0, 6. 7. 14. 98. ΡΟ. 91. 

95. υ]ρ. ἈΠεπιρη. Ατπ. 48ιΠ. ῬἈντ. 

Ογἱᾳ. Γπι. ΠΠ. 8696, Ῥγηιβ. Οπρί. | 

1 ἡμων ς. 1. Γγ. | οπι. δὲ 5. 

ΟΠΙ. και ἴδια 1. 7. 

8. εασοῖς ΟἿ, | 5. τ 1. 698 Οἵ. | οτε Θογι1πῃ ΟἿ. | 
ἀθποτανῖτ Οἱ. | Τ. αάνετβαπα 608 ΟἿ. | 8. ροβέ 
εοσαπα αἄα. Ἰασεθαηΐ ΟἿ. ; Ροδέ πΊββηαε πι”. 

9τὸ 



ΑΝ0. 
1. 6. 7. 14. 98. 

Ῥ0. 
91. 95. 

κ Εβί, 9:99. 

ΛΑ’ 

Υ Ἐπε]ς, 937: 10. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

9 καὶ ἐ βλέπουσιν" ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσ- 
σῶν καὶ ἐθνῶν Ἰ τὸ πτώμα” αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ 
ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ' ἀφίουσιν " τεθῆ- 
καὶ εἰς | μνῆμα”. Ὁ καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔ χαίρουσιν" ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ | εὐφραίνονται δη καὶ 
δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆ- 
ται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

1 Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, ᾽ πνεῦμα 
ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ᾿ αὐτοῖς" » καὶ ἔστησαν 
ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἱ ἐπέπεσεν " 
ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. '' καὶ ἤκουσαν Ἰ φωνῆς 

/ η - ᾽ “- 4 / ο » ο) ἘΣ ΄ 

μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης αὐτοῖς, Ανα- 
βατε" ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ 
νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 15 καὶ 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον 
τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ 
ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά: καὶ οἱ λοιποὶ 
ἔμφοβοι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ 

κο. 

5. 9ῈἘὲ τιάευαπὲε ἆο Ῥορια]8 
ει επραδας οὖ Πποσιῖς οὖ σεπί]- 
Ῥπ8 οοτροτα ΘΟΓΙΠΙ ΡΘΥ {68 ἆῑθ8 
οὖ ἀἰπι]άίαπη, οἱ οοΓρογᾶ, ΘΟΤΙΠΙ 
ΠΟΠ βἰπιπί Ῥοπῖ 1π ΠΙΟΠΙΤΠΙΘΠ- 
8. 19 Ες ἹωμαὐΙίαπ{ος ἔθγταπα 
ΡαπάοΡαπί 5αρος 1]ί5 εἰ Ἰοοὰπ- 
ἀαδαπίαχ ο πιαπετα πα]έίοηί 
Ἰηγίσεπι, φποπίαπα δὶ ἄπο Ρτο- 
Ῥμείαρ ογιοϊαγοτιπί 605 ααΐ 
Ἠαβίίαπί 8προσ ΓΕΙΑ. 

11 Έεροςί ἄῑας ὑγ88 οὐ ἀἰπιϊά ται 
αρ]γίέα5 γ]ίπε ἃ ἆθο Ἱπίταν]ί ἵπ 
605, οὗ βιεεγαπίέ ΒΡῈ Ρεᾷθς 
8105, 66 {ππος ππασπια8 οβοῖᾶ1ἰδ 
81ροτ 605 απῖ γΙἀεταηί 608. 
12 τὰν απἀἸεταπῦ γοσεπι πιασπαπι 
ἆο οαεἰο ἀἰοθηίεπι ΙΑ, Α8- 
ορπαῖίο Ἠπο: οὗ αβοεπάεταπί ἴπὶ 
οπδ]απῃ ἴῃ παῦε, οὐ νιάεταπῖ 
1105 Ἱπ]πιϊοϊ 6ογαπι. αἱ Ες Ἱπ 
Ί]α Ἠοτα [αοίας 6 ἴειγαρ «ΠΠο- 
{15 Πάρης, εὖ ἀθοῖπια ῬασΒ 
οἰν](αξίς οροῖά]ε, δῦ οσοῖςδί βαηῦ 
1η ἵΘιγας ΠΙΟίΟ Ποπιῖης, Ποπη]- 
ΏΠΤΙ 5θρίοπι πη]]ῖα, οὖ τε]ῖατί 
Ίπ Ππποτεπη εαπὲ πηῖςδι οἱ ἆε- 
ἀθταπί ρ]οτῖαπι ἆεο οαε]. 

9. βλεπουσιν ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 38. ῬΩ. 

91. 95. ὅγγ. Οπιρί. 

Μεπιρῃ. 941, Ῥτπις, Ἐτ. | χαρησονται 

1 βλεψουσιν 5. 88. 

Σωά. | 

επιπεσειται 38. 

} επεσεν ς.. Ἀπὸ 1. τε]. Ἐν. | 

17. Ὑπὶρ. Μεπιρῃ. Αιπι. Ῥγπιδ. 

- φυλων] ῬΓΒ6ΙΠ. των ΔΩ. |) απίο και 

λαων ὃν. πι. 

- και γλωσσων] ΟΠΙ. και ἐξ Ἐ. (α4.1) 

- και εθνων] και οἱ εκ των εθνων πο 

τ. πτ. αυτων 1. 1. 

--το πτωµα ΑΝΟ. 6. 7. 14. ϱ. Μεπρῃ. 

Άππι, 48. 1 Φ τα πτωµατα ςς. 1. 88. 

Ῥ. 91. 95. Ὑυ]ρ. Βγτ. Ἠγ. | οπι. 
2γπιδ. 

- και ἡμισυ ΑΝΟΡ. 95. Υα]ς. Μοππρῃ. 

τη. ΥΓ. ΕΤ. | οπῃ. και 1. 6.7. 14. 98. 
Ω. 91. Οπρί. 

--- τα πτωµατα  αἱρ. Μεπιρῃ. ΈῬνπις. | 
το σωµα 14. | ο858α Ατηο. 

--- αφιουσιν Αὐδξο (6ΟΙΥ. 8, βρῇ ποπ 

ἈΌΒΟΙν 0). 1. Απιι Τά, Πατί. Τοῖ. 1). | 

1 αφησουσιν ος. 7. 14. τε]. Ὑπαἱς. ΟἹ, 

Μεπιρῃ. ὅγυ. Ῥγηιβ. | αφηουσι 6. | 
αφιασι 95. 

--μνημα ΑΝ3. 1. 6. 7. 14. 88. ῬΩ. 91. 

95. Μετιρα. Ῥγτ. Οπιρί. 1 µνηµειον 
Ο. |. Ἕμνηματα ς. Νπ. Υμ]ς. Ατπη, 

3811. Ῥτπις. Εν. 

10. ἐπι της γης] επι την γην 6. 

- χαιρουσιν ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. ΡΩ. 91. 

95. Αιπι. Οπρί. | 1 χαρουσιν ς. Υαἱς. 
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10. ἐπ᾿ 7 εν 98. 

- ευὐφραινονταὶ ΔΝΟ. 1: Ῥ. 96. Απ. | 

ευφραγουνται Ε}. | Ἱ ευφρανθησονται 

Ἐπ 6. 7. 14 εἴἶο, 58, ο. 9ἱ. Υρ. 

Μοπιρῃ., Ἀντ. ηπιδ. Οππρί. 1 οπ. και 

ευφ. τη, 

- πεμψουσιν ΑΝΞΟ. 1. 91. 955. Υμ]ς. 

Μεπιρῃ. Ὠστ. Γγπι. | πεµπουσιν ΝΧ. 

Ῥ. (Ανπι:) 1 δωσουσιν 6. 14. 58. 9. 

-- αλληλους 0Ο. 

--- οἱ δυο προφ.] οἱ προφ. οἱ δυο ὃν. 

11. τας τρεις ἡμερας και ἡμισυ Α(Ν)(Ο.) 

(1.) 6. 7. (δ)ᾳ. (91.) 955. (οτι. τας 
δὲ. 1. Ῥ. 91. Ατπι, Εγ. το ἥμισυ 0.) 

τρεις ἡμ. ἡμερας (οπι. τας οἵ και) 14. 

98, (ἡμερας απῖε τρεις ἡμ. πρ.) | ἀῑεΒ 
1768 οἱ ἀἰπήθίαπαι γπ]σ. 

- ἡμισυ] -σου ΑΧ Ἠ. 

- εισηλθεν] ἀπο 88, 

. 38. Ῥ. Ἐν. | επ) αυτοις 

Ι εις αυτους ὃ. 6. 14. 0. 

1 επ᾽ 

- αυτοις Ο. 1. 

Α. 96, ΑΙΠΙ. 

γμι]ς. Μεπιρῃ. «ἄδιπ. Ἔππι. | 

αυτους 5.91. Οπιρί. 

- ἐστησαν στήσονται 88. 

- ἐπι τ. ποδ.] Ετ. | ὑπο τ. ποδ. 1. 
-- αυτων] ἑαυτων 95. 

- ἐπέπεσεν ΑΟ, 7. Ῥ. 91. Οπιρί. δοοϊαὶν 

11. επι τοὺς θεωρουντας] επι των θεω- 
ρουντων ΟΡ. 

19. ηκουσαν ΔΝ3"Ο. Υπ]ς. Ἐτ. | ηκουσα 

κε 1. 6. 7. 14 Ρο στ 

Μεοπιρ]μ. Αππι. ΟἸηρῖ. | ακουσονται 

98, |. νϑηϊῦ γοκ «491. |. (οπι. Εηπι 

ΒΥ2.) 

-- φωνής µεγαλης εἴ λεγουσης 8Ο. 1. Ρ. 

91. 96. Οπρῖ. 1 {φωνὴν μεγαλὴν οί 
λεγουσαν 5. Δ. 6. 7. 14. 958. (0.) τ. 

λεγουσα Ο". 

- εκ του οὐρανου]} 011. Άσπι. 
--αναβατε ΑΝΟΡ. | ᾖαναβητες. Ἱ. 

6. 7. τε]. 

- εθεωρησαν] -ρουν 38. 

19. και δὰ Ιπῖι ΑΝΟ. 1. 7. Ῥ΄ 91. 96. 

γιὶςσ. Μεπιρῃ. Ατπι, 11. Ἀγτ. 17. 

Οπρί, 1 οπη. 6. 14. 58. 0. 

--ὡρᾳ ΔΝΟ. 1. Ρ. 95. Ὑπὶς. Μεπιρῃ. 

Άππι. ΖΕΔ. Ἀγτ. ΕΤ. | ἡμερᾳ 6. 7. 14. 

88. Ω. 91. Τµ6Ρ. (ΤᾺ. 27.) Οπρί. 

-- και το] ὡστετο Ο. 

9, ἐγ θα 5 οὐ Ῥορα]15 Οἵ. | αἰπεπί Οἵ. | 10. 
11105 ΟἿ, | 19. ἀῑεεπίθιη οἷβ ΟἿ. | 13. οσοῖβα ΟἿ. 



ΒΚ 18. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ξ ; , - Φε ος ο τὰ πρ. Πρι. οὐρανοῦ. '' ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν" ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ ν" Ὑπο εεοιπάιπι ἀνίϊυ: οἱ ο00θ Ἴἢ, εΞγγ. ἢ ΕΞ ρ γαο του απ γθηῖοί οἷτο. 
ΤΡΙΤΉ ερχεται ταχυ. 

5 15 πε ο 5, 5: ὦ φις 15 Τὴν εορίπηας απσο]ας ἐα δὰ 
ΔΒ Καὶ ο ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, τὸ ἘΥΕΠΟΥΤΟ οσοϊμτ, οὐ Γποίπο ΠΝ γοςθΒ 

ὠναὶ µεγαλαι ἐν τῷ οὕρανῳ, λέγουσαι; ᾿ ἐγένετο η ππηβιαΟ ἴπ «6ο ἀϊοοπίθθ, 
φ “" γ ρ τ γ 7 γ 7 Ἐοίιιπι δῦ τορπαπα ΠΒ 
βασιλεία” τοῦ κόσμου, τοῦ κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ χρι- 
στοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

καὶ οἱ ἶ εἴκοσι τέσσαρες " πρεσβύτεροι οἱ 
ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐ- 

αἰώνων. 1 
9 κ . “- ξ ε / / 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ᾿ οἱ κάθηνται 
- ΔΝ / ΄“ / 

τῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ προσεκύνη- 
“ / / ς 

“λέγοντες, πα ιοτοῦκω σοι, κύριε ὁ 
θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὧν καὶ ὃ ἦν |, ὅτι εἴληφας τὴν 
δύναμίν σου τὴν μεγάλην, καὶ ἐβασίλευσας. 

Ἄγ » ΄ Ν 5 ς ” / Ν οκ 

τα ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργὴ σου, καὶ ὁ 
ΔΝ ΄- “ “ - ΑΝ Ἂς 

καιρὸς τῶν νεκρῶν, κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν 
τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ 
τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, ᾿ τοὺς μικροὺς καὶ 

σαν τῷ θεῷ, 

πημπά1 ἀοπιῖπὶ ποβύνὶ οἱ Οτῖβῖ 
οἵπβ, οὔ τορπαθὶῦ ἴῃ Αποσιι]ᾶ 
ααθοπ]ογαπα, 16 Τὸν ν]ρίπέί αιδῦ- 
ἴπογ. βθηΐοτοβ, απ ἴῃ ο” 
βροσΐα (οἱ δεάοπί ἵπ βρᾶϊθαϑ 
15, οροϊάεταπί ἵπ [αοῖοβ β1ιβ8 
οὐ αἀοτανοταπό ἆθαπι "7 41- 
οθηΐοβ (ταίίας ἰδ] αρίπιαβ, 
ἀοπιίπο ἄθιιβ οπιηϊροίθηβ, απὶ 
68. οἳ αι ογ88, 4] αοσθρίεῖ 
νιτιπίοπαι (παπα Ἱπασπαπα οὕ 
τορπαβίῖ, ἰδοὺ ἸΙγαίπο βαηὺ 
δοπίο», οὐ δάνθηϊν Ίτα ἔα αὖ 
{οππραδ πιοτίαοναπα Ιαάἱσατὶ 
εί τοἆθτο πιθγοθάσπι ΒΘΓΥΪΒ 
{π|8, Ῥγορ[θίῖ5 οὐ βαποιῖς ο {- 
πιοπίῖθας ποππθη ὑπιιπ), Ῥβ]]]18 
εί πιασηῖς, οὕ εκίογπιπαπᾶί 
6ος απ ΘΟΥΓΙΡΘ αὖ ὕΘΓΓΑΠΙ, 

8 Ν 
και 

τοὺς μεγάλους " , καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας 
τὴν γῆν. 

18. δεκατον Ὑμ]ο. Τ]ος. (ΤᾺ. 97.) Διπι, 
-Αδιµ. Ἀγτ. 1 γ' (1.6. τριτον Υἱά. αγ. 
19.) Ω. Μεπιρῃ. 

--- εμφοβοι] ενφοβοι Ο. | 
14. 

--- τοῦ ουρανου] οπι. 82, 
14. ἡ ουαι] οτι. ἡ δὲ 3. (α4 4. σα.) 1. 

---απηλθεν] παρηλθεν ἂ. 

εν φοβω Χ. 

---ίδου ἡ ουαι ἡ τριτη ερχεται ΔΟ. 1. 58: 

Ῥ. (95. οπι, ἡ απίο τρ.) Ψμἱσ. Απι 

Μεπιρῃ. 3γτ. Εν. | και ἡ ουαι ἡ τριτη 
ερχ. 7. Για. 1 ιδου ερχεται ἡ ουαι ἡ 

τριτη ὃν. | δου κά ἴπὶϊ. νου, ΑΟΠ. | 

ἡ ουαι ἡ τρ. ιδου ερχ. 6. 14. Ω. 91. 

Οπρί, Γ2811.] 
15. ὁ] οπι. Δ. 

----εγενοντο] ἐγένετο δ ἢ, (εουγ.ςᾶ,) 

-- λεγουσαι ἂΟ. 1. 65. 7. 38. Ῥ. 91. 95. | 
λεγοντες Δ. 14. 0. 

--- ἐγενετὸ ἡ βασιλεια ΑΝΟ. 6. 14. 88. 

Ῥῷ.91. 95. Υμ]ςρ. Μαπρι, Αὐπῃ. 01. 

Ἀντ. πηι. πρ]. | 1 εγενοντο αἱ βα- 
σιλειαι 5. 1. 7. Ετ. 

- κυριου] θεου 838. ἔγπιδ. 

κοσμου). 

---βασιλευσει Ὑπαὶς. Μεπιρα. Ἀντ. | 
-λευει 14. 

--- αιωνων] δ, αμην δὲ, 88, Υπ]σ, ΟἹ. 
Απ. Όσα, 

(οπι, του 

16, ο νο 1: 6.7: 
« οπι. ΑΝ. 
-- εικοσι τεσσαρες Αἰ. 6. 14. 58. Ρ. 

91 (Υ. ἃ 6) Ον. 915. Οπρί. | 
 εικοσι ἵ και" τέσσαρες π. Αππι. Ἀγτ,] 
κδ’ 1. 7. Ω. 96. Ἐτ. 

- οἱ 29, 8Ο. 65. 98. Ρ. 91. Ψαἱς. Αππι. 

80. Ῥηπι. Ορ. 1 οπ. Α. 1. 7. 14. 

ϱ. 95. Μεπιρῃ. 617. 919. Εν. 

- ενωπιον] αάά. του θρονου ϐθ. 7. 
14, 98. ϱ. 87, | οπι. ΑΔ60. 1. ἘΣ: 

91. 96. γι]μ. Μοπιρῃ. Αιπι. «1. 

67. 

- οἱ καθηνται δὰ (0.) 6. Ω. (95.) ντ. 

(οπι. οἱ 9930. 95.) | 1 καθημενοι 5. ΔΑ. 
1. 7. 14 (ρταοπ. οἱ). 58. Ρ. 91. Υαἱς. 

Μοπιρῃ. Απ. [21]. 6). Ἐν. 

5εήοπί Ψαἱς. Γσπις. 
-- ἐπεσαν ΑΝΟ. 1. 7. Ῥ. 1). | επεσον 

6. 14. 88 (4/4) Ω. 91. 96. Οπρἰ. | 

ΡΙ8ΕΠΙ, και ὃν. 90. 

17. σοι] σε 
- κυριε] κυριος ὃν. 

- ὁ παντ. 7. οἵα. ὁ δὲ ἢ, (444...) 

- ὁ ην και ὁ ων 91. Ανπι, 

- και ὁ ην] { αἀἀ. και ὁ ερχοµενος 5. 

91. 95. Υπ]σ. ΟΙ. Μεπιρῃ. Ατπι, Όσο. 
Εν. Οπιρί. | οπι. Α(8)(Ο). 1. 6. 7. 14. 

38. Ῥῷ. Απιι (1µά.) Τοι, Ηατί. Ώοπι. 

ΘΙ 

14. 98. Ἑ. το]. | Δγπι,. Ζομ. υπ. ὅγυ. «ηργ. Ῥηπι. | 

αάά. και ΤΟ, Σιμά. 

17. ειληφας] -ϕες Ο. 

-- τὴν δυν.] οπι.την Εγ. 

18. ωργισθησαν] ωργισθη ὃδἈ. (οους.Ξ3.) 
- σου] αάά. ἐπ᾽ αυτους 38, 

---καιρος (4/ργ. 812. Ὦρηιδ. | κληρος Ο. 

-- νεκρων] εθνων 58. 

- µιστον 91 (Υ. ἃ 6.) 

- τοις δουλοις σου] ΟΠ. 14. (τ. δουλοι- 

σου 1.) 

- και τοις ἁγιοις] δα. σου 88. | και 

τους ἁγιους Α. 

- και τοις φοβουμ.] οπι. και 1. Ατπι 

6). 519. | οπι. τοις Ν. | και τους 

Φοβουµενους Α. 

-π-- ονομα σου] 884, και 98. 

--τους µικρους και τους µεγαλους 

ΑΝΣΟ. 1 τοῖς µικροις και τοις µεγα- 

λοις «-. δος, (/ργ. Ῥππις. ἔτ. 

- και α]ῦ. οἵη. Α. 

- διαφθειροντας ΑΝ. 6. 14. 98. Ω. 955. | 

ραντας Ο. 7. 91. Ψα]ρ. ὅγυ. Δ γπιβ. 

Οὐυρτ. | φθειροντας 1. Ῥ. Εν. 

15. γοσπηανῖῦ πι. | πη. αἴᾶ. ἄταοι. ΟἹ. | 17. 
αρίταιις 10] ΟἿ. δ᾽ Απιις 1 ουα5] αἀά. δὲ αὶ νει- 
{ατας 65 Οἱ. [18. οὗ (ον παπι 4.3 
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ΑΝΟ. ΑΓ 
1. 6.7 14. 98. 

Ῥ0. 
91. 95. 

ΧΙΙ. 

ΚΟ; 155}. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

19 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὺς τοῦ θεοῦ ̓  ὁ" ἐν τῷ οὐρανῷ, 
καὶ ὠφθη. ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ 
αὐτοῦ: καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ 

Ν ἃς ΄ ΄ὔ 

καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγαλη. 

1 Καὶ σημεῖον μέγα ὠφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ 
περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 
3 ΄ , 4. 

ἀστέρων δώδεκα: “καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, κράζει 
- 3} 3/. 

ὠδίνουσα, καὶ βασανιζοµένη τεκεῖν. Ὁ καὶ ὤφθη ἄλλο 
- - - - Ν ΄ ανν 

σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων Ἰ πυῤῥὸς 
/ νὸν Ν ε Ν Ν / δέ, Ν 

µέγας , ’ έχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα: καὶ 
"κ Δ ΔΝ » κὰν ντε Ν / ή 4 Ακ ἨΣ, 
ἐπὶ τας κεφαλὰς αὐτοῦ Ἷ ἑπτὰ διαδήµατα” "καὶ ἡ 

Ἂν “- Ν “ / - » 

οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρα- 
- α 5 Ν " ΔΝ - ὯΝ ε / 

νοῦ, καὶ έβαλεν αὐτους εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων 
ο / ω ΔΝ - / - 

ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, 
ο ο! / λ / “ ΄ 5 Ν 
ἵνα ὅταν τέκην τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. καὶ 

ΧΙ ο. 

19 Ερ' αροτίαπι ορδὲ {επιρ]απα 
ἀαὶ ἵπ 68.610, εἰ γἶδα εδὺ ατοα 
ἰθδίαπποηί1 οἶπς ἴῃ {οππρ]ο εἴτς, 
οὐ [ποια 5απί Γα]σογα οἳ νοσθΒ 
εὖ Ίετταο πιοίαπθ οὖ ρταπάο 
τη Κη. 

1 Ἐὺ εἴσπιπῃ πιασπαπι ραγιῖὺ 
πῃ οπε]ο, πηπ]ῖοτ απϊοία 5016, 
εί Ίαπα 50} ρεάῖδας οἵας, οὐ ἴπ 
σαρίίο οἶπβδ οοτοΏα ἴθ]]αγαπι 
ἀποάσσῖπι, 5 εἰ 1Π π{θγο Ἠββεπβ 
εἰ οἰαππαπς Ῥαγίατίεῃς, οὖ οσι- 
εἰαίιτ αὖ Ραγαῦ. 9. Εὖ γῖδαπι 
οβῦ αἰῑπά εἴσπαπι ἴπ 686]0. οὗ 
6066. ἆπασο ππασηας ΓΤ 8, Ἠα- 
θθη8Β σαρῖια Βορίεπι αἱ οουύπαϑ 
ἄθοστα, οὐ ἴῃ οαρίῦαθ 8818 
ΒΘΡίοιη ἀἰαάσπηαία, ὅ οὺ οπηᾶα 
οἶπβ ὑγαπθθαῦ {θτ]απι Ῥατίοπα 
κεἴε]]αταπῃ οαθ]1, οἱ παϊςῖι «ας ἵπ 
(εγταπι, ΕΔ ἆπασο ΒἱθΠῖ απίο 
πηπ]ίοτοπα Ύᾳππθ εταί ρασίίατα, 
αὖ ΟΠῚ Ῥεροτίδδοί ἢ] τη οἶας 
ἀεγοιατεῦ. ὅΕλ Ρεροτῖι ἢ] πιπὶ 
πιηδοπ]ηπα, 4αϊ τοσιταθ οσὶδ 
ΟΠΙΠΟΡ σοπίες ἴῃ νίτσα ΓΕΓΓΘ: 

4 Ῥεα. οἵ ς 
ο, 2:27. 
ο. 1: 15. 

πρὸς τὸν θεὸν καὶ 

ἔτεκεν υἱὸν ᾿ ἄρσεν", ὃς μέλλει " 
ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς 

πρὸς" τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

ποιμνοιίνειν πάντα τὰ 
εἰ παρέας ϱοδί Β]α5 οἷὰβ δὰ 
ἆοιπα οὐ δ (τοπ τη εἶᾳς. ὅ Εν 

5 καὶ ἡ 

19. ηνοιγη ΑΝ (-νυγ.)Ο. 1. 7. 14. Ρ. 91. 

95. | ηνοιχθη 6. 38. Ω. 

-- ἐν τῷ ουρ.] Ῥταεπη, ὁ 

95. Αππι, (πρὶ, | 

7. Ω. οἱ. Ῥγηις, ΕἘτ. 

---ουρανῳ] κα. ανω 3. (οπι.5ς,) 

--ωϕθη Ῥγηι5. | ἐδοθη Ο. 

---διαθ. αυτου ΑΟ. 1. Ῥ. 95. Υμ]ς. ντ, 

Αγ. | διαθηκη ἰαπέιπι Μοτηρ. |. διαθ. 
του θεου ὃ, (Ατπι.) | διαθ. του κυριου 
6. 14. 58. 251}. Οπρῖ, 
οί 1 

---ἐγενοντο] εγενετο Ν3. (σοττ. 8,} 

---βρονται και φωναι 14. 88. Μοπιρῃ: 

ΒΞ τὶ του σα οὐ γοςς οἱ βα]σατα ΤΠΕΡ. 

(ΤᾺ. 26.) | οπι. και βρονται Ὑπ]ς. | 

Πα]ριτα οὐ γοσος οὐ ἰοπίίαα Ζγπιδ. | 

οπι. φωναι 6. | γοκ ἰοπῖίτα 
“Ἐπ. 

- και σεισμος ΑΝΟ. 1. 38. Ῥ, 95. Ατπι. 

«Βλ. Ἀγτ. Τγηιβ. Ἐτ. |. οπι. 6. 7. 14. 
Ω. 91. Οπρί. 

1. ειδον σηµειον µεγα και θαυµαστον γυ- 

ΑΟ. 14. 98. Ρ. 

ἜΤΗ: Ἐρν ΜῈ Τ.8ς. 

|. διαθ. κυριου 

και 

Ἠαικα περιβεβλημενην Πίρρ. Απ. 

ου (29). 

- περιβεβλημενη «ΦΜείι. (απ. 95.) 

1Πι8. | περιβλεποµενη Α. 

- ἡ σεληνη Πίρρ. ΔΜείΠ. | την σελήνη ν 

918 
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δὲ. (σουγ.Ξᾶ,) | οπι. ἡ 1. 27. 
88. οτη. Πἱρρ. Μείῃ. 

. δωδεκα εί]. | δεκαδυο 1. Πἱρρ. 

ἔχουσα 64. και ΝΟ. 95. Απιι 301. | 

οπι. Α. 1. 6. 7. 98. ΡΟ. 91. Υι]ρ. ΟἹ. 
Σά. Μεπιρῃ. Αιπι. Ἁντ. Ηἱρρ. Απ. 

60 (39). ἤει. (ζ απ. 85.) Εν. Οπρί. | 

κραζει ΑΝ. 1. Ῥ, 95. Πίρρ. Απί. 60 
(39). Τειλ. (ζαμπ. 55.) 27. | εκραξεν 

6. τα. Ὁ Άπ Επ. Ἔπα | 

εκραζεν Ο. 1. 7. 88. 91. (οπι. και) 

γπ]ς. ΟἹ. (οπι. και) 1ά,. (1811.) (εί 

εαπιατς πι. εκο]αππαης Μετηρ],) 

-- ωδινουσα] Ῥταεπη. και Δ. (οπιβεῖο ἴῃ 
ΤΡ πὶ.) 

Ι ααα.ην 

ο -- 

[υπ τεκειν] Ῥταοτη. του 95. οἵη. Πίρρ. 
ΜεΙἠ. 

ἀλλο 71εἰ]. (1 απ. 90.) | αλλον 14. 

--πυρ. µεγ. ΝΟ, 6. 7. 14. 88... Μοπιρῃ. 

“Ἐπ. ΜειΠ. γῆι. | 1 µεγ. πυρ. 5. Δ. 
1. Ῥ. 91. 95. σα]. Ογἱᾳ. Ιπί. ΠΠ. 8670, 
Ἔ. Οπρί. (πυρος Ο. 1. 6. 7. 14. Ω. 
95. Μεπιρῃ. Αππι. Ἀγτ.ποη Ἐν.) | αὐ. 
ἴῃ αἰπαΠπάἴπεπα Ίσπ]α 1μ, Γαι. 

π- αὐτου εί], Ῥτπις. | αυτων Δ. 
- ἕπτα Πο διαδημ. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. 

ΣΩ. 91. 95. Απιι Ρμά, Αὐτὰ. Οτῖφ. Ππι. 

Π, 8075, Λ4είΠ. Οπρί. |. Ἡ ροδὲ ς. 

γι]ᾳ. ΟἹ. Ῥηπι. | οπι. ἑπτα 1. Εγ. | 
σοΥππᾶ δορίοπα Ογἱᾳ. Ππί. 867." 

4. αυτου Οτῖρ. ἴπι. ΠΠ. Μ4εΙή, | οπι. 1 

--αστερων Μείᾗ. | αστρων Ο. | αάά. 

Ι{ΕΓΙΠΗ το τριτον δὰ Ἐς ((ΟΥΥ.“8.}) 

---του ουρανου ΟΥίᾳ. {π|. 1. ΜΙ οι. Οπρῖ. 
Ι οπι. 1. Ίγεπ. 164. Ὦγ. 

--εβαλεν Μεί]. | εβαλλεν 14. 

--- ἑστηκεν ΙΠίρρ. Απ 600 (39). Με, 

1ηπιδ. | ἕστηκει Ο. | ἑστη 14. 

--τεκειν] τικτειν 91. ΠΗὶρρ. Οπρί. 1 
εκτεκειν οι. 

--τεκει οἱ καταφαγει 7. ποι Πίρρ. Μειή. 
(Φαγη 1. ΕΤ.) 

--τεκνον ΠΗἱρρ. εί]. | παιδιον 88. 
5. αρσεν ΑΟ. |  αρρενα σ. Ν. 1. 7. 14. 

88. 91. δ». Οπιρ. Ηἱρρ. Απ, 60 (99). 

Ἰ αρενα ᾧ. | αρσενα Ῥ. 95. Μείῇ. 
(41η, 85.) 

- ποιμανειν (ππρί. 

π- εν ῥαβὸφ Ψαὶρ. Μείμ, Ῥηπις. Οπιρῖ. | 
οἴῃ. εν 1. 96. Αππι. τ. 

--ἧρπασθη ΑΟ. 1.7. 14. 98. Ῥ. Εγ. | 

ἤρπαγη 8.91.95. Ηἱρρ. λει. ιρἰ. | 

ἡρπαχθη ϱ. 

1. πρρατξ ΟἿ. {9. οἸατησδαί (οπι “ δὲ "") ΟἿ. | 
ογποϊπραίατ ο. | ραμαξ ΟἹ. 1 8. οπρΙ(ῦας οἱ 18. 
ἀἰαάσιπαία βερίοῃι Οἱ. | ὅ. εταῦ ΟἿ. 



ΠΕ Ὶ ΠῚ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Τα]ρ. Μεπιρ]. - ο γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅποι ἔχει τόπον ἦτοι 
6. ἔχει " [ἐκεῖ]” μασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ ' τρέφουσιν" αὐτὴν 
Ρ τας έρας ιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 
Ῥαη. 7:95. ή ο ας ᾿ 
ὦ. 18:6. ΑΔ’ [Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ: ὁ Μιχαὴλ 

ε 3/ “- “ δν / Ἂς δ' “ 

καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἱ τοῦ πολεμῆσαι" ἢ μετὰ" τοῦ 
’ ’ ϑ / 

δράκοντος, καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν, καὶ οἱ ἄγγελοι 
- . ΣΦρλ/ / - 

αὐτοῦ, ὃ καὶ οὐκ ἴσχυσαν, | οὐδὲ” τόπος εὑρέθη αὐτῶν 
3) » ον 8 - 9 κ πα / ε ΄ ε / 
έτι ἐν τῷ οὐρανῷ. “ καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, 

: “ -“ « Ἄ ΄ 

πο “ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος διάβολος, καὶ ὁ 
ο - ο Ν ΄ Υ ΄ 

σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς 
Ν “ ε 9/ ᾽ “ ᾽ » -“ ΄,ὔ 

την γῆν; καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μας αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 
ὶ καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην | ἐν τῷ οὐρανῷ λέγου- 

ο. 19:1. σαν”, Δρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ 
βασιλεία τοῦ θεόῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ 

» “ [ιά Ν / ος ’ - τ ΄σ « - 

αὐτοῦ: ὅτι ᾿ ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, 
“ - ’ὔ - “-“ , ἴω ιά / 

ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας 
, ρε ἐν Δ - 

καὶ νυκτός. “ καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα 
“-“ Ν Ν / “ / ΕΣ “- 

τοῦ ἀρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, 
Ψ Ν Ν τὶ - ,΄ ΄ 

καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 

πα θυ {πρὶς ἴῃ φο]μάἴποπι, 
δὶ Ἠαδεί Ἰοσαπὶ ραταίαπι 8 
ἄθο, αὖ Πρ Ῥαβοαηί Ί]απι 
ἀἴεριαςδ πι]]ο ἀπεσπιίβ 8εχα- 
ρῖπια. 

ΤῈ Γποίαπι οδύ Ῥγορ]ίαπι ἴῃ 
σαο]ο, ΜΙε]να]α] ος προ] οἵιβ 
Ρτοσ]αθα πίτας οαπὰ 4ΓΑοοΠΘ: οὗ 
ἄτασο ρασπαβαί οὖ αηπε]ῖ οἶπς, 
δεί ποπ να]ποταπέ, πθ(πε Ίοσιβ 
ΙΠΥΕΠΙΙς οδί απιρ]ῖα5 ΘΟΥΗΠΙ ἴῃ 
σμθ]ο, Ὁ Εὖ ρτοῖθοῦας οβί ᾖγασο 
1116 ππασπ ΙΒ, 86ΥρεΠ8 απέίΒ, 
ααῖ νοσβίασ ἀἰαβο]ας εἰ δαίαπας, 
αὶ 5οάασοῦ απῖνθγδαπα ογὔοπι, 
Ρτοῖθοιας οδῦ {πι ἴΘΙΓΑΤΗ, οὖ 8η- 
σε] αἶας οππι 11ο πιὶςεῖ βιιπῦ. 
Ὥ Ετ δπάϊνὶ γοσεπι πἹασπαπα ἵπ 
σαοἰο ἀῑσοπίοπι, Ναπο Εαοία 
εδ εα]ᾳς οὖ ν]τίι5 οὐ τεσπαπι 
ἀοπιϊπί ποδυτὶ οὖ ῥροίθεῖας 
Ομ οἶπβ, απία ῥγοϊθοῦαβ 
εδ δοσιβαίου {γαύγα πὶ ΠΟΡΙΤΟ- 
ΤΠ, απῖ ποοαδαθαί Ί]]ος απο 
οοπβρθοίαπα ἀοπι]πϊ ποβίτὶ αἷθ 
86. ποσίο, 1 Εὖ 1ρ8ῖ γἰοσγαπε 
Ἰ]απι Ῥτορίες 5απραἴπαπι ασηίϊ 
οὐ Ῥτορίες νετραπα {οπυϊπιομ]ϊ 
δαῖ, οἳ ποὴ ἀ]οχοτιαπί απῖπιαπα 
Β.8 ΠῚ  πδιθ 8ἃ ΠΙοτίεΠη. 

5. τεκνον ΠΗἱρρ. Ἠεί]. | παιδιον 88, 
π- προς τ. θρ. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. 0. 

91. 95. Ὑπ]ς. Μεπιρῃμ. Αυπι. Ἐν, ὅσσ. 

Μειἠ. Ῥγπις. Οπιρ]. | εις τ. θρ. Ηἱρρ. | 

Ἀοπι. προς ςς». 1. Εγ. 
6. εχει πι. Γωζᾶ, λοι. ( μη. 95.) | ειχε 

38. ναἱρ. ΟἹ. | εχη 7. 

---εκει ΑΝ. 6. 7. ῬΩ. 91. 95. Μειμ. 

Οπρί. 1 ἔοπι. 5. Ο. 1. 14. 58. σα]. 

Μεπιρῃ. Αππη. 3Ρι1. Βγγ. Ῥγπι. Ηἱρρ. 
Ἔ. 

--- απο ΑΦΟ. 1. 91. 95. Πίρρ. 

7. 14. 38. Ο. οι. 
--του Ηΐρρ. Μείμ. | οπη. 91. 
---εκει Ηἰρρ. εί. | οπα, 14. (οπι. οἱ 

5864. τρ.) 

--τρεφουσιν ΝΟ. | Ἕτρεφωσιν ς. Δ. 1. 
985. Ρ. 95. Ηἱρρ. Μειλ. Εγ. | εκτρε- 

φωσιν 6. 7.0. 91. (σπρί. | εφωσιν εἷς 14. 
--αυτην ΠΗὶρρ. Μειμ. | οπι. 14. | 

αυτον 3. (σοΥτ. 8.) 

--- χιλιας διακοσιας ἑξηκοντα ΠΗΠρρ. 1εί1. 

| αωξ 14. |. χιλιας] χιλιαδες 13. (ποἩ 

Ἔγ.) 1 πι]]ο οὐ βερησοηίο (αίς 

ὙΥΙΚίηβ, βοᾷ Ίάεπι ω, ἢ. 6. 800) εὐ 

ποπαρ]πία Μεπιρη, || Βπ.] «44. πεντε 
Νο, 

7. ὁ Μιχ.] ὃ τε Μιχ. Α. Βγγ, 

Ι ὑπο 6. 

7. του πολεµησαι ΔΟΡ. 91. 95. Βγγ. 

Έλπις. (πιρί. 1 πολεμησαι ὃ. 1. 6. 7. 

14. 98. . | Τεπολεμσαν 5. τ. 

γπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπη. 

-- μετα ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98 ῬΩ. 91. 95. 

γι]ς. Θγτ. Οπρί. [1 κατα «-. 1. ΕΤ. 

8. ισχυσαν ΝΟ. 1. 38 (41/.) Ῥ. 95. Υπ]ς. 

Άγπῃ. ΘΥτ. Ώηπιδ. τ. | ισχυσεν Δ. 6. 

7. 38(Βε].) 91. Μεπιρῃ. «Δ9ίµ. Ορί. 
Γισχυον 14. ϱ. | 844. προς αυτον ὃ. 

---ουδε ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. Ὁ. 91. 95. 

Οπρί. | Τουτε ς. 1. Ῥ. Εγ. 
- τοπος] οπι. 14. | τοτε 3. (οοτγ. 0, 

--- αυτων ΑΟ. 1. 14. 98 ῬΩ. 95. Υπ]. 

Αππι. ὢγτ. Ε}. | αυτῳ 6.7. 91. Μεπιρῃ. 

Οπρί. | οτι. ΝΕ. τη. [ αυτοις (οπη. 

ετι) ὄζος, 

- ἐστι] οτη. δέος 7. Απ. 

9. ὁ οφις απίε ὁ µεγας 95. 

οφις δὰ. 1. Ετ. 

-- διαβολος και] οπι.και ὃν. | βεελζεβουλ 

και ΑΤΠῃ. 

- ὁ σατανας] ΑΝΟ. 1. Ῥ. 95. Εν. | οπι. 
ὁ 6. 1. 14. 38. 9. 91. Ατπι, Οπρί. 

- εβληθη 35, οπι. Αὐπι. 

- μετ αυτου] οτη. 1. Εἶτ. 
10. ηκουσα | -σαν 95. 

Ι οπι, ὁ απία 

-- εν τῳ ουρ. ΒΠίΘ λεγουσαν ΔΝΟ. 6. 7. 

14. 98. ῬΩ. 91. (95.) Υπὶς. Μεπιρῃ. 

11. Ἀγτ. Ῥρππδ. (πρ. (εκ του ουρανου 
95. Αιπι.) | { ροδύ ς;. 1. Ἐν. 

10. και ἡ εξουσ.] οπι και 14. 

- χριστου «ΠΠ. | κυριου Ο. 

- εβληθη ΑΟ. 6. 7. 14 38, ΡΟ. 95. | 

1 κατεβληθη σ. 1. 91. Εν. Ορ. 

- ὁ κατηγ.των αδελφων ἡμων οπη. 1. ΕΓ. 

--κατηγορος ΝΟ. τε]. Μεπρη, Ογίᾳ. 

Οαἱ. Οταπι, Ἡρῃ. 9218. | κατηγωρ Α. 

---αδελφ. ἡμων Οτίᾳ. Οαἴ, Οταπι. | οπι. 
ἡμων 14. 

- αυτων ΝΟ. τε]. | αυτους Α. 1. Β. ΕΤ. 

- τ᾿ θεου ἡμων Υπἱς. | οπ. ἡμων 1. 14. 
Μεπιρῃ. Ατπι. ΖΦ. Εν. 

11. αυτοι] οὗτοι ὃν. 

- αυτον] -των 88 (41) 

- τὸ αἷμα] του αἵματος 14. 

- τὸν λογον της µαρτυριας Β;ΠΙ, | την 

µαρτυριαν Ο. |. 5αηραϊπεπα ἑο5επποπϊ 
1ρβίας Μοπηρη. 

- ουκ] ουχ Δ. 

- αυτων] ἑαυτων Ν'3. | αυτου Αγπι. 
-- ηγαπ. την ψυχὴν αυτων] δοηαίονο- 

ταπί ἀτασοπῖ ΑΤΠΙ, 

6. παῦσεῦαί ΟἹ | ραδοαπί εατα ΟἿ. ! 7. ρταθ]ίατα 
τηβσΠ τη Οἱ. | 8. 6οσατα τα 115 ΟἿ, | 9. βοαιοῖξ 
σι. Τ οεῬεπα εὖ Ῥτο]εσξας Οἱ. | 10. ἀοῖ ποδιτῖ Οἵ, 
δὲβ. [11]. νἱοογα αὖ θαπα ΟἿ. [ απίπαας 8.8 Οἵ, 
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ΑΝ 6. 
1. 6. 7. 14. 88, 

. 

91. 95. 
εο, 18:20. 

ΛΕ’ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς 
τὴν θάλασσαν, ὅτι 
ἔχων θυμὸν μέγαν, 

- / 

139 διὰ τοῦτο ορασεσος 
σκηνοῦντες. οὐαὶ ' τὴν γῆν καὶ 
κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς 

»ὼῸΧ σ“ » / Ν / 

εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 
1 Καὶ ὅ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅ ὅτι ο. εἰς τὴν γῆν, 

4 
ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα Ὃ ἔτεκεν τὸν } ἄρσενα." '' καὶ 

ΧΠ.12. 

1Ῥτορίοτοα Ἰαοίαπι]π], 686}1} οὐ 
απ Παβίίαιῖς Ἱπ. εἶβ: να ἴετταρ 
οὗ πιασῖ, απία ἀεδοεπα1ί ἀἴαρο]ας 
86 Υοδ Ἠαβεῃπς Ίταπι ΠΙΔΡΠΕΠΗ, 
Βοίθηβ αποά τηοάϊοι πη {επιρας 
Ἠαλβοῖ, 

15 Εν Ῥοβίηπαπα νἱαϊῦ ἆτασο 
απο ῥτοϊθοιβ οδί ἴῃ {ογΓηπι, 
εί Ῥογβεουίης5 οδῦ π]σγεπι 

ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ 

καὶ ἥμισυ 
ἔβαλεν ὃ 

γυναικὸς " 
ρητον ποιήσῃ. 

ὄφις ἡ 

δύο. πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ 

τοῦ μεγάλου, ἵ ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τό- 

πον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν, καὶ καιροὺς, 
εαισο, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως: ᾿ 

ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς 
ὕδωρ. ὡς ποταμὸν, ἵνα ἱ αὐτὴν" ποταμοφό- 

“καὶ ἐβοήθησεν ἣ γῆ τῇ γυναικὶ, καὶ 

ἤνοιξεν ἡ ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ κατέπιεν τὸν ποτα- 

μὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

αᾳπαθ Ῥορεγῖέ πιαδοσ]απῃ. Εν 
ἀβίαο εππῖ πππ]ογί ἆπαρ 8186 
απἶ]αο ππησπαε, τιῦ γο]ατοί πὶ 
ἀσβεγίιπα ἴῃ Ίοσιπι 5αππῃ, πὶ 
Ἁλνας ρου. ἴοππρις οὐ {6πΙροΓα 
οὐ ἀϊπιαταπι τεπιροτῖβ ἃ {ποῖο 
εογροπ/5. 5 ἘΠ πηῖκῖι 6ΟΓΡΕΠΒ 
οκ ΟΒ 810 Ῥοβὺ τη] ΘΓ Τὴ 
Άθπαπι ἰδιηηπαπ) βυτηθη, αὖ 
ΘΆΠῚ [ασοετοί {γ8Πὶ ἃ ἢπιπηΐπο. 
16 Ἐπὶ δατϊανῖν Τεγγα τη] γρῖη, οὖ 
πρετπῖ Έεττα 05 δααπ εὖ 8Ὁ- 
ΒοΥθαϊγ Βππιοπ. αιοᾷ  πηςῖς 
ἆτασο ἆο οἵο 8ο. 17 Εὖ ἹταίπβΒ 
ορ ἆγασο ἴῃ ΠΙΠΙΙσοτοπι, οὐ Δ Ὀ1Ὸ 
Άιαριο Ῥτοθ]ίαπα οαπὶ ΤΟ] 15 

ὃ. καὶ 

{καὶ ὠργίσθη ὁ 0 δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν 

ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος 

19. ουρανοι] Τ Ρίαεπι. οἱ «-. Α. 1. 91. 95. 

Ατπ. ΕΤ. | οπι. 8Ο. 6. 7. 14. 98. ῬΩ. 

--- εν αυτοις σκήνουντες Ἀγτγ. | κατοι- 
κουντες εν αυτοις ὃν. Ψἱσ. Μοπαρ]. | 

εν αυτ. κατασκηνουντες Ο. 
- ουαι] κα. δε 13. εαρτα ταῦχ. (οπι. 

Ἐν.) | αἀά. εις ἂ. 
- την γην και την θαλασσαν (Α)ΝΟΡ. 

γαρ. Μεπιρῃ, Ανπι, «Ἔτη. ντ. γῆι. 
(την αγαπην κ.τ. θαλ. Α.) | τῷ γῳ και 

τῇ θαλασσφ 6. 7. 14. 58. ῷ. 91. 95. 

πρὶ. | Ἡ τοις κατοικουσιν την γην και 

την θαλασσαν 5. 1. ΕΥ. 

- εχων] Ῥταεπι. ὁ 1. Εν. 

--- µεγαν] µεγα 88. | οπι. ὃὲ, 

--εχη 7. 

19. ειδεν | ιδεν 7. Ω. 

- ὁ ὅρακων Ροβί ὅτι εβληθη δεν. 
- την 19.] οπι. 6πιρί. 
- εδιωξεν Ηρ». Απι, 60 (30). |. εδωκεν 

3. 1 εξεδιωξεν δ9ε3. 

- ἀρσενα 8Ο. 14. Ἑ. 90. | αρσεναν Δ. | 

} αρρενα σ. 1. 7. 38. 91. Ηϊρρ. Ετ. 

ΟΡ]. 1 αρενα ϱ. 
14. εὔοθησαν ΠΗίρρ. Απ, 60 (50). | 

εδοθη 838. 

- αἱ Πίο δυο ΔΟ. 7. Ρ. 95. Ηρ». Από. 
61. | Τοπ. ς.. Ν. 1. 14. 986. ὦ. 91. 

Ηἴρρ. Δυΐ, 60. Ε΄» 
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14. του αετ..Πἱρρ. δἱ5. | οπι. του ἴδ. Δυπι" 
--- πετηται ΗΠρρ. δίς. | -ταται 1. 38. Ετ. 

-- εἰς την ερηµον ΠΗἱρρ. Εν. | οπι. 1. 

---τον τοπ.] οπη. τον δὰ. 
- ὅπου τρεφεται ΔΝΟ. 1. 6. (-ηται) Ῥ. 

95. αρ. Μεπιρῃ. Απ. «1. ΒΥ3. 

Ηἰρρ. Ἐτ. 1 ὅπως τρέφηται 7. 14. 

(«φεται) 38 (415) 9.91 (Υ.δ6:) σπρί, 

---καιρον ΠἩ[ρρ. | οπι. δὰ ἔς |. ΡΓάεπΙ. και 

Νί3, [οπι. Πρ». 
- και ἡμ. καιρου Πρ». Ῥγηιβ. | οπι. Ο. | 

Άμισου δὰ Ἐς (οοΥτ.. 8.) 
15. εβαλεν Ηΐρρ. Απ 60 (80). Τ μι. | 

ελαβεν ΑΧ. | ὑπερβαλεν 7. 

-- εκ του στόματος αυτου δηΐο οπισω της 

γυναικος ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. ΡΩ. 91. 

95. συ]. (Μεπρῃ.) Αγ. (4Ρ41.) 

ϑγν. Ῥγηῖβ. Οπιρί. | 1 Ροδῖ 5. 1. Ηΐρρ. 

Απ, 60(90.) αἱ νἱ. Ε7. 

- ὡς ποταμον] ΟΠ. ΑΥ̓ΤῚ. 
- αὐτὴν ΑΝ(Ο.) 6. 14. 38. Ω. 91. 9ὅ. 

Οπρί. 1  ταυτην «-. 1. 7. ΤῸ | οπι. 
Ἐν. 1 (ποιησῃ αυτην ποταμοφουρ. 

0.) 
---,16. ἵνα αυτην......τῃ γυναικι] ΟΠ]. 

Μεπαρῃ. | αἱ θαπι ρογάογοῦ Ώνπιδ, 

10. εβοηθησεν ἐβόησεν 516. 98. 

ηνοιξεν......στοµατος αυτου] Ὀϊ8 

ἴῃ 14, Β6Π16] ἴπ γου. 17. Ροδί γυναικι. 

και 

16. και κατεπιεν δ βη. νογ.] οπι. 975. 
---τον ποταμὸν ὃν Ὦ/Γ8. | το ὕδωρ ὁ Δ. 

ΑΥτη. 

---εβαλεν εἷο ἴῃ νοῦ. 10, 14. | ανεβαλεν 

510 (ἴπ νου. 17.) 14. | ενεβαλεν Ω. 

-- ἢ. αἀά. εἰ πεςοϊγίε αποᾶ ἁἀαίαο 
ΓΠποτῖπί 111 8116. 1. 

17. ωργισθη Πρ». Δπι, 60 (30). οργισθη 

7.0. Οπρἰ. 

--επι ΑΝ. 1. τε]. Υπ]σ. Μοπιρῃ. Ατπι. 

Ἀντ. Πίρρ. | οπι. Ο. ΈΏληις. 

---ποιησαι Ροδ; πολεμον ὃν, [ἀπο Πἱρρ. 
τς μετα] Ῥταεπι. και 95. | οπ. Ηἱρρ. 
---λοιπων] επιλοιπων ἓἃ. (των ἁγιων 

Η1ρΡ.) 
---Ίησου Αἴας, 6. 14. 58. ΡΟ3. 91. 95. 

Απιι Γιωα. Μοπρῃῆ. Απ. ΥΓ, 
Ηΐρρ. 1 «του Ίησου 1. 7. Οπρί. | 

Ῥοπιϊπὶ 9651 «ΔΝ. 1 του Ίησου 
χριστου «-. ΟὟ" (οπι. χριστ.) Υα1ς. ΟἹ. 
1215. 19. | του θεου 9 Ἠ. 

18. εσταθη ΑΝ, Ψ]ρ. Αὐτὰ, 01. ὅτ, 
Ῥγηιβ. 1 Τεσταθὴν «. 1. 6. 58. το]. 
Μεπιρῃ. 1. 

13. Ῥγο]οσξας οβςοξ ΟἿ. | “εξ " απὲε ρογθοιι- 
ἔπ οηι. Οἱ. ἃτ πι | 14. πια]οτί πἶαο ἆπαο ΟἿ. 
(αχα], Ῥοδί ἆπαο αἷδο πι.) 



ΧΠΙ. 4. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

3 τν - / Ν » Ν “- “-“ Ν . . . . 

παρ πι. αυτης, τῶν τηρούντων τᾶς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ, καὶ 46 5οπιῖπο εἶτι8, αὶ οαβίοά! απ 
Άγπῃ, ΖΕ. 8Υτ. ἢ ἢ πιαπάαία οἱ οὐ αὶ Παβοῃέ (68- 

ἐχόντων τα μαρτυρίαν Ἰησοῦ : Επιοπίτπι 16βιι. 
18 "8 εἰ Λε’ Καὶ | ἐστάθη“ ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. ο ο ο Ἠ Ἡπσοσεαν 
1 -. 1" . 

ΧΤΠΙ. Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ᾿ Ἐὺ υἱᾶϊ ἆο πιατο οβίϊαπι 
Ὦ εε ακοεπάσπίοπα οὖ Παοπίοπι οδ- 

8ῃ.7:8. ἔχον κέρατα. δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτὰ" καὶ ἐπὶ τῶν Ρίία βορίοπη οὐ θουπιια ἀθοσπῃ, 
5, 17:8. δέ δα δῦ 51προγ σοἵππα εἶαπδ ἀσσθπι 

κεράτων αὐτοῦ εκα οιαοηματα» καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἀἰαδοππαία, οἱ Β ΡΟ Υ οαρὶζα εἶδ : ἱ νο 
αὐτοῦ ὀνόματα" βλασφημίας. “ καὶ τὸ θηρίον νεα ο η. ο 

ο. ᾽ 

ο 7:0. εἶδον ἦν ὅμοιον 5 παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ Ἡ ὡς οταῖ γασᾶο, οἳ γεᾷοο οἴτ δου 
8. 7: 8: Εν πγδὶ, οὖ ο5 οἶπς βσαῦ 08 ]οοΠῖΒ. 

1 Ῥδη. 7: 4. ἀρκου΄ 3 καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ Ἰὡὼς στόμα λέοντος. καὶ Ἐν ἀθάΙς ΠΠ ἆτασο υἱγύαϊθια 
5παπι οὗ Ῥοϊιοβίαίοπῃ ΠΙΑσΠΑΠΙ. 

ἔδωκεν αὐτῷ ὃ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, . το Ες πας ης εαρίείνην, θυῖς 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἐξουσίαν μεγάλην: μίαν θεά ιαπ ο ομανν 

"ἐκ" τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς ο. Ἑϊ απιπαίγαία, οδύ πηΐνογϑα ἔογΓα 
ἧς, 17: 8. 

Ῥοβὺ Ὀδδίαπη, “οὐ δἀονγανοσαπῦ 
ος ἤλη καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ! ἐθαυ-- ἄππεοποιη, ηαῖα ἀοδῖὲ Ροϊοσία- 
ενα Τοπ Βυβίϊδο, οὔ αοτανογαπί 

ἢ γῆ μάσθη ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 3 καὶ αν Ῥοξαπι ἀἴσσπίοβ Ωιῖ5 βἰπηϊ- 

κύνησαν. τῷ δράκοντι" ἐὅτι" ἔδωκεν ἣ τὴν “ ἐξου-- ΜΝ Ῥοψμπες ες απιρ παίσς 

σίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ", 
” / 

κο. 18:18. λέγοντες, " Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ ; ἡ καὶ" τίς δύναται 

1. ειδον δὲ, 1. 6. 38. Ῥ. 91. 95.} ιδον | 9. λεοντος ΑΟ. ἢπ.  -των ἐδ. 14. 91. 95. πρ. | τον δρακοντα -. 

ΑΟ. 7. 14. Ὁ. | οτι. 401. ὥστ. Ἐν. 

- αναβαινων Ἶ. - ὁ δρακων οπι. ὁ ἐξ". (α4 4.53.) 4. και προσεκ. τ. δρακ ...... πδαιο δᾶ 

--- εχων 1. 7. - και εξ. µεγαλην τοπ. | οπη. και 7". | προσεκ. τ. θηρ.] οπι. 1. | οπι. δὰ τῷ 

--κερατα δεκα καὶ κεῴφαλας ἕπτα Δα. ἐδωκεν αὐτῳ ΔΑ”. | οτι. {γεπ. θηριῳ 20. Μοπιρῃ. 

ΑΝΟ. 6. 7. 14. 68. ΡΩ. 91. 95. Μεπιρῃ. 

Ἐπ. Ὀντ. Ῥηπι. (οπιρί. | κεφ. ἑπτα 
και κερ. δεκα «-. ας. Ατπη, | οπι. και 
κερατα δεκα 1. | πι. δεκα ΓΓΗΙ, | και 

κέρατα ἑπτα ΕἾ. 
- αυτου 10.] αυτων δὰ, (εουγ.ς".) 7. 

- διαδηµατα Ἀπίο δεκα δὲ. || απαίαον 

οοτοπας Μεπιρῃ. 

--- αυτου 5". αυτων Ἐ πι. 
-- ονοματα ΑΟ. 6. 7. 14. 98. ϱ. 91. Βὴ. 

Ῥτπι. Ορ. Υπ]σ. ΟΙ. ο Απ. 1 
} ονομα 5.Ο.1. Ῥ.95. Για. Το. ἴδεπι. 

ἹΜεπιρῃ. Ατπι. διΠ. 17. 

- βλασφημιας οτι. Νοπιρη. 

9. και 10. οπι. 13. 
- ὁ] ὁν Τ3. | οπι. 811. 
- ειδον 390. τε]. | ιδον Α. 14. Ω. | οπι. 

311. 

-ην Ίγεπ. 996. Έγπι, 1 οπι. 1. ΑΥ̓ΤῚ. 
Έγ. | ειν 95. 

-- αρκου Δὲ. 1.6. 7. 14. 38, ῬΩ. | 

1 αρκτου ς:. 91. 95. ἔτ. Οπιρί. 
--- στόμα 3", Ίγεπ. 330. [οπι. 38. Ατπιν 

1. 

8. μιαν] Τ᾿ ΡΥΑΕΠΗ. ειδον 5.908. τ. Οἱ. 
Τα. Ετ. | οπ. ΑΝ Ο. 1. 6. 7. 14. 38. 

ΡΩ. 91. Απιι Μεπιρῃ. Αὐτη. Αι, ΒΥΤ. 

1γεπ. 936. Ῥγηις. Οπιρί, 
- εκ των ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. ΡΩ”. 91.95. 

γα]ς. Αδιι. ὅ τ. Ίγεπ. Ῥρηι. περί. | 

Ἀοπι, ες 5. 1. ΩΧ. Μεπρῃ. Δππ. 

Ἐν. 
--ὧς ΑΝΟ. 1. 88. Ῥ. 95. Ίγεπ. ΕΤ. | 

ὧσει 7. 14. ϱΩ. 91. Οπρί. | οτη. 

Ατηη, 

- εσφραγισµενην 9]. 

--θανατου αυτου] θανατου θανατου 

93, (ουττ.)) 
- εθαυµασθη δέ. δ. ΑΟ. (-τωθη). 1. Εν. | 

εθαυµασεν Εἶπ. δὰ. 6. 7. 14. 58. ῬΩ. 

91. 955. | αἀπιίταια οδι Ψας. «8Η. 

Ὀντ. Ίγεπ. 

-- εν ὅλη τν γῃ 51.8. ΔΟ. 1. Ε. | όλη ἡ 

γη Εἰς. νὰ, 6. 98. Ῥ. 91. Ὑπ]ς. Μεπιρη. 

Αππῃ. 1. Ίγεπ. [Ῥνν.] 

-οπισω Ίγεπ. | οπισθε 98. | επι 

14. 

4. τῳ ὃρακοντι ΔΝΟ. 6. 7. 14. 88. ΕΩ. 

--- ὅτι εδωκεν Αἰ ΟΡ, 95. πι. Τά. Ίλεπι. 

τα. Βγτ. Ίγεπ. 896. | Ἡ ὁς εδωκεν 
ς. Εν. ας. ΟἹ. Δππι. ϱο αποά 

οἷς. Ῥηπι. | τῷ δεξωκοτι 6. 7. 38. Ὁ. 

91. (πρ. | τῳ δοντι 14. 
- την εἕουσ. ΑΔΟ. 6. 7. 14. 98. ΕΦ. 91. 

95. Αὐτὴ, | Ἐοπι.την 5. Εν. 

-- προσεκ. τῳ θηριῳ ΝΟ. 6. 7. 14. 98. 

Ῥῷ. 91. 95. Οπρί. 1 1 προσεκ. το 

θηριον «-.- Δ. Εγ. (οπι. και προσεκ. τ΄. 
θηρ. Ατπι οὐ δὰ ὁμ. τῷ θηριῳ 

ΒΥ5.) 
-- και τις δυν. ΔΝΟ. 1. 14. 88. ΡΟ. 91. 

95. ψαυΐρ. Μεπιρῃ. «3181. Ἀγν. Τε. 

Ῥγπιβ. πρ. | Ἀοπι. και 5. 6. 758. 

Ατπῃ. Ἐπ. 
- δυναται ΑΝΟ. 1. 38. Ῥ. 96. Υα]ρ. 

Άνπι. 8. 1γεπ. Ῥππι». Ἐν. 1 δυνατος 

6.7. 14.0. 91. Οπρί. 

11. οὖ Βαρθηῦ ΟἹ. [εδρα ΟὨ τί βεὶ ΟἹ. 
1. οπι. “" δῦ απίε Βαθοπίθια Οἵ. | 2. Ὀοβίία 

ΟἹ. | ροᾶςς ατεί 61. | 3. οὗ υἱᾶϊ απαπα ΟἿ. 1.4. απὶ 
ἀραϊὺ Οἱ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ. 
1. 6. 7. 14. 968. 

91. 95. 

νικῆσαι αὐτούς. 

πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 

καὶ 

δ “ Ων Ὁ 
μέτα τῶν αγιων» καὶ 

- ν ἡ κ » 
καὶ λαὸν" καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 

/ 

51 Καὶ προσκυνήσουσιν "' 

" καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λα- 
Ρα. λοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας" καὶ ἐδόθη. αὐτῷ ἐξου- 

σία ποιῆσαι μῆνας ἱτεσσεράκοντα" δύο: “ 
τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς ᾿ βλασφημίας " πρὸς τὸν θεόν, 

βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, 
τ. [καὶ ἐδόθη .... Γποὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 

ποιῆσαι πόλεμον " 
αὐτούς: καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν 

Ἰ καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
νικῆσαι 

5ΞΕΝ / / « 

αυτον σπᾶντες οι κατοι- 

λος 

Ῥαβπαϊο οπτη θα  Εέ ἀπίαπι 
εδ οἱ 05 Ίοαπεπ πιαρηα 
Ῥιαβρμεπιίας, οὖ ἀπία οδί ΝΠ] 
Ῥοέθείας {αζθτο ΠΙΘΗ505 ΧΙΙ. 
δ Εν. αρετιαῖς ο βαππὶ ἵπ Ῥ]α8- 
Ῥήαπιῖα δα ἀθαπι, υ]α5ΡΠοπΙΒΤΘ 
ΠΟΠΠΟΠ εἶας εἰ ἰαῦογπασα]απι 
εἴπς οὐ 6ος απῖ Ίπ οπε]ο Παδί- 
ἴαπτ. ΤῈ ἁπίαπι οδ ΙΙ Ὀε]- 
ΊἸαπα {αοθγο οππη απΠοιῖ5 οἵ νἱη- 
ο6γ6 Ίο, εἰ ἀαῖα εδ οἷ 
Ῥοϊοκίας ἴῃ οπιπθπι {γι πὶ οὗ 
Ῥορι]απῃ οὖ Πησπαπι οὐ σθηΐθ μη. 

ἤνοιξεν 

8. Ἐπ᾿ δὐογταρθαηῦ Θ ΠῚ ΟΠΙΠΘΒ 1 -- 

με κα ο τ Ἐν ἘΠ ΒΕ , ἡ ἘΣ εν οὖν /. απ Παρίταπί του ϑη, ΠΟΥ ΠῚ 
κουντες επι της γη 5. ου ου γέγραπται το ονομα ΠΟΠ βαπέ εοΠρία ποπιῖπα ἴἵπ 
πο ο να ενώ το - ον λα . πα Ἰμτο υῖίαο ασπῖ απὶ οσσῖδαΒ 
αυτου εν “Τῷ βιβλίῳ ΤῊ" ζωῆς του αρνιου του οι αὐ οὐἱρῖπο τα απαϊ. 9 δὲ ᾳιιῖ8 

5 τ τ Ὡς ῃ 9 ΞΞ παυεί απτεπῃ, απάἶαξ. 10 Ὁ αἱ 
ο μα κά; κατα βοδην. κ ΟΝ: εἰ κά κ ν. ἵπ οαρεϊν]ἑαίοπι, ναῦς ἵπ οαρίῖ- 

» » - ο” . - 

5.105. 15:2 οὖς, ἀκουσάτω. εἰ τις ' εἰς αἰχμαλωσίαν υπαγει" υἱναύοπι: «αὶ ἴῃ β]δάϊο οσοῖ- 
”’ ος ως - - ΤῊΝ ἌΤΑΝ, ἀοτῖι, οροῦίοῦ θὰπὶ δ]δαϊο 

ει πι εν μαχαιρῇῃ απόοκτεένει. δεῖ αυτον εν μα- 

| 

5. και εὔοθη αυτῳ...... βλασφηµιας Πὶίοῃ. Παλυιίαπί | -τες δὲ. (οπε]ερίε ίβρεγπασα- | 8. εν] επι. 

Αἶει. αρ. Ἐπςδ. Η.Ε. νΗ. 10 (351). | 

οἵη. 1. γηιϑ. 

- βλασφημιας ΝΟ. 38. 95. Εν. | βλα- 

σφημα Α. Ὠίοπ. Αἴ. αρ. Ἐπ5, οαά. | 

βλασφημιαν 6. 7. 14. Ῥῷ. 91. Αι. 

Ίγεπ. 820. Ἰίοι. Αἴθα. ἂρ. Ἔλι8. δὰ, 

Οπρί. | οὐ Ῥ]αδρπεπιῖας Ψ α]ρ.. Οἱ. πμ. 

Βγτ. οἱ Ῥ]αβρμοπηῖαε μιά. |. οπι “ εἰ” 

Απιι Μεπρῃ. 

- εξουσια Ίγεπ. Ὠίον. 4ἴετ. αρ. Έα». | 

οπι. ὃ Ἐς (444...) 

- ποιησαι οἴη. Αππι. Πίοπ. ἀἶει. αρ. 

Ἐπ5. και | ῬΙΑΟΠΙ. πόλεμον Εἶσ. 6. 7. 
98. Ω. 91. |. πολεµησαι 14. Μεπιρῃ. | 
οπι. 5.95. ΑΝΟ. 1. Ρ. 95. συ]ρ. Ατηι. 

2801. Ἀντ. Έρπις. Ἐν. Ίγεπ. Ι)ίοη. “165. 

Ἀρ. Ἐπ5, | δα, ὁ θελει δὲ. «η. | οπι. 

1τεπ. Ι)ίοπ. 4ἶεπ. αρ. Ἐτς. 
---τεσσερακοντα ΑΝΟ. | 1 τεσσαρ. 5. 

(μβ' Ω. τεσσ. και δυο 95.) 

-- και δυο Α.. 9Υτ. Ίγεπ. | οπι. και Ο. τε]. 

)οπ. 4165. Ῥγηιβ. Εν. Οπιρί. 

6. βλασφημιας ΔΝΟ. 1. 95. Ψαϊς. ΟἹ. 

Σά. Ίδεπι. ἱ Ὀ]αδρλεπιῖα (πὶ. Έγπις. | 

ἡ -μιαν Ξ. 6. 75. 98. ῬΟ. 91. Αγ. 
ΒΥΥ. Ίτεπ. 896. Εγ. [28 1|.1 

-- το ονομα αυτου Ίγεπ. 
(συ. 

- τους εν τ. ουρ.] Τ ῬΥδβοιη. και στ. Νε, 

1. 385. ΡΟ ἘΞ Ψμ]ς. Μοπιρῃ. Απ Ἴγον. 

Ἔγπις. Ἐγ. | 

95. 11. ὅγγυ. 

-- σκηνουντας 

982 
1γοπ. 996. 608 σαὶ... 

{αυτον δὲ ἢ, 

οπι, ΑΝ Ο, 6. 7. 14. 91, 

Ίαπ Ασγπι. Ζοῇ) 

7. και εδοθη ...... νικησαι αυτους δ. 

1 πιφ.Σ ταῦνχ. 7. 88. ϱ. 91]. 96. Ψα]ρ,. 

Μοπιρῃ. “πῃ. Ῥγηιβ. Εν. Οπρί. | 

δα ΒΠ. Υογ. ροβύ εθνος ΒΥτ. | οτι. ΑΟ. 

13. 14. Ῥ. Αιπι. Ζολ. Ίγεπ. 996. 

- ποιησαι ἃπίθ πολεμον ΧΝ. 6. 7. 98. 

ϱ. 91. 95. Μεπιρῃ. Αμ. στ. Ῥγπιβ. 

Οπρῦ. 1 εξουσια ἃπῖα ποιησ. πολ. 

88 (417) 1 Ῥοδίςς. 1 πιο. Υα]σ. ΕΤ. 

--- νικήσει 1 πιο. 

- εξουσιαν δὰ, (οοτγ. 63.) 

- και λαον (ροδί φυλην) ΑΦ(0.) 6. 7. 

14. 38. ῬΟ. 95. Ὑπ]σ. δι. ὅ'γυ. Ίτεν. 

Ῥρηιβ. (κ. λαους Ο.) | Ἐοπι. «. 1.91. 

Μεπιρῃ. Ανπι, Εν. (πιρί. 

8. αυτον ΑΟ. 6. 14. ϱ. Απι. Βηπι. Ἱ 

Ἱπαυπρ εν, ο, πρ 71, 88. Εν 8]: 95. 

Αὐτὰ. Ἐγ, Οπρί. | εαιπ αρ. ΟἹ. 

1Τεπ. 996. 

- επι] οπι, 95. 

-- οὗ ου Ο. Ίγεπ. 9396. (οα]α5 ποη οδί 

βοηρίτπι ΠΟΠΙΘΠ) | ουαι Α. | 1 ὧν ου 

5, ὃεα, 1. 58. το]. ας. Μειπρῃ. Αιπι. 

2.1. Ἀγτ. Βγπι. | ὧν ουτε Ὁ. | ὧν 83. 

---το ονομα ΔΟ. 6. 7. 14. 58.0. 91. 
Μοεπιρῃ. Βυτ. {γεπ. 996. Οπιρί, | {τα 

ονοματα σ. ἃ. 1 Ῥ. 95. Υα]ς. Αππι, 
3ιµ. Βγπις. Ἐν. 

π- αὐτου ῃοδί ονομ. ΔΟ. | αυτων Χ 3. 

(οπι.5..) 95. Ατπι, ΦΥ. | Ἐοπι. ς΄. 1. 6. 

Τ. 14. 58. ῬΩ. 91. (Υπα]ςδ. Μεπιρῃ.) 
1γεπ. Ώγπιν, Εν, πρ], 

᾿ πα τῷ βιβλίῳ Α(0Οοπι.τφ) 6. 7. 14. 58. 

Ρῷ. 91. 95. Οπρί.| { τῃ βιβλῳ ς. 

(83. οσα, τῳ). 1. τ. 1 τῳ βιβλῳ ἔδει, 
--του ἐσφαγμ. Αἶὰ. (1.) 6. 7. 14. (38.) 

ῬΩ. 91. 96. Οπιρί. | εσφαγισµενου Εγ. 
(του εσφραγισµενου 1. 58.)  ἔἘ οπι, 

του δὲ. 8, οὐ Εἰσ. Ἐτ. 
9. εχη 7. 

--- 19. ει ἴ9ς.] η Ὁ. 

10. ει τις εις αιχµαλωσιαν ὑὕπαγε 

δ, 14. (οσα. εις). 88. ϱ. 950. Ἀνν. 

(αάᾷ. ἴῃ οπρν]ίαίεπι 01} Ὦγ.) | 

ἀποσπβ ἴῃ οαρηνιαίεπαι Ἱπρτεάιαζατ 

Μεπιρῃ. [εἰ τις εις αιχµαλωσια», εις 

αιχµαλωσιαν ὑπαγει Δ. | 7 εἰ τις ται- 
Χμαλωσιαν συναγει"', εις αιχµαλωσιαν 

ὑπαγει σ. Υαἱς. ΟΙ. Ώεπι. Ἐν. Ίγεπ. 
996. | εἰ τις αιχµαλωσιαν συναγει 1. | 

ει τις αιχµαλωτιζει, εις αιχµαλωσιαν 

ὑπαγει 7. απ ἵπ οπρνἰίαιστη ἴῃ οαρί]- 

γ]ταζεπι Απιι μα. (84, να). |. εἰ 

οαρίις Γαἲτ ΤΠ] απηα5 πηοις 40{1. | 

ει τις εχει αιχµαλωσια», ὑπαγει 6. Ε. 

.91. Οπρί, (αἱ οαρθναπι ἀπακετίς εἰ 
Ίρεο οαρίείασ Επι) | σου. 10. δἱς ἴῃ 

Ατπι, “" Βαπί οπΊπῃ απἰάαπι αὶ ἴῃ εαρί- 

γ{αίετη ἱγαάσηίας, οὐ εαπί πἱάσπα αὶ 

β]αά1ο πιοτϊσπίασ, οὐ δαπί απἰἆαπα απ 

1ρ5ί 1ρ8ο5 οσοἱἁαπέ (5. οοοἰ θη). 

δ. ππαρπα οἵ Ὀ]αερμοπιῖας Οἱ. | ἁπία εδί οἱ 
ΟἹ. 1 ὁ. Ὀιαβρηεπαίας Οἱ. { 7. νίποετε 608 ῳ ΟἿ. | 
εδ ΠῚ Οἵ. | 8. πἀοχανετυπξ οαπὶ ΟἿ. | ἱπμα ϊξαπε 
σι. [10. ἰὰ οαρὺ, ἀακοχίε, ἵη οαρῦ. ναᾶοί ΟἿ, 



ΧΜ. 15. 

να]ς. Μεπιρῃ, 
Άππῃ, 2041, Βγτ. 

5ο, 14:13. 

Δα! 

δράκων. 
- ΄ ΕΝ 9 αν “ 9 Ν 

σαν ποιει ἐνώπιον αὐτοῦ: και ποίει την γὴν και τους 
4 

5 “-“ 3 

αὐτοῦ: 
ἄ 3 

ποῖ σαι 

- ἂν “ / ή 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν 
αν . δ 

τῶν ἀνθρώπων. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

/ “ ο (τ νον Σ δ} Ὁ Χ κ. ς χαίρῃ  ἀποκτανθῆναι  ὡδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ 
πίστις τῶν ἁγίων. 

1 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, 
καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς 

"καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶ- “ἱ 

ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας" ἵνα ἱπροσκυνήσουσιν΄ τὸ θη- 
ρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου 

καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ 
εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον 

καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ 
τῆς γῆς» διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώ- 
πιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

εἰκόνα τῷ θηρίῳ 'ὃς" 
τῆς ἦ μαχαίρης " καὶ ἔζησεν. 

10. μαχαιρῃ δὶς Α.Ο. 
3). Οπιρί. 

---απυκτενει Ο. 1. 7. 88. Ὁ. (-κτένει) Ῥ. 
91. Ίτεπ. 896. Ῥγηιβ. Ὦγ. 1 αποκτεινει 

δδ, 1 οπι. 6. 14. 1 αποκτεννει 95. | 

αποκτ. δει] αποκτανθηναι Α. 

π- εν µαχ. 30. Ίγεπ. (Έτπις,) | οπη. 6. 14. 
38, 

--πιστις Ίτεπ. ΤΓπις. | θλιψις 38 (417) 
--Βπ.] αὐά. εἰ ποπ αἀπήταπάππι 

Ῥαίαπαο 3]. 

11. ειδον δ 0.1 ιδον Δ. 7. 14. Ω. |. οπι. 
2311. 

--αλλο ΠΗἱρρ. Απί, 

25. 

---"αναβαινον Ηρρ. | αναβαινων 7. | 

αναβαιννον Ο. 

--δυο Ἠῖο Πρρ. | Ροδί ὁμ. αρν. 88. | οπι. 
6. ΠΜρρ. Απί. 49 (24). 

- όμοια Πέίρρ. Απι. 48 (98). | ονομα Ο. 

--αρνιῳ] Ρίαετη. τῳ 7. | οτι. Πίρρ. δίς. | 
αργιου 1. 

12, του πρωτου θηριου Ίγεπ. 996. Ηἱρρ. 

Δηΐ. 48 (23). οπι. θηριου Απ 49. | 

του ἃ θηριου 95. | του θηρ. του πρωτου 

14. 

--- τῷ θηριῳ τῳ πρωτῳ απίε οὗ 95, | εἶτα, 
Πίρρ. Απι δ. 

---ποιει ΔΠίθ εν. αυτ. ΑΝΟ, 1. 6. 7. 14. 

ῬΩ. 91. 95. ΠΗἱρρ. Απο 48. Εν. | 
εποιει 88 (4) ας. Μοεπιρμ. Αππι. 
4ΒιΝ. ντ. Ίγεπ. 996. Ηΐρρ. Απί. 
49. 

--ποιει δηΐθ τ. γην ΔΝΟ. 

|. Τ-ρᾳ δ. δ᾽. τε]. 

48 (98). αλλον 

1 ΠΡ 95; 

ἔχει τὴν πληγὴν 

" καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι 

Οσοἰαϊ, Πίο οδί ραβοπίία οὐ 
468 δαποίοταπῃ, 

Πε Υἱᾶϊ αἰἶαπι Ῥορῖαπι 
Ἀδορπάθηίοπι ἆος ἵοιτα, οὐ Πα- 
Ῥαραῦ οοτηπα ἆπο βίη ἴα ασπῖ 

Ἰοᾳοῦαίν θίοπί ἀτασο. 
12 Τὸ Ῥοιεδίαΐοπι Ῥιονίς Ῥο- 
ΐαο ΟΠΙΠΟΠΙ [ποϊοθαξ ἴῃ οοη- 
βΡροοΐιι οἶιπδ. ή (οἷς ἴογταπα 
οὐ Παβιταπίος ἴῃ θαπΠ πάοΓατο 
Ῥοβίαπα Ῥτίππαπῃ, ο] 5 οπταία 
οδί Ῥ]ασα πποτις, 95 Εὖ [οοῖς 
αἶσηα ππασπα, αὖ οὐϊαπ Ίρποπα 
Γπορτοῦ ο οαο]ο ἀοβεσπάσγο ἴῃ 
ἴθγναπι πη οοπδροσίαπι Ἰοπι- 
παπι. ἘΠ εοὐπσοί Παὐίίαπ{οβ 
ἴθγγαπι Ῥτορίθς βἶσπα Ύ1παθ 
ἀαπία 5απί ΙΙ {ποσο ἴῃ οοη- 
βροούα Ῥοβίίαθ, ἀἴῑσοπς Ἱαρί- 
(απῖδας ἵπ Ἱοττα πὖ {αοαπί 
Ἰπιαρίποπα Ῥοδίϊπο απο Ἠαβοῦ 
Ῥιαρατα ρ]αάἩ οὐ νἱχῖν. 15 Ἐπ 
ἀαίαπι οδί 111 πὸ ἀατοῦ βρ]γῖαπα 

1μίᾶ, Μοπηρη. Ίτεπ. Πίρρ. δὶς Ετ. | 
επυιει 6. 7. 14. 98. ϱ. 91. Αιπι. 11. 

Ῥγν, Οπιρί. | {σος Ὑπαὶς. 61. Αι. 

19. την γην και Ίγεπ. Πίρρ. 

ἘΝ 
--εν αὐτῇ δπία κατοικουντας ΑΝ. 1. 6. 

7. 88. ῬΩ. 91. 9ὅ. ὅγυ. Πίρρ. δῖ. 
ΟἸιρὶ. | Τροβί ς. Ο. 14. Υμ1ρ. Μεππρῃ. 

Ασα, 401. Ίτεπ. Ετ. 

- ἵνα προσκυνησουσιν ΑΟ. 7. 14. | 

Ἠ ἵνα προσκυνήσωσιν «. 1. 68. 888. 
Ῥᾳ. 91. 955. Εν. Πίρρ. δἱν. 1 προσκυ- 

νειν ὃν. 

Ι ενωπιον 

- το θηριον το πρωτο» ΠΗΙρρ. δἱδ. 

θήριω τω πρωτω ϐ3. 95. 

Ι τω 

-- του θανατου] οἵη. ΑΔ. 

--αυτου ἤη. ἴγοπ. Πιρρ. δἱδ. | οπι. 14. 
ο 

18 ἵνα και πυρ ΑδΟ. 1. 88. Ῥ. 955, 
Ὑπ]σ. (Μεπιρῃ.) στ. Ἐν. Ιγεπ. 926. 

ΗΠρρ. 1 και πυρ ἵνα 6. 7. ϱ. 91. Οπρί. 
Ι πυρ ἵνα 14. 

-- ποιῃ εκ του ουρανου καταβαινειν 
ΑΟ(-βαιννιν). 1. 98. Ψπ]μ. Ίγεπ. 996. 

Ι 1 ποιῃ καταβαινειν εκ του ουρανου 

ἐς, (96. ποιει) (Μεπιρῃ.) (Διπι) 

Θγτ. [.4011.] ὅτ. | εκ του ουρ. κατα- 

βανη (6. 7. -νει). 14. Ὁ. (-νει). 91. 

Οπρί. | ποιῃ καταβηναι εκ του ουράνου 
Πἱρρ. 

- εἰς ΑΝ, 1. Ῥ. Ηρ». τ. 1 επι θ. 7. 

14. 98. Ω. 91. ιπ. Οπρί. (οπι, 
εις την γην 96. Γγπιδ.) | επιτης γης 

14 δογ. 

14. πλανᾳ] αἀᾶ. τους εµους 6. 91. Οπιρί. 

Ι οπι. {γεπ. 826. Ηΐρρ. Απι. 48 

(38). 
-- δια τα...επι της γης] οἵη. Κ΄ὙΥ. 

- ποιησαι 13. ποιειν 38. Πίρρ. 

--λεγων τ. | λεγον 1. 14. Ω”. Πῷρρ. | 

λέγοντος ϱ3. | ἀϊοαπί οἱ ααὶ Παδίταπε 

1Π {ΟΥΥΗΙΗ, {πο. ΑὙτη. 

---ποιησαι 2".] Ῥιαεπη. και ὃ, [ οπ. 
Πρ». 

-- εἰκονα ΝΟ. τε]. ΠΗίρρ. | εικοναν 
Δ. | οικονα Οπιρί. 

--τῳ θηριῳ Πίρρ. | τοθηριον 148. 

--ὃς ΔΟΡΟ. | Τὸς. ὃν. 1. τα]. Πίρρ. 
1γ. Οπιρί. | ὦ 6. 

--εχει Πἱρρ. | εἰχε 14. ϱ. 91. 95. Θγτ. 

Ομ. 

--- τὴν πληγην Πρ». | οπι.την 6. 14. 

δογ. Ω. |Π|ππληγὴς Ν. |. αάά. απο 14. 

(οί ῷ. Ροδί εζησεν). 

-µαχαιρης ΑΟ. | 
ΠΗἱρρ. Ἐν. (και 

µαχαιρας 6. 7. ϱ.) 

15. αυτῳ δ. 1. 7. 14. 38, ΡΟ. τε]. ΓΠΠ1ρρ. 

Απ, 48 (29). γ. | αυτῃ ΔΟ. 

- δουναι Απίο πνευμα ΑΝ. 1. 6. 14. Ῥ. 

90. Υπ]σ. Μεπιρῃ. Αὐτη. «11, 92. 
(Πρ. Απι. 49.) Εν. 1 Ρορι 7. 98. Ω. 

91. 1γεπ. 996. Πἱρρ. Απι. 48. (πρ. | 

οἵη. Ὁ. 

Ίτρας τὸς 1. τε]. 

εζησεν απο της 

12. ἴῃ δα Οἱ. |. ἴῃ εοπβρεοῦα Ἠοπαίπτπι ΟἿ. | 
14. ββαχὶῦ μϑυϊῦ, ἴῃ ἔθιτα ΟἹ. 

989 
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Ανο. ῦ ἘΠ τηρος ῷ ή ἡ Ὶ ή εἰκὼν ἱπιασίπὶ Βοβεῖδθ, αὐ οἱ Ίοᾳαές 
1, 6. 7. 14. 98. να τη λος τὸν θηρίου, ον η μτ / νά Ίπιασο Ὀορίίαο, οἱ Γαοῖαῦ ααὶ- 

Ῥ.0. του θηρίου, και ποιηση, ινα οσοι εαν ΜῊ «ππιᾳπο ποῖ αἀοταγογίν 1πιβ- 
91. 95, ͵ ΕΘ τ ΤῊ" τς / 5 βίποπ ἨῬοβίαο  οσοἰάσπέαγ, 

15. ποιήσει προσκυνησωσιν “τῇ εἰκονι του θηρίου, αποκταν- ἰδ τς [αοῖοι οπηπος, Ριιεῖ]]ος οἱ 
- προσκυνήσου- 

σιν 
σα φας Ξ ΄ κ ή 9 ν 
ὥσιν. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τους 

΄ Ν / Ν λ ’ Ν 
μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ 

Ν η / Ν λ / “ ͵ “ “ » - 

τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα 'δῶσιν αὐτοῖς 
΄ “ Ν » π “ “-“ ΩΝ ΡΞ χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ 
Ν ιά ω τ / / » ΄ 

ἐτὸ μέτωπον " αὐτῶν, “ καὶ ἵνα μήτις δύνηται ἀγορά- 

π]αρηος οἱ ἁῑνίίες οὐ ΡβρΟΥΟΒ 
οὐ μογοβ οὖ βοῦνοβ, Ἰαβθογο 
οαΓασῖεν ἴῃ ἀοχίτα παπα δῦ 
1η [οπρας 518, Ίος πο αἰ 
Ροββῖῦ απιοτθ ἀπ΄ γοπάστο, Πἰδὶ 
ααἱδ Παῦοί οαγαοίο; ποπιῖπο 
Ῥοείῖαο απ ΠΙΠΙΟΤΙΠΙ ποπιϊηϊς 
οἶτι8, 

Ἃ “-“ κ ο ο Ν ΄ ΝΑ. 

σαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, | τὸ ὄνομα 
“ / ΩΝ Ν » Ν τν ων » “ 

τοῦ θηρίου, ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 
α “ / 

159Ὢδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων | νοῦν, ψηφισάτω 
Ν :) Ν “ / 3 ἈΝ δ 3 ΄ 

τὸν ἀριθμον τοῦ θηρίου: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου 
/ 

ΛΗ’ 
ΔῸΣ 17:0: 

5 / ΤΑ 5 9 Ν 5 «ἤν Ν Ψ 

ἐστίν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ᾿ ἐστὶν χἕξ . 

18 Ηῖς εαρϊοπίία οβί. 
Ἠαλοί ἱπιθ]]θοΐατη, οοπιρα{εῦ 
ΏΠΠΙΕΤΙΠΙ ἨὈαδίαο: ΠΙΠΙΘΤΙΒ 
οπῖπι Ποπηϊπῖς οϑῦ. ΕΠ πΠπΙΘΓΙΙ8 
οἷας οδύ 5εεορη! θεχασ]πία 5εΣ. 

Θαϊ 

15. ἵνα και λαλ. ἡ εικ. του θηρ. Ίτεπ. ΠΊρμ. 

Δπί, 49. Γηπις, | οπι. Ο. 14. Άν. Πίρρ. 

Ληέ. 48. 

---και 10. Ίγεπ. Ηἱρρ. Απι. 49. πι, | 
ΟΠ. 98, 

- και ἵνα οὖ οπι. ἡ Οππρί. 
---λαλησει 7. 95. 

----καιποι...εικ.τ.θηρ. Ίτεπ. Ηἱρρ. | οπι. 
ο. 

- και 39, Πρ». | οπι. 7. 95. 

--- ποιηση 5. Ἀ. Ἱ. 6, 7. 58. Ο. 91. 

Ηἱργ. Εν. 1 ποιησει Ν. 14. 95. | 
ποιει Οπιρί. 

- ὁσοι] Ῥναεπι. ἵνα Δ. 7. Ῥ. 95. Ψα]ρ. 

ΟἹ. Γωα, Ηἱρρ. Ῥνπις. | ὃ οἵα. ς-. 8Ο. 
98. 91. Απιι (Μεπιρῃ.) 1τεν. 

---εαν Δ. 6.7. 14. 88. ῬΩ. 91. Πἱρρ. | 

Ταν. ὃδ.1. Εν. | οπι. 95. (οπι, ὅσοι 
αν [8. εαν] πιρί:) 

--προσκυνησωσιν ΑΟ. το]. 8». Πἱρρ. 

| προσκυνήσουσιν δ. 73. 14. (τους µη 

προσκυνουντας (πιρί.) 

--τῃ εικονι δ, 6. 14. 98. Ῥῷ. 91. 95. 

Πῖρρ. Οπρί, 1 την εικονα 5. Δ. Ἱ. 
75. Εν. 

--αποκτ.] Ἱ Ῥτασπι. ἵνα ς. 1. 91. τ. | 

οπι. Αἰ, 6. 7 Λίο. 14. 38. μίο ῬΩ. 

96 λΐο. Ὑπἱρ. (Μοπιρη.) 5γυ. Πίρρ. 

--αποκτανθωσιν ΠΗἰρρ. | αποκτανθηναι 

14. 

16. ποιει Πὲρρ. Απ, 48 (28). |. ποιῃσει 

Να, Τα]ς. Πρ. Απι, 49 (24). {ωοῖι 
17πιδ. 

- τους μεγ. Ηἱρρ. δἱ8. | οπι. τους ἐξ, 
π- τοὺς πτωχοὺς και τους πλουσιους 

δ. 1 οἶα. Πίρρ. δἱ9. | οπι. Ῥηπις. 

-- ὅωσιν ΑΦΥΟ. 6. 14. 98, ΡΩ. 91. Οηρί. 

984 

(δωσι ἐδοι.}} } δωσῃ «-. ΔΥπι. Ετ. Πίρρ. 

ὐἱ8, | δωσει 1. | δωσωσιν 7. | λαβωσι 

τω χαραγµα αυτου 95. 

16. αυτοις Πἱρρ. δἱ8. | αυτῳ ἃ (οογ.Ξ3.) 

-- χαραγµα ΑΝΟ. 1. 58. Ῥ. 95. Υπ]ρ. 

Άγπι. Ζγεπ. 957. Πἱρρ. δἱ. Ἐν. | 
χαραγµατα 6. 7. 14. Ω. 91. Οπρἰ. 

[2.18.1 
- τῆς χειρος Πἱρρ. δἱς. | οτη. της 6. 58. 
π- αυτων Ροδί της δεξιας 88. | απίο 

ΠΗἱρρ. 

--η επι ΠΗἱρρ. δἱ9. | και επ) αυτο 88 (41) 

(αυτων Βε]ι) (Ατπι.) (66. αυτων 

ποπ ΟΠ1. 88 (4172) αἰς.) 

---ΤΟ µετωπον ΑΝ. 6. 7. 14. 38. Ῥ. 95. 

τη. 2001. ΠΠρρ. δἱ. 1 του µετωπου 

Ο. | των µετωπων 5.1. 9 91. Υι]ς. 
Ἐν. 6πρί. 

17. και Αα, 1. 75. 14. 88. Ῥῷ. 91. 969. 
γι]ς. (οὐ πι. Γιά.) Ασα. η. Ἐπ. 

Ι οπι. ΝΟ, Το, Μεπιρῃ. Ἀνν. Ίγεπ. 

826. Ηἱρρ. Απί. 48 (28). 49 (54). 
Ῥηηιϑ. 

-- δυνηται ΑΝΟ. 88. 91. 965, Ψα]ρ. 

πρί. ΠΗἱρρ. δἱς. | δυναται 1. 6. 7. 14. 
Ῥῷ. Ε}. 

-- ὁ εχων ΠΗιρρ. ὑΐδ. | ἢ εχων 1. | μητ᾽ 
εχων 0Ο. 

---Το ονομα του θηριου] Ἑρτασπ.η σ. 

(8.) 68.) Υα]σ. ΟἹ. Ῥρηιβ. Ἐγ. | οπι. 

ΑΟ. 1. 6.7. 14. ῬΩ. 91. 95. Απιι πα. 

Μεπιρῃ. Αὐτὴ. «91. Ὦστ, Ίγοπ. 996. 
Ηἰρρ. δἱ8. | Ῥβεπι. της γραφης και 

Αὐτὴ. 

δὲ, 98. { τοὺ ονοµατος του θηριου Ο. 

Σμίά. Ίοἱ. |. δὰ. η τον αριθµον του 
θηριου Ω. 

Ι του θηριου η το ονοµα αυτου 

18. νουν] Ί ΡΥ8επι. τον 5. 1. Ἐν, οπ. 

Α(9)6. 6, 7. 14. 88. ῬΏ. 91. 95. Απ. 
Ἠϊρρ. Απι. 48 (29). Οπρ],  ους 
δὲ Ὲ (οουγ.«Ἅ.) (σοφιαν οὐ νους πιμίαίο 

οτάῖπο Πρ. Απι. 50 (25).) 

π- τὸν αριθµον Πὶρρ. Ὀἱ5δ. 1] το ονοµα 
14. | οπι. τον 91. 

- εστιν και Ηιρρ. δὶ9. ΙΕ. τε]. | οπι. 
και 6. 7. 14. Μεπιρῃ. 

- καὶ ὁ αριθµος αυτου ΠΗἱρρ. δΐ. | οπι. 
δν, και ὁ αριθμ.] 44, του ονοµατος 
Άν, 

--αυτου] αάά. εστιν Ο. 1. 38. Ῥ. 91. 96. 
πι Ἐπ]ά. Ῥγν. Οπρί, Ηἱρρ. δἱ. | 
Ἓοπην ας, Αν σος ο, αρ ος 

Μεπιρῃ. «ἄδι, Έτπις. Ἐν. ||. δᾶ. εστιν 

τουτο ΑΥ̓ΤῚ. 

- χἕς 1.6. 14. 88. Ω. 91. Μεπιρῃ. Εν. 
Ηρ. ὑΐξ. 1 ἑξακοσιοι ἑξηκοντα ἐξ Α. 
(ὅγυ.) Οπρί. |. ἑξακοσιαι ἑξηκοντα ἐξ 

ἐξ. |. ἑξακοσια ἕξηκοντα ἐξ 7. Ῥ. 95. 

Έιρ. (υἷα, Ογἱᾳ. ΠΠ. 4143.) |. ἑξακοσια 

δεκα ἐξ Ο. 1 οὖ 6556 ΠΠΠΙΘΓΙΠΙ ΒΟΧΟΘη- 
{08 Βοχαρίπία ΒΕΣ, αιοᾷ εδ Βεχίοβ 

οοπίεπῖ οἱ ἀεπὶ 5οχῖος οὖ εἴπρι]αγος 56 Χ 

1Τεπ. 396. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων 

καὶ ἐν πᾶσι τοῖς σπουδαίοις καὶ 

ἀρχαίοις ἀντιγράφοις τοῦ ἀριθμοῦ; 

τούτου κειµένου, καὶ μαρτυρούντων 

αὐτῶν ἐκείνων τῶν κατ᾽ ὄψιν τὸν 

᾿Ιωάννην ἑωρακότων, καὶ τοῦ λόγου 

15. οὐ αὖ Ίσα. ΟἿ. | δἀοτανουϊηΐ Οἱ. | 16. ομα- 
χαοίθτοιη (ΟἿ, | ἀεκίενα ππαπα βυϑ ΟἿ. | 17. ααὶ 
Βαθοῦ ΟἿ, ἃ πι 1 ομαδγβδοίθγυθιη δῦ ΠΟΙΟΙ. 
Οἱ. | 18. 6] 5οκοοη{{ (οπι. 650) ΟἿ. 

πώ συ ΡΨ ΨΥ ΨΨΨ ΨΥ 



ΧΙΝ. 4. 

5 να ὙΠ / ν 
Ὑα]ς. ΜοπιρΗ. 1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ” ἀρνίον ἵ ἑστὸς " ἐπὶ τὸ 
Άτπι. 01, 8ΥΥ. Ἄν 7 Ν » » ω ΤΠ Ὁ Ν 4 ΧΙΥ. ΑΘ’ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἢ ἑκατὸν ἵτεσσερακοντα- 

Ρο, 7:4. ΄ / ΄ / ἈΝ ταν Γ » ΡΞ ο 
τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ 

“ 

ὄνομα” τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώ- 
πων αὐτῶν. “ καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς 
φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγά- 
λης" καὶ ᾿ὴ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς" κιθαρῳδῶν κιθα- ης: ἢ φωνη ἣν ἢ ὡς ρῳδῶν κιθα 

ας. ὅτρ. ριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 
8. οπι, ὡς [ὡς] φδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον 

τῶν ΒΟ ΘΗ 

᾿ ἐδύνατο" μαθεῖν τὴν φδὴν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν 
Ὥ . ᾽ ΄ 

τεσσεράκοντα  τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἡγορασμένοι 
ΔΝ Ν ΄- 

εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ 

οὐδεὶς 
τὸ 

ἀπὸ τῆς γῆς. 

διδάσκοντος ἡμᾶς, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τοῦ 

ὀνόματος τοῦ θηρίου κατὰ τὴν τῶν 
Ἑλλήνων ψῆφον διὰ τῶν ἐν αὐτῷ 
γραμμάτων [ρε Ἠείογας 486 ἴῃ 60 
βαπέ,] βεχοσηίος ΠαβεὈίέ εἰ βοχαρίηία 

οὐ Β6Χ ; Ἴοο εδ ἀεοπᾶαδ 8664 18168 

Ἠοοκαίοπίπείπ εἰ Πεοβίοπίαάας αθφιια]θς 

πιοπκεῖῃ, (παπιθτας οπῖπι απ ἁῑσίας 

586 Χ, αἰπη]ίος οπσίοᾶΐδας, ταοαρίξα]α» 

Ώοπες οδέοπᾶ1ς Πῖγθιβαθ αροδηρῖαο 

εἶας αᾳπαθ Ιπ]ο, δὲ ᾳπάθ ἴῃ πηθ4118 

ζεπιροτίριας δ απαο ἴῃ πα οΓί{), οὐκ 

οἶδα πῶς ἐσφάλησάν τινες ἐπακολου- 

θήσαντες ἰδιωτισμῷ, καὶ τὸν μέσον 

ἠθέτησαν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος, ν΄ 

ψήφισμα ὑφελόντες καὶ ἀντὶ τῶν ἕξ 
δεκάδων μίαν δεκάδα βουλόμενοι εἶναι. 

Ἠος πίστη ΔΙ ΘΙ ΓΓΟΥ 5οπρίογαπι Ῥθοση- 

ὑπ πὶ Γαΐβεα, πὸ βοὶεῦ Πεν αποπῖβπι 

οὖ Ῥευ Ἰέέετας ππιετί ΡοπΆπίας, Γαοῖ]ο 

Ἠμεταπα ρΊποσαπι φππο βοχϑρίηία 

οπαπ]αίέ ΠΠΠΙΘΓΑΠΙ, ἴῃ Τοῖα (ΤαΘΟΟΓΗΠΙ 

Ἠέτεταπι οχίοηδαπι [5ἱς Ἰεφεπάμπι, ΠΟΠ 
τηπίαπά απ]: ἄλλοι 

τοῦτον λαβόντες, οἱ μὲν ἁπλῶς καὶ 

δὲ ἀνεξετάστως 

ἀκαίρως ἔπετήδευσαν' οἱ δὲ κατὰ 

ἀπειροκαλίαν ἐτόλμησαν καὶ ὄνομα 

ἀναζητεῖν ἔχον τὸν ἐσφαλμένον καὶ 

διημαρτημένον ἀριθμόν: ἀλλὰ τοῖς 
μὲν ἁπλῶς καὶ ἀκάκως τοῦτο ποιήσα- 

σιν εἰκὸς καὶ συγγνώμην ἔσεσθαι παρὰ 

θεοῦ. Ίγεπ. 3838, 329. 

« εἰδὸν ἐδ, 1. 6. 38. Ῥ. 91. 9ὅς. | ιδον Α΄. 

7. 14.0. 
-- τὸ αρνιον ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. Ω. 95. 

Ῥνχ. Οτγῖσ. ἵν. 38, ΜειΠ. (απ 18.) | 

Ἐρίη. τος». 1. Ῥ. 91. Ατπι, ΕΤ. 

μα 

- / 

4 οὗτοί 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ' 

"Τι νἱᾶϊ, οὐ οσσο ασπ8 εἰ- 
θα: 5πρτα πιοπίεπα Βίοη, οἵ 
οσα ἴ]]ο οεπίαπι φππάτασίηία 
αααὐπος τῆλ ΠαβοπίθεΒ Πο- 
ΠΊΘΠΏ οἶπδ δῦ ΠΟΠΙΟΠ ραΐτῖς εἶας 
5οπρίαπα ἵπ ΠοπΙδας διι18. 
5 ἘΠ διιάϊνὶ γοσοπι 49 οπε]ο 
(απιπαπα  γοσσπ ΕπατάΠΙ 
πιπ]αγαπη. οὐ ἔπππαπαπα γοσσπι 
(οπ](γιῖ πιαρπ1, οὐ νοσθπη 41 8 Πὶ 
απονῖ  εἶοιε οἴθιαγοεάοταπι 
οἰατίσαπιῖαπα πὶ οἰ ΠΥ 5 5818. 
3 ΕΛ οαπίαθδην απαδί σϑη οι πὶ 

δα καὶ ἄδουσιν ΠΟΥΙΠΙ απίθ βοάσπι οὐ απίο 
απαἰίπος απΙπ]α]ία οὐ ΒΘΠΙΟΓΟΒ: 
οἳ Ποππο Ῥοΐοναῦ ἀἴσοτο οππτ]- 

ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων" καὶ ο Πἰδὶ Ί]]α σεπίαπα απαάτα- 
Εἰπία «απαίπος πα, απί 
οππριῖ βυηῦ (ὁ στα. 3 Ηἰὶ 
βαπί απῖ ΟΕ ΠῚ ππαΠοχίραβδ ποἩ 

1. ἑστος ΑΝΟΕ. Εν. | ἕστως 1. 38. Ω. 

95. Οτὶσ. ἵν. Μοίϊ. |. Ἷ ἕστηκος 5. 6. 
14.91. Ορ]. | ἑστηκως 7. 

π- τὸ δῦ Σιων Ογίᾳ. ἵν. εί]. | οπι. 

ο. 
--- μετ αὐτου Οτίᾳ. ἵν. Ἠειί], 1 μετα 

αυτου 91. | Δ. αριθµος7. Ω. | οἵι 

Οεῖσ. ἵν. 2εί1. 
-- ἑκ. τεσσερ. τεσσαρες Αἴ. | 1 ἕκ. 

τεσσαρ. τεσσαρες «τ. 38. Ρ. 955. (8γτ.) 

ΛΙείἠ. Οπιμί. | 

σαρες 7. | οπι. ἑκατον ΕἾ. 

14. ϱ. 91. ΜεπιρἩ. ΟΥίᾳ. ἵν. 

----εχουσαι] Ῥτασπῃ. αἱ 14. | οπι. ΟΡἱᾳ. ἵν. 

2εἰᾗ. | Ῥτασπι. Ἱπ[απίες ΠΠ, 
-- αὐτου και το ονομα ΑΝΟ. 6. 14. 98. 

4.91. 95. Υπὶσ. Μεπιρη. Αππι. τη. 

5 τ. ΟΡίᾳ. ἵν. 31ειΠ. Ουρν. 394. Ῥγπιβ. 

ἑκατονσαρακοντατεσ- 

|. ρμδ’ 1. 8. 

Οπιρί. | αυτου και 7. | Ὑοπῃ. ς«-. 1. Ἑ. 

τ. 

- πατρος αυτου] δα. οἱ βαποίϊ δρτῖίας 

6}05 ἄδιῃ. 

-- γεγραμμενον ΡΙβεΠ. τὸ Α. | οπι. 

Ο,ἱσ. ἵν. ΜείΠ. |. καιόμενον 1. ΕἾ. 

-- αὐτων Ογἱᾳ. ἵν. ει. Ώτπι. | αυτω 

δὲ Ἐς (σουτ. ςᾶ,) 

ὃ. ὡς φωνην ὕδατων πολλων και ΟΥίᾳ. 

Ίν. 54, οι. (αἩπ 19.) | οπι. Μεπιρη. 

--- µεγαλης ΟΥίᾳ.Ἱν. Λ4ει1. Ῥτπιβ. 1 οπι. 

ΝΑ. (466..8.. 

- ἡ φωνη ἦν ηκουσα ὡς κιθ. ΑΔ. 6. 1 

14. 98.0. 91 (Β1ψ.) 95. Υπ]ρ. Μεπιρη. 

Ἑνν. ΟΥίᾳ. ἵν. Ἠείμ. Ῥχπις. (πρὶ. | 

φωνὴν ηκουσα κιθ. 5. 1. Ἐ. 91 
(Ψ. κ Ο) (Απο) (29810) δ’. 

-- κιθαριζ. ἐν τ. κιθ. αυτ. ΟΥἰᾳ. ἵν. εί]. 

Ῥηπις. | οτι, Μεπιρῃ. 

οκ 

2. αυτων Ογίᾳ. ἵν. εί. 
Έλις, 

3. ὡς φδην ΑΟ. 1. 90. Ψπαἱσ. Εγ. 1 οπι. 
ὡς δ, 6. 7. 14. 98. Ῥῷ. 91. Μοπιρῃ. 

Αὐταὶ. Κη. ντ. πρὶ. Οτῖψ. ἵν. 93. 
Μοι. (ατα 19.) Βρηις. 

και ιο Ν. γι. 

|. οπ. Ο. 

-- καινην] 84. 

Τη8. 

--ενωπιον του θρονου και Ογίᾳ. ἵν. 

4εΙή. | οπι. 38, 

- Και των πρεσβ. Ογἱᾳ. ἵν. 1οἰΠ. γι. ἢ 

οπι. Ο. | κ. ενωπιον των πρ. ὃ. 
Ἄττῃ. 

- οὐδεὶς Ογῖφ. ἵν. ΦείΠ. | ουδὲ εἷς 

Ω. 
-- εξυνατο ΑΝΟ. 6. 7. 58. 91. ΟΡἱᾳ.ῖν. 

πρ], 1 Τηδυνατο ς. 1. 14. ῬΩ. 95. 

Με. Ετ. 
- αἱ Υπα]σ. Αι. ντ. Ογίᾳ. ἵν. ἨΜείμ. | 

οση, ἐξ, 7. 
- ἐκ. τεσ. τεσ. Α(Ν)(Ο)Ε. 955. (ϑὅγτ.) 

ΜειΙ. Εν. Οππρί. 1 ρμδ' 6. 14. 88. ᾧ. 
91. Μειηρῆ. Ογίῳ. ἵν. |. ἑκατονσαρα- 

κοντατεσσαρες 7. | ἑκατον μδ΄ 1. 

- τεσσερακοντα ΑΝΟ.] 1 τεσσαρακοντα 

-- τέσσαρες ΑΕ. 7. 955. | 

µιαν ᾿ξ, 

-- γης] 84. αγρα 31. 

4. τὰ Ἰηϊξ. οὗτοι εἰσιν ΟΥγί4 ἵν. 2ὺ. Με ιι. 
(9 848π 19.) Τετί. 46 Βες. οασ. 27. Οψρν. 

174. 8516. Βγπιδ. | οπι. Α. 

οὔ. 6. | 

Ῥοΐεταπ{έ ΑπιιἈ. 
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1. οπτα 60 ΟἿ. | 5. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ, 
1. 6. 7. 14. 88, 

Ῥ0, 
91. 05. 

;Εεα. 35 (91):19. 

5. [γὰρ] 

ἀρνίῳ: 

3 / / / 3 ει 

ἐμολύνέησαν' παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι 
- - “ Ἀ 

θοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν 

! 

ἀν τι 

τ 

/ Ν “ Ν γᾷ 

ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν και λαὸν, 

6. [ἄλλον] 

κ ο κ 
ἐπὶ Ξ 

ΜΑ΄ 5 
ὃ Καὶ ἄλλος 

ΕΊΞΚΆ. 21:0. / 8 
ο. 18:09. λέγων, 

ον. 51 (98):7.8 

4. γαρ εισιν Ογΐφ. ἵν. εί]. 

95. 

- οὗτοι 99,1 Ὁ αἀᾶ. εἰσιν «τ. 6. 7. 14. 0. 
91. (Κ΄. ἃ 6.) οὔς. πὰ. 51}. αὖ νἱὰ. 

Βγτ. ΔΙείἡ, Οὐρν. 174. 916. Γ͵ηιδ. | οπη. 

ΑΝΟ. 1. 38. Ῥ. σ υρ. ΟἹ. «πι. Μεπηρῃ. 

Άππι, Ογρ. ἵν. Εν. 

- οἱ ἀκολουθουντες Απι. Για. ὅγτ. 

Οτῖσ. ἵν. ( θησαντες Μήοι].)}) 6102. | 

οπι. οἱ δὲ, Υπ]. Οἱ. Μεπιρ]ι. | (τας ὃ 
14 507.) 

- ὁπου] 54, γαρ 6πρῖ. 

π- αν ΑΝΟ. 1. 6. 98. Ῥ. 91. 

Ἐτ. | εαν 7. 14. . Οτὶφ. ἵν. 
-- ὑπαγει ΑΟ. 7. Ῥγπιβ. | 1 ὑπαγῃ ς. 

|. οπῃ, εισιν 

95. ΛΓεΙ. 

δὲ. 1. τε]. Οτίᾳ. ἵν. ἘΠ. Υ. εί Τι. αρ. 

{ι5. Ἠ.Β. ν. 1. (500). Με. πρ). 

Ἔγ. 

- γορασθησαν] ῬΙΔΕΠΙ. ὑπο Τήσου 6. 7. 

14. 38. 0. 91. ὅγυ. Οπιμί. |. οπι. ΝΟ. 
1. Ῥ. 95. Υαϊςβ. Μεπιρῃ. Αππι 9, 

1. Ονῖσ. ἵν. Με. (1 αΏτ 19.) 

- απο των ανθρωπων ΟΥίᾳ. ἵν. Με. | 

οἵη. Ο. 

- απαρχὴ τῷ θεῳ και τῳ αρνιῳ ΟΡίᾳ. 

Ίν. 4είᾗ. 1 ἴῃ οοπερεσία Τεῖ οἱ αση1 

Αππι. 

---απαρχη ΑΟ. τα]. Οτίᾳ. ἵν. 5ὺ. 88, 

ΜΕΙΠ. | απ᾿ αρχης δὰ. (Ατην.) 

- τῷ αρν. 39.1 Ῥτασπι. εν ΧΜ. (οοστ.ἳ.) | 

οπι. Ογῖφ. ἵν. δία. εί], 

δ. οὐχ εὑρεθη Ῥοεί εν τῷ στοµατι αυτων 

ΑΝΟ. 1. Ῥ. 91. 95. Υι]σ. Ατπι. 97Υ. 

Ογίᾳ. ἵν. 90. 35. ΜείΠ. Ἐτ. Οπιρί. 

986 

” 1, / 

δεύτερος 

Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ! ἡ µεγάλη: 

οἱ ἄκολου- 
/ “ 9 5 / 

ὑπάγει . οὗτοι ἡγοράσθη- 
σαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ 

/ 

καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη 
/ 

ἔ ψεῦδος “- ἄμωμοι γάρ εἰσιν 
5 / / « / / 

Ν΄ 5 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἵ πετόμενον " ἐν µεσου- 
/ / 3 / 

ρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, εὐαγγελίσαι 
Ἂς / / “ ο / 

τους καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ " ἐπὶ 
/ / 

' λέγων 
ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν, καὶ δότε αὐτῷ 
δόξαν, ὅ ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ. καὶ προ- 
σκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

2 Ν 

καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 
3/ 5 / 

ἄγγελος ἠκολούθησεν, 

ΧΊΟΣ 

Β1η} οοἰπαπίπαι!: υὶγρῖποβ 
επίπι επί, ΠῚ απ Βοοιπτοῦ 
Άρηαπὶ ποσαπ]μο αβίοτξ, 
ἯΙ οι 5ιηί ος Ποππίρας 
Ῥνϊπηϊιϊπο ἆεο δὲ ασπο, 56 ἴπ 
ΟΥ̓́Θ 1Ρ8ΟΓΗΠΗ ΠΟΠ. δύ ΙΠΥΘΠΕΠΤΩ 
πιρηασἶαΠ1; 51Π6 τηδοι ἃ Βαϊ. 

δ ΤῊ ναὶ αἰίοταπι απσο]απι 
χο]απίοπι Ῥου πποβῖαπα οαθ] της 
λαβοεπίοτη αεναπσο]ῖαπι αοἴει- 

πᾶν παπι, αὖ εναησε]ἰζατοῦ βοἀθπίί- 
Ῥα5. ναρογ ἵθιχαπῃ οὐ 8πρεΓ 
ΟΠΙΠΕΠΙ ροπίεπι οὖ {πὶ εὖ 
Ἡπριαπι δῦ Ρορα]απι, 7 ἀἴοθη- 
ἔεπι π]αρπα νοσθ, ΤΊ πη! «ειπα 
οἱ ἀαΐο 111 Ἰοποτοπι, απία 
γοπῖς Ίοτα Ιπάϊοϊ οἷας, οἱ 
πἀογβίο ΘΗΠ1 (αὶ [θοῦ οβΘΙΙΤΗ 
οὗ ἴειταπι οὐ Τι8το οὖ ΓοπίοΒ 
αθπατάΠ, 

ΤΕ 411|85 απσο]ας βθοπίῃις 
γη" οδ ἀἴσοπβ, Οδοϊαῖν οσοίαἰι Βὰ- 

Ἠγ]οη 1116 ππᾶσπα, ατι86 ἃ ὙΠῸ 

Ἀπίο 6. 7. 14. 98. Ὁ. Μεπρῃ. 

(11) ΐ 
5. ψευδος ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. ῬΩ 91. 95. 

Ὑιςρ. Μεπρῃ. Απ, Απ. ΒΥΓ. 

Ονίᾳ. ἵν. οἱ. ει]. Οπρί, | 1 δολος ς. 

1. Εγ. 

- αμωμοι Οτὶσ. ἵν. δἱς. ΜείΠ. | αμωμητοι 
ΤΩ 

- γὰρ ἣὰ. 1. 6. 7. 14. 838, Ὁ. 91. 95. 
γὰρ. ΟἹ. Απι. Ὁ Μεπιρῃ, Αὐτὰ. 11. 

Ἀνν. Οτίᾳ. ἵν. δία. Με. Εν. | οπι. 

ΑΡ, πι Τἱά. 

---εισιν] Ἱ αάά. ενωπιον του θρονου 

του θεου «:. Εν. Υπ]ς. ΟΙ. Ανα. ὕες. | 

οπι. Δα, 1. 6. 7. 14. 38. Ῥῷ. 91. 95. 
Απιι Γιά. Μεπιρῃ. Ανπι. Ζοῖ. ΖΗ. 

Ἀγτ, ΟΥΙᾳ. ἵν. δἱ5. λ7 ει]. Οπιρ], 
6. ειδον 8Ο. | τδὸν ΑΔ. 7. 14. ϱ. 

-- αλλον αγγελον ΑΝΕ(0Ρ. 91. 9ὔ. Υπ]. 
Μεπιρῃ, Ατπι, 2941, ΘΥχ. (1ρΥ. 964. 

812, Οπιρί. 1 οπι. αλλον 3. 1. 6. 7 

14. 98. . Ογῖφ. ἵν. 164. ΕΤ. 

-- πετοµενον ΑΟ. 14. 98. 91. 95. Οτίρ. 

Ίν, Οπρί, |. Ἡ πετωµενον 5. 1. 6. 7. 
ῬΩ. Εν. | πεταµενον ὃ. 

--- μεσουρανηματι Ογῖφ. ἵν. | µεσουρανι- 

σματι 1. ἔτ. |. πιοᾷῖο οποῖ αο ἴειγας 
ΖΕ}. | αάά, οππη βαπρυΐπο ΚΓ. 

--- ευαγγελισαι] ος Ἑλισασθε (1.6. -αι) 

ἐς, -σασθαι 91. Ογίφ. Οπρί. | 
ευήγγελισαι ἣ: -. 

--επι ΑΝ ΟΡ. ΟΥίᾳ. ἵν. (1Ἠργ. 964. 919. 

Ῥγπιβ. |. Ἀοπι. ς. 1. 6. 98. τε]. Υα]ς. 
(Αυπι) Ε2, 

6 τους καθηµενους 80. 6. 7. ῬΩ. 91.95. 

γΥπ]ς. Οπιρὶ. Οτῖρ. ἵν. | τοις καθηµενοις 

98. |. τους κατοικουντας «. Α. 14. 

(Ανπι,) { τους καθηµενους τους κα- 

τοικουντας 1. ΕἸ. 

--επι παν ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. ῬΩ. 91. 

95. Υπ]ρ. Ἀγτ. (ρ). 964. 919. Ῥγπιϑ. 

Οπρί. Ονίᾳ. Ἱν. 1 ἕ οπι. επι 5. 1. 
Μοπιρῃ. (Ατπι) ΕΥ. 

7. λεγων ΑΟ. 6. 7. 14. 98. ΡΟ. ο9ἱ. 
(Υ.δ 6) 95. γαρ. Για. Μεπιρῃ. 

Άνπι. (Οπρί. Ροδί εν φωνῃ µεγαλῃ 7. | 

ἆ λεγοντα «-. 1. Απι. Οτῖσ. ἵν. 160. 

6). Ῥηπις. Ετ. | οτι. ἐξ, 

-- ἔν ϕ. μ. δὲ, τε]. ΟΥνίᾳ. ἵν. | οπι. εν Α. 
γπ]ςσ. 617. δὶς. 

--θεον ΑΝΟ. 1. Ῥ. 91. 95. Αμ. Για, 
Μεπιρῃ. Αν. ὅγγυ. ΟΥίᾳ. ἵν. (ΟΡ. 

δὲς.) Εν. Οπρί. | κυριον 6. 7. 14. 88. 

ᾳ. Υι]ς. ΟἹ. 

π- κρισεως αυτου Οτῖφ. ἵν. 
ἧ- 

---δοξαν απίο αυτῳ 58. | Ρος ΟΣίᾳ. ἵν. 
π- τῷ ποιήσαντι ΑΝΟ. 1. 7. 88. Ρ 91]. 

95. Εν. (σπρί. | τον ποιησαντα Οτίᾳ. 

ἵν. 1 αυτον τον ποιήσαντα 6. 14. 9. | 

ΡΙΒΕΠΙ. αυτῳ 7. 88, Αῦτῃ, τ. πριησαντι 

δὲ Ἐς σΟΥΓ.Ι 

[ οπι. αυτου - 

4, ἯΙ κεαπαπίας Οἵ. 1 ἰουὶε Οἱ. 1 οκ οηπΙ θα 
Απιι | 5, ους εοττα (ΟἿ. | ευῖπι βαηῦ Οἱ. 4: ἀπι. 
1η. (ασᾶ. Ἀπζο ἐΒσοματα ἀεὶ ΟἹ.) | 6. οπο]ἱ ΟἹ. | 
7. Ῥίοσπ5 ΟἹ. | ἄπιοιο Ώοπαίπατα Οἱ. [ τηατο (οπο. 
ου Ἅ] ΟἿ. 



ΧΙ. 12 

ασ, Πεπιρῃ. 
Άγπι, 241, 87τ. ΄ ᾿ χὰ ΝῚ 

παντα τα 

ΜΕ’ 

ΡΒ, 75 (74)... 

υ Τρ8. 34:10. 

Ν 
και 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν 
ἔθνη. 

Καὶ ᾿ ἄλλος ἄγγελος ΤΠ ΤΣ ὥ ἠκολούθησεν αὐτοῖς, 
λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον 
καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ 
μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 
πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, ἵ τοῦ Άεκερο,- 
σμνένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ 
βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον | ἡ ἀγγέλων «ροσμια ἀκηΐ, 
ἁγίων", καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου" 
βασανισμοῦ αὐτῶν ἱ εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει"" 

οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ 
προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ 

11 α 

καὶ αὐτὸς 

Ν ΄ 

καὶ ὃ καπνὸς τοῦ 

Ίταο Γογπϊσοπ]οπῖ 5186 Ροίίοῃ- 
Ἁγίν ΟΠΙΠΕΡ σεηίςς, 

9 Τι απβ απσο]ας {618 
βοσΜ18 οςί 11105 ἀῑσσηπ5 νοσο 
Ίπασπα 8ὲ 418. αἀονγανονίς Ὀ6- 
βύϊα πη οἱ Ἱπιασίποπῃ οἵας οὗ 86- 
ΘΘΡΟΥΙῦ οαγαοίοτοπα ἵπ [οπίθ 
88. αὖ ἵπ ΠΙΑΠΙ 588, 9 οὐ μῖο 
ρου ἀθ υῖπο Ίππο ἀθὶ, αυὶ 
πα]κιις οδῦ πιοτο ἵπ σα]ῖσο Ίταο 
1ρ5ῖ15, ο οτιαοϊαὐἶθας Ίππο εὖ 
εα]ρίαγο ἴῃ οοπβροοίι αΠρε]ο- 
ΤΙΠΙ Βα ποίου πη οὗ απίο οοη- 

αι ἔατηιιβ 
ὕΟΥ ΠΙΘΠΙΟΥ ΠῚ ϱΟΣΙΠΙ 1η 586 οι} 8 
Βαοσι]ογΗα ἀϑοθηαῖς, που Ἰ8- 
θοὴν γοφίοπα αἴθ. ασ ποοίο «αὶ 
αάοτανεταπέ Ὀεδίαπα οἱ ἵπια- 
σῖποπα οἷις οὖ 5 απῖ αοσορΙ6 
ομγασίογοτη ποπαϊπ]ς οἶις. 13 Πίο 
ραιἰοηία, δαποίοταπα. εδ, αἱ 

εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 
19 Η 

Σο. 13:10. υῴρδε ἢ η 
19:17. 

ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν: 
Τ 
οἱ τηροῦντες 

7. θαλασσαν] Ῥταεπ. την ΧΝ. 7. 14. 
98. . 91. Ογίσ. ἵν. Οπρί. | οπι. 

ΑΟ. 6. Ῥ. 95. Αιπι. Εν. 1 θαλασσας 
1. {οὖ πιαγο πι, Ώγπιδ. 

--πηγας Οτίᾳ. ἵν. (αὔξαιο τας) | τας 

πηγας των 14. 

8. αλλος  δευτερος " αγγελος Α. 1. 88, 

ϱ. Ῥηπι. | αλλος αγγελος «. 14. 
γαρ. “τη. ΕΤ. |. αλλος δευτερος 3. 

9δ. | αλλος αγγελος δευτερος δῖ, 

Ο(«ρον). 6. 7. Ῥ. 91. Μεπιρῃ. Αππι, 
Βνσ, πρί. 

- λεγων επεσεν.... 

ΟΠ], δὲ Ἐς (44 4..8,} 

- επεσεν επεσεν Α.1. Ῥ. 91. 95. Ψαἱσ.πι. 

Αιπι, ΘΥΥ. Ῥγπιβ. ἔτ. | εοπιο] 8930, 6. 

7. 14. 88. 9. Μεπιρῃ, «1. (νι. 
αν]. 9.) 

- Ῥαβυλων] ἐ αἀᾶ. ἡ πολις 5. τ. 

281. | οι. ΑΝΩ. 1. 6. 7. 14. 88. 
ΤΩ. 91. 95. Ὑμ]σ.πι. Μεπιρῃ. Αττη. 

Ἀντ, Επι. (πρί, (ἡ μεγαλη Ῥαβυλων 

1.) 
--ἡ Α0. 58. 95. γαρ. Αὐτὰ. Ἀντ, | 

μα πτο ει. Ἡ. Ὡς Ἰκοι.[6. τ. 14. ῬΌ. 

91. πι. ΜεπιρΗ. ἄ9ῃ. Γηπι. Οπιρῦ. 
- εκ του οινου] 844. Ιπουτίαπίο Ατπῃ. 

- του θυμου] οπι. 1. ἤν. 

--- αυτης] ταυτης 7. Ὁ. 

--πεποτικεν Ὑμὶς. Αππι Ὦγσ. Ὀϊρε- 

χηηίτη. |. πεπτωκαν ΧΝἱ. Μεπρῃ. 
(νὰ. αν, 8). (οπι, ἴῃ ΕΝ.) [δὲ 5. 

-- τα εθνη ΑΝΕΊΟ. 1 7. 14. 98. ΡΟ. 

91.90. ΒΥτ. Οπιρί. Ἐοπη.τας. Εγ.ΑΤΙΗ. 

ηκολουθησεν νετ. 9. | 

9. αλλος αγγελος τριτος ΑΟ. 6. 7. 38. 

ῬΩ. 91. 95. μά. Μεπιρῃ. Αιπι. ΒΥ2. 
- Οπρῖ, (τριτον 77.) | αλλος αγγελος 

1. | ἔτριτος αγγεος 5. 14. Ε}. 

γπ]σ. ΟἹ. τὰ. Ο0ργ. 9595. Ὄνπι. | 

αλλ. αγγ. ἠκολουθ. τριτος “3. (απρε]α5 

{αγίας πι.) 

--αυτοις (,πρν. | αυτῳ Δ. ΕΥΠ. 

- ει] η 0. 
--προσκ. ΑΠίθ το θηρ. (Α)διΟ.) 6.7 

(14) (98) ΡΟ. 91. (95.) υϊξ. πι. 

ΜεπιρΗ. Αππι. 1. στ. Οὑρτ. 99. 

Ἔτπις. ΟἸηρὶ. (προσκυνησει 58.) } Ρο-ῦ 

|. Εγ. 

--το θηριον] τῳ θηριῳ Ὁ. 95. 

το ποτηριον 14. 

|. το 

θυσιαστηριον Δ. | 

- τὴν εικονα] τηι εικονι 95. | τη εικονη 

͵ 

- αυτου] αυτων Ο. (1). 98. 

- και απῖθ λαμβ. (497. | οπι. Ο. 14. 

- χαραγµα] ΡΙ88ΠΙ, το 90. | 846, ση- 

µειου αυτου Άτπι. 

- του µετωπου] τῷ μετωπῳ ὃ. 

-- αυτου ῬοΞὺ μετ. ΟνρτΤ.} οπι. 14. 

10. του θεου Ψι1ἱσ.πι. Οὐρτ. 98..} αυτου 

14. 88. 

-- εν τῷ ποτηριῳ νΥ. Οὑρτγ. | εκ του 
ποτηριου Α. 7. 

--της οργής] την οργην Δ. 
- βασανισθησεται ΟὙρν». 98. 111. 364. 

822. Ῥγηιβ. | βασανισθησονται ΔΑ. 14. 

π- των ἁγιων αγγελων και ενωπιον 
617. 95. | οτι. 1. | Ὠεῖ οὐ Αὐπι. 

--- αγγέλων ἁγιων 80. 98. Ρ. 95. (17. 

993. | ἅγιων αγγελων 14. Υι]ᾳ. ἔ των 

ἁγιων αγγελων’ 5. ὃ. 75. ϱ. 61ργ. 95. 

111. 264. Β)ΠΙ. 1 των αγγελων Α. πι. 

Μεπιρῃ. οὔ. [ τῶν ἀγγέλων των 
αγιων 91. Οπρί.|αγγ. των ἁγιων Ἐν. | 

του θεου ΑΤΠΙ, 

10. αρνιου] θρονου Ὦντ. 

11. του βασανχισμου] οἵη. Ατπι. 

-- αυτων] αυτου 7. 

- εις αιων. αιωγων ΔΠἴΟ αναβαινει ΑΝ ΝΟ, 

1. 6. 7. 14. 38, ΡΟ 91. 95. Απι. Για. 

Το. Πνπου. ὅγυ. (ηργ. 111. 964, 92». 

σπρί. | 1 Ῥοβ 5. ΕΤ. αρ. ΟἹ: 
Μοπιρῃ, Ανπη. 41. 617.98. Γρηις. 

-- αιωνας] αιωνα Ο. 1. 7. 14. Ῥ. Εν. 
-- αιωνων] αιωνος Ο. 

- αιωνων] Ῥταδιη, των ὃ, 

π- αναπαυσιν Ῥοδῦ ἧμερας και νυκτος 
98. | απῖε 617. 

--- το θηριον και τὴν εικονα αυτου] τωι 

θηριωι και τῆι εικονι αυτου 95. | αι 

τη εικονη ἴαπιαπι 7. 

-- τὸ χαρ.] οπι, το 1. Εγ. 

19. ἡ ὑπομονὴ ΑΔ0Ο. 1. 6. 7. 14. 98. ΒΡΩ. 

91. 95, | Ἀοπι, ἡ ς.. Ετ Απ. 

85, 

- οἱ τηρ.] Τ Ῥτασπι. ὧδε -. 1. 7. 91. 

ΆΑτπιι Εγ. Οπιρί, | οι. ΑΝΔΟ. 6. 14, 
(58.) Ῥῷ. (95.) Υπὶς. Μεπιρῃ. τὰ, 

Ῥγν. Βγης. 

- των τηρουύντων 98. 95. 

8. Ροΐανίό ΟἿ. | 9. οπι. αἲῖας Οἱ. Απιλ. | ἐρείίις 
βηρεϊα5 Ο. | 10. ααοα πιϊυιμῃ ΟἿ, 111. ἀβουμαθα 
1 Βαεο. 5886. ΟἹ. 

96Τ 



Α ΝΟ. 
1. 6. 7, 14, 98. 

Ῥ 0. 
91. 95. 

ΜΙ’ 

νγ [06]. 3:14 (18). 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ͂. 

τὰ ν κα - ν Ν 4 ᾽ ας ν 
τὰς ἐντολας τοῦ θεοῦ καὶ την πίστιν Ἰησοῦ. '" καὶ 
3, ” ” - “-“ / ἡ Ἂ / 

ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης ’, Γράψον, 
ε 9 ; 

Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κὑρίῳ ἀποθνήσκοντες 
Ν ΄σ σα 3 / / 

ἀπάρτι. Ναὶ, λέγει τὸ πνεῦμα: ἵνα ἵ ἀναπαήσονται 
“- - Ν δι ΟΝ 3» “ “ 

ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν: τὰ ᾿ γὰρ’ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ 
᾽ Εἰ 

μετ᾽ αὐτῶν. 
3 Ἂ / Ν ων Ν 

11 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκὴ, καὶ ἐπὶ τὴν 
όλ 4 θ / “ “ ΓΕ ΑἹ » θ / 3/ 

νεφέλην | καθήμενον ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἔχων 
” Ν - “ 5 - - - 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ 
Ν 3 “-“ / 3 “δ 15 Ν 3/ 3/ 

χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. καὶ ἄλλος ἄγγελος 
ξηλθ » “ ο (ζι ᾽ 4 “ ε λ “ “ 

ἐξηλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν᾿ φωνῇ μεγάλῃ τῷ 
ἴσον “ δ 

καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, “ Πέμψον τὸ δρέπανόν 
Ν ᾽,ὔ “ 5 ἐ ε ο ἐ ν᾽ “ 

σου, καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν" ἡ ωρα θερῖσαι, ὅτι 

ΧΙ 19. 

οαβιοαϊ αὶ πιαπᾶαία οὶ οἱ 
βάεπι 165. 15 Εν διιάϊνὶ γοσσπα 
4ο οαθἰο ἀἴσσοπίοπι, ϑουῖθο 
Ἔοαι1 πποχίπῖ ααὶ Ἱπ ἁοπιίπο 
ΤΟΥ ΠΕΣ ἃ Ὠιοᾶο, απ ἀῑοῖε 

/ ρϊτίτς, αὖ τοιιἰθδοαπί ἃ Ἰα- 
Ῥοτίρας εαἶς: ορογα οπῖπι 1]ο- 
ΤᾺΠῚ Βθοπίαχ 1108. 

1 Τι νἱᾶϊ, οὖ ασοο πα 6 ΠῚ 
οαπά]άαπι, οὐ Βρε; ΠΆΡΘΟΙ 
βϑάθηΐθπὶ κἰπιῖ]εῃ Ἠ]ο Πο- 
πη]Π]ς, ΠαὈθπίθτη ἴῃ οπρίίθ 51ο 
οοἵοπαπα αγέαπι οἱ ἴῃ παπα 
8ι18. [π]σοτη αοπίαπη. 15 Εν α]το 
Ἀηρε]ις οπἰνΙς 4ο {επηρ]ο, εἷα- 
ΠΙ8Ώ5 γοςθ πιασπα αἲ βοἀθπίσπι 
81Ρ6Γ ππθοπι, ΜΠμίο {αἱοσπι 
ἔπατη οὖ πηοίε, α]α γεπῖξ Ἠογα 
αὖ πιείαίατ, αποπίαπ ατα] 
Τη 5515. {ογγαθ. ἰδ Εν πη]ςῖς αὶ 

» / ε Ν “ ΄“ 

ἐξηράνθη ὃ θερισμὸς τῆς γῆς. 
΄“ ο ᾽ν 

μενος ἐπὶ Ἱτῆς νεφέλης " τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 

16 

γὴν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 
ΝΔ’ 

το ο [ὸ]” ἔχων 

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν 
- ο ν / »ὰ 8 τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. “ἣ καὶ 

Ἐπ 3/ ο » 5 5 » “ / 3/ 
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων 

12. του θεου] οπι. 1. 1}. 

- ΙΤησου] Ῥταοπη, του 91. Οπιρ]. 

18. εκ του ουρανου] Ροδί λεγουσης (8. λ. 

μοι) δὰ. 98. |. απίοπ, πας. Μεπιρῃ. 

ΑΤΠ, 11. 87. 

- λεγουσης] Τ 868. μοι ς. 1. 838. 91. πι. 
Ψαὶρ. ΟἹ. Αὐτὰ. Έηπι. Ἐν. Οπρί. | 

οπι. ΑΝΟ. 6. 7. 14. ῬΟ. 95. Απιι πα. 

Μεπιρῃ. 91. Ἀγτ. 

- εν κυριῳ Ψι1ρ. πι. Ῥγηιδ. | εν χριστῳ 
ΟΡ. | 1π Ώεο 979. 

- αποθνησκοντες τεκεαγσαπίος Μεπιρῃ. 

--- γαι ΑΠἴθ λεγει ΑδαΟ. 1. 38. Ῥ. 95. 

Ὑπα]ρ.π. νν. ΕΤ. | Ροβί 6. 7. 14. Ω. 91. 
Οπρί. 1 οπι. δὲ Ἐ, 

- πνευμα] 844. το ἅγιον 95. 

-- αναπαησονται Αἰ, [1 αναπαυσων- 

ται 5.6. 14. 88, Ρ, 91.955. Οπιρί. | 

αναπαυσονται 1. 7. ϱ. Ε}. {88 4. εκ 

ημηο ἈΠεπιρ]. 

---εκτων κοπων] απο των εργων 14. 
---τα γαρ ΑΝΟ. 88. Ρ. 96. Υπ]ς. ΒΥγ. 

Ἔγπις, 1 Έτα δε 5. 1. 6. τε]. (Αιπι.) 

ὤβιι.) Εν. Οπρί. (οπι. γαρ. 8. δε 
Μειορὴ.) 

- αυτων 5'.] οπι. 1. Ε;. 

14. και ειδον | οπι. ἐδ, | και ιδον ΑΟ, 7. 

988 

14. νεφελην κεφαλην 14. 88 μέ υἱά. (41) 

-- καθημενον ὁμοιον ΑΝΟ. 6.14. 58. ΓΩ. 

96. Υπ]ρ. Μεπιρῃ. Βγπιδ. | 1 καθηµενος 

όμοιος 5. 1. 7. 91. Απ ΕΤ. Οπγί. 

-- υἱῳ Ο. 6. 7. 98. 91. 955. Υα]ρ. Β7Τ. 

Τ πι. Οπιρί. | υἷον ΑΝ. 14. ϱ. | υἷος 

1. ΕΣ. | υἱου . 

π- ανθρωπου Ἰ γι. ἀᾳ Όον. 16. | -πῳ 
98, 

-- εχων Α. 1. 6. 75. 14. Ὁ. 91. Εν. Οπιρί. 

Ι εχον ΝΟ. | εχοντα Χ. 95. Υυ]ς. 
18. | εχοντι 88. 

-- της κεφαλης δὲ. 1. 6. 75. 14. ῬΩ. 91. 

955. Εν. Οπιρί. | την κεφαλὴν Α. 88. 
---χρυσουν] -σεον 838 (416) 

15. αγγελος απῖθ αλλος 38 (Λ601:) 

---εκ του ναου ῬΡοδί κραζων Δ. | οπι. 
Τηπιβ. 

--γαου Ἐν. (πρὶ. | ουρανου 1. 7. Ατπ. | 
αά, αντου Ν. η. 

--ϕφωνῃ µεγαλν ΑΝΟ. 6.7. 14. 88 (475. 

Ῥῷ. 91. 95. Υμὴς. Αιπι. πρὶ. | 1 µεγ. 

φων. 5. | µεγ. τῃ φων. 1. Ἐτ. | οι. 
Έγπιβ. | δ. και λεγων Ατπι. 

- πεμψον δα ΒῃΠ. γογ.] οπι. 971. 

---Ίλθεν] { 844, σοι ς«-. 73. Εγ. | οπ. 

ΑΝΟ. ο. 73 14. 38. ΡΩ 91, 95. ια. 

καὶ ἔβαλεν ὁ καθή- εοἠεραῦ 8αρετ πιῦοθπι Γαἱσεπὰ 
Β18 ΠῚ 1Π ἴΘΙΓΑΠΙ, οὐ Ίηθβδα, οδί 
{ετΓα. 

1 ἘΠῚ α[ἴας απσε]ας αχ!νΙί ἆθ 
{σπιρ]ο αιιοά εδί ἴπ σαε]ο, Ἰα- 
Ῥομ5 οἱ ἴρ5δο {α]σοπι αοπίαπ: 
18ρϱί 418 απσε]ι5δ ἆο αἰτατῖ, 
απὶ Παῦεί Ῥοϊεριαίεπ δαρτα 

ΜοπιρΗ. Αππι. ΖΕ}. Ῥηπις. Οπιρί. | αἀά. 
σου 1. (οπ]ϊδείο ἴῃ Θήγ.) 

15. θερισαι] Ἡ ΡταεΠΙ. του «. 91. 959. 

Οπρί. | οπι. ΑΟ. 1.6.7. 14. ΡΟ. Ε}. | 
του θερισµου ἓ. 88. 

- ὅτι εξηρανθη οπι. Μεπρῃ. 

16. 911. ΥΕΥ. ΑΥΤΗ. Ζολ. τ. νεῷ. το δρεπ. 

αυτ. επι | οτι. 1. || το] τον Ε7. (ὃ 

καθηµ. επι την νεῷ. οπι. 9Υ.) 

- της νεφελης ΑΝ. 58. | 1 τὴν νεφελην 

τ ΟΡ. 6. 91. 9505. Ετ. πρ. | τη 
νεφελη 7. 14. 0. 

17. οπι. Υ6Γ. 14. 

- εἔηλθεν] ηλθεν ϱ. 

--του 90.] οἴη. 7. 

- τῷ ουρ.] οπι. τῳ Ο. 

--- αγγελος Ροδῦ ουρανῳ 1. ἔν, 

- και αυτος δρεπανον ρ]αᾶϊαπα Μεπιρῃ. 

(εί μ᾽] δάϊαπι Ίοσο δρέπανον Ροβίεα). 

18. εἕηλθεν ψ π]ρ. Οἱ. Το. Ίδεπι. Μεπιρῃ. 

Αὐτὰ. «01, Ἀγν. | οπι. Α. πι. Γιά. 
(οπα]βδίο ἵπ 7πιβ.) 

--εχων] Ῥταοπη,. ὁ ΑΟ. Υα]ς. Βγτ. | οπι. 
8. 1. 75. 14. 88. ῬΟ: τε]. Εγ. 

19. ἀἰσσπέθτη ταϊμῇ ΟἿ. 1 15. αἴαβ απρο]ας ΟἿ. | 
τηθς5ο5 “πὶ. Ὁ 10. ἆσπιοξδα ο5ύ Οἱ, | 18. απρο]αβ 
οαἰνίὺ Οἵ. | ααὶ παδεραί ΟἹ. 

.3ΛΛωωΈΙΜ.ίΚί.. 



ΧΥ.ὸ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ταῖς. Μεπρμ. ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ Σ κο, { οί Ἵ Ίσποπῃ, οὐ οἸαπιατῖ{ νοσο ΠΊΒΡΊΑ. 
Άτπι, ΖΕ. 8Υτ. Ξ ὑπ Ἄ ἐῶν ο Ὕπόροορ καὶ ἐφώνησε φωνῇ μεγάλῃ 41 Παροραῦ Γαἱσσπ αοπίαπα, 

τῷ εχοντι το δρέπανον τὸ ὀξὺ, λέγων, Πέμψον σου ἄϊοοπβ, Μο []σοπι παπι 
αοπίαπι εἰ γυ]πάεπία Ὀοίγας ἊΝ / 

το δρέπανον 
τῆς ἀμπέλου 

μοι 19 Ν αὐτῆς. “" καὶ 
᾽ Ν ΄“ 

εἰς τὴν γὴν, 
Χ 206]. 3:18 (18). 
188. 63 : 3. , / 

19. τὴν μεγάλην µεγαν - 

τὸ ὀξὺ, καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας νἱποιο εῖταο, 
τῆς γῆς. ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ 

ΜΨ ε 3/ ἊΝ / » “-“ 

ἔβαλεν ὃ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ 
, ΝΣ 3, “-“ - 

καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, 
Χ ν. ν 3 ον Ν “-“ “- “- “ 4 Ν 

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ ἣ τὸν 
90 μα / ε Ν 

καὶ ἐπατήθη ἡ ληνος ἐ ἔξωθεν " 
“ / 

της πο- 

αποπίαπη Τηῃ- 
ἔπγαθ διιηῦ ανας εἷαδ.  Βι 
τηϊβιῦ πηΏρο]ας5 (αἱορπα Βα δ πὶ ἴῃ 
ἵαγταπα, οὐ νἱπαἀθτηΐϊανῖῖ γιπθαπα 
{εγταο οὐ τηϊϑὶῦ ἴῃ Ἱάσμπῃ Ίτας 
ἀθῖ πιασπαπι,. Ὁ Βι οα]εαίας 
οδί Ίποις οχίτα οἰνίίαίεπι, οὐ 
οχϊνῖι εαπσηῖ5 4ς Ίασα πδᾳπθ 
84 ΓΓ6ΠΟ5 θα ποταπΙ ΡΥ βιααἷα 
πῖ]]α βοβοθηίϑ. | Ξ τ 5 ὥ Ἢ 

λεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν 
“ ω “ Ν 

χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 
ΧΥ͂. ΜΕ’ 

“σ  Ὲ Ὁ 

ο. 91:90. 

ο νὰ 
αυτου και ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ 

1 ο τον ΕΣ “ ᾽ “ » - / Ν 
Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ 

θαυμαστὸν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ 
Ν ” ΄ ο τι 3. - » / «ε ΝᾺ “-“ - 

τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 
φ Ν 5 ε / ε / / Ν 

καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρὶ; 
Ν Ν - . - / 

καὶ τους νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος 
/ - 

ὀνόματος αὐτοῦ, 

1 Ἐπ νἱᾶϊ ααά βἵσπαπι ἴῃ 
οαθε]ο ππασπαπι οἱ πιταρ]]ο, 
ἈηΏρο]ο5 δερίετη Παβεπίες ρ]α- 
888 δορίοπι ΠΟΥΙΒΑΊΠΙ85, «410- 
πίαπα ἴῃ 1] οοηβδιπηπιαία οδί 
Ίνα οἰ. "Εν νἱᾶϊ ἵαπιφπαπι 
πΊΒΥΟ ΥΙΙΤΘΙΤΑ τηϊκίαπη ἶσπο, οὗ 
605 απ γἱοσγαπί Ὀθείήκπα οὐ 
Ππασίηοπι 1ΠΠ1ι5 οἱ πΙΠΙΕΘΓΙΠΙ 
ποπηϊπ]5 οἶαδ, 5ἴαπίθς 5ΠΡοΓ 
ΠΊ8ΥΘ ΥΙίοΠῃ, Ἠαδοπίος οἴί]μα- « - τον ΔΝ ’ δν) « / ΝΜ 

ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας ταν ἀοὶ 366 οδηϊδπίοβ οαπίϊ- 
/ “- “.-. 3 3/ Ν Σολ / / 

κιθάρας τοῦ θεοῦ. Ὁ καὶ ἄδουσιν τὴν δὴν ἢ Μωυσέως 
" ἜΑ ΤΣ η - τι Ν τ ον ο ὁ / 

τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ την δὴν τοῦ ἀρνίου 

18. επι] οπι. 98. 

--"Εφωνησεν] δα. εν 6. 7. 14. | οπ. 
Αδ0, 1. το]. Υπ]ς, Ε7. 

---Φφωνῃ ΑΝ. 58. ϱ. Υπὶς. Αιπι 1. 

ντ. [1 κραυγῃ σ. Ὁ. 1.τε]. ΜαπηρΗ. 
Εν. Οπρ]. 

--λεγων] οἵη. 14. | λεγω 3. (οοστ.ςᾶ.) 

π- πεμψον σου το ὃρ. το οἕυ και ΟΠ. 

Ἄττῃ. Ζοῇ. 

-- τὸ οξυ] Ῥίπεπι. σου δ. 

---της αµπελου Εἰα. ΑΝΟ. τε]. 
Μεπιρῃ. Ατπι. 2δἱ1. 

Εν. 

- ὅτι ηκμασαν αἱ σταφυλαι αυτης ΑΝΟ. 

88. το]. Ὑπὶο. Αι. Εγ. Οπρί. (εκµα- 
σαν 1. ποη Ε7.) | ὅτι ηγµασαν αἱ 

σταφυλαι της γης 7. Ἀγν. | ὅτι ηκμασεν 

ἡ σταφυλὴ της γης 6. 14. Ω. (Ατπι. εν 

αυτγ) | οπηϊκεῖο ἵπ Μεπιρῃ. 

19. εβαλεν 19.] εξεβαλεν 7. 

πεις την γην ΔΟ. τε]. | ἐπι της γης Ν. 

93. 

- τὴν αμπελον της γης] την σταφυλὴν 
αυτης Αττῃ. 

- εβαλεν 39. ελαβεν Ετ. 

π- τὴν ληνον Αδ(Ο). το]. Εγ. Οπρἰ. 

(αλωναν Ο.) | τὸν ληνον 1. 91. 95. 

γπ]ᾳ. 

|. οπι. οί. 8. ἢν 

(Ξεᾷ Ῥορίθατηςληνου 91.) | (εἰς ληνόν 

1}. ἵπ 4πποι.) | δα. του οινου 88. 

19. του θυμου] οπι. Ατπ, 

- τον µεγαν (Α)Ο. 1. 6. 14. 88, ΡΩ. 91. 

(τ. µεγα Α. (οιορετ) (πρ. | την 

µεγαλην ς.. ὃ. 7. 95. Εν. 

90. επατηθη] ετιθη Ἱ. 

- ἡ ληνος] ὁ ληνος 98. 91. εξω....της 

ληνου] οπη. ὮΥ2. 
-- εξωθεν ΔΟ. 9. 7. 14. ῬΟ. 91. 95. Ατπῃ. 

Οπρί. [1 εξω ς.. δὲ. 1. 98. ΕΥ. 

- των χαλινων] του χαλινου 9]. 

- ἑξακοσιων διακοσιων ΝΑ. (οοτΓ.ς1) 

- χιλίων ἐξακοσιων ΑΟ. τε]. 1 αχ 6. 

14. 98. Φ. || οπι. χιλιων. πι. ία. | 

ἄεσοπι οὐ 5οα δία{ίοπεθ 4Η. 

1. ειδον 1. 98. Ῥ. 91. 955. | ιὸον ΑΝΟ. 7 

14. Ω. | οπι. “ΖΗ. 

--εν τῷ ουρανῳ] οπι. Ατπι, Ζοἡ. 
----θαυμαστον] -σιον 13. (οτι. µεγα και 

θαυµαστον 381.) 

- ἑπτα απὶο πληγας 58. (ζ΄ δἱς ϱ.) 

- αυταις] αὐτοις ἔν. 

9. ειδον ἕξ, το]. | ιδον ΔΟ. 7. 14. Ω. 

- ὑαλινην δΐ.] ὑελ. 98. 91. 95. Οπρί. 

6. 7). 
--πυρι ΒΠίο µεμιγμενην Οπιρ. 

" οππι Μογϑβὶ εατνῖ ἀεῖ εἰ σαη- 
Πσσπι αρηῖ, ἀῑερηίο», Μαρπα 
εἰ παγαδ]]α οΡροτα ἵπα, ἀοπιίπο 

9. νικωντας 5. ΑΝ. τε]. | 

ο, 
--εκ του θηριου και εκ της εικονος 

αυτου και Α(Ν)Ο. 1. (7.) (38.) Ρ. 91. 

γι]σ. ΜεπιρΗ. Ατπι. οἷᾷ. 9. ντ. | 
ΟΠ1, και εκ τῆς εικονος αυτου Αιπι. Ζο]. 

(οπῃ. εκ 20. ὃν. 7. 98.) 

και εκ του θηριου αυτου και (θ.) 14.0. 

90. (εικονος αυτου ϐ5.) | Ταἀἀ. εκ του 

χαραγµατος αυτου «ο. 1. (844. και) 

Ἐγ. |. οπι. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 98. 0. 91. 

95. Ὑπὶς. Μεπιρῃ. Ατπι. «401. Βγτ. 

Ἔρπις, Οπιρῖ. 
--- κιθαρας] ΡΙΔΕΠΙ, τας 7. 38. 4. Ω. 
- θεου] Ῥταεπα. κυριου ἂ. 

8. και αδ...του θεου Ουρν. 919. Ένπι. | 

οἵη. Ο. 

-- αδουσιν] αδοντας ὃν. 

- Μωυσεως ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 38. 0. (91. 

-ος) | 1 Μωσεως 5. Ρ. 95. 

-- του δουλον ΑΝ. 1. 88. ΡΟ. 91. Ἀγτ. 

Οπρί. | Ἔοπι. του 5. 7.14. 95. ΕΤ. 

νικοῦντας 

Ι εκ της εικονος 

18. αἱ 29. οπι. πι. | (Ἰαδεί “4π|.8) | 19. 
Βαπὶ ποαΐατη Οἱ, [ 20. ταῖ]]θ, οπι. Απι. ἐπί, | 
Βοχοθηΐβ ΟἿ. 

9. τηϊβύπτα ἶρπο ΟἿ. | ἱπιαρίπεπῃ εἶας ΟἹ. 1 8 
παϊταὈ]]]α βαπῦ ΟἹ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ 0. 
1. 6. 7. 14. 98, 

/ σ ΄ ΔΝ Ν ἊΨ ἣν, 

λέγοντες, ΄ Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ έργα σου, κύριε 
« Ν « 74 / Ἂς 3 Ἂς εε / 

Ρᾳ. ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ" δίκαιαι Ἂν ἀληθιναὶ αἱ ὑλῶν 

ΧΥ.4. 

ἀθιβδ οπιπϊροίοη5: ἰπδίαο οὖ 
γογαθ γίαε ἴμπθ, Το ΟΠΘΙΟΓΙΠΙ: 
Σααῖδ πο. {{πΠ6 01}, ἀοπαίπε, οὗ 

91. 96. ας ϱ ον εν θ κὰν -ἮΘ δ τη ΡΠ Ποπ ΓΙΙΠΙ 2 
Σ Ἔχ. 15:1. σον 0 βασιλεὺς των τεννων . ΤΕ οὐ μὴ φοβη 7 ο αυἴὰ 5015 μίιβ, ἀιοπίδπι 
8 ἜΣ: 1ο: 7 ΟΠΠΠ6Β σεηίος νοπ]επί οὐ π4οτα- 

σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ" 
ε εί 

οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οι 

6, καθαροὺς λί- 
νους λαμ- 
προὺς 

5 Εζε]ς. 1ο: 7. σᾶς. 

ἃ Ἐχ,40: 35. 
158. 6: 4. 
Ἐ26Κ: 1ο: 4. 

ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι ᾿ λίθον" 

κύριε, καὶ ᾿ δοξάσει" τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος, ὅσιος" 
Ὁ Ῥκα. 66 (84) 11ο. "ἢ ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν, καὶ προσκυνήσουσιν 

ἐνώπιόν σου. ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 
ὃ Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἢ 

ἔχοντες 

8. λεγοντες] 

(ποῦ 21.) 

- κυριε] κυριος Εν. 

- ὁ βασιλευς] βασιλευ 83. (οογ. 53.) 

- εθνων Αδσα, 1. 6. 7. 14. 98. ΡΟ. 91. 

Μοπιρ]. Αντι, 941. 6017. 815. Οπιρί. 

[ οπιπίπτη σοπῖαπι Γης. 1 1 ἁγιων 

ς. Εν. | αιωνων ΧΧΟ. 95. Υα]ρ. ΟἹ. 

Τα. Ἀγτ. | οπε]οταπα πι. 

4. ου μη] οτη. µη δ. 95. 

- φοβηθῃ} 1 48. σε «. 6. 7. 58. 91. 

-τας 14 80γ. | -τος 1. 

ψα!ρ:. ΟΙ. ὅγυ. (-θει 6.) Οπρί. |. οπι. 

ΑΟ. 1. 14. Ῥᾳ, Απ. Τι. Τοι. 

Ἴοωπ. Μοπιρῃὰ. Αἴ. ι. Ορ). 

819. Επι. Εγ. | σε αΠίο ου φοβηθῃ ὃ. 
95. 

---κυριε] οπι. 14. Ζηι. Αππι. ΟὙρτ. 
- δοξασει ΑΟ. ῬΌ. 6. 95. [τσ Ν᾿. 

1. 7. 88. 91. Ἐτ. (Ρτασπι. 

95.) 
- ὅτι µονος ὑσιος] οἵη. Μεπιρῃ. 

- ὁσιος ΑΝΟ. 1. 58. Ῥ. Υα]α. 617. Ε}. 

(ρταεπη, ει 98.) | ἁγιος 6. 7. 14. 0. 

91. 95. Αιτπ πρί. ΒαποίΙς5 68 οὐ 
ἀπδίας ΥΣ. απο οὖ Ρία5 68. επι. | 

δα, ει 91. 95. Οππρί, ]. δα. και αξιος 

προσκυνηθηναι ΔΙΠῃ. 

“- παντα τα εθνη ΛΝΟ. 1. 58. Ῥ. 91. 

γπ]ρ. ΜοπηρΗ. Αππι. (11.) Ἀγτ. Οπρί, 

Ἐν. 1 παντες 6. 7. 14, Ω. 

(οπ], τα εθνη) 95. 
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τις ου 

Ι παντα 

ἠνοίγη ὁ ναὺς τῆς 
ο καὶ ἐξῆλθον 

τὰς ἑπτὰ πληγὰς, 

καθαρὸν ' λαμ- 
πρόν, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυ- 

τκαὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκεν τοῖς 
ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, γεμούσας τοῦ θυ- 
τ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
ἃ καὶ ἐγεμίσθη ὃ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,καὶ 

ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ: καὶ οὐδεὶς ᾿ ἐδύνατο " 

Ῥμπι ἴῃ σοηδρθοία ἴπο, 4πο- 
πίστα Ἰαδ]εῖα πα πιαη][οδία(α 
Βιαηΐ, 

5Έι ρΡοϑῦὺ Ίποο υἱᾶϊ, οσσθ 
αρετίαα. δῦ ἱοπρ]απ ἴαρον- 
ππσι]ῖ {εδιπιοπ]ϊ ἴῃ οᾳθ]ο, ὅ οὗ 
εχίἰοταπέ δερίεπι απρε]ί Ἰα- 
Ῥοηίνβ Ῥ]αμαδ ἆσ ἵσπιρ]ο, 
νοκ Ἰαμίάςο πιππάο οαππα1άο 
οὔ Ῥταεεῖποι οἶσα Ῥοσῦοτα 
Ζοπίς αιιγαῖς. ΕΓ ππαδ εκ 
αααίταος  απἰππα]ίθας  ἀοαῖο 
5ορίοπι πηρα]! 5ορίοη Ρ]ήα]η5 
Ἀγθαδ. Ῥίεηας Ἱπασπηάίαςο ἀαὶ 
ν]γδι[18 ΤΠ 5αθοιι]α Ραοσπ]ογη, 
51} Ἱπιρ]είαπα 65ς (οπιρ]απι 
απιο ἃ πιαϊοδίαϊο ἀαὶ οὖ ἆο 
ν]τυπίο οἶπδ, εἰ πο ροΐεταῦ 

εἰσελ- 

4. ενωπιον σου] 844. κυριε Δ. 95. Αὐτη. 

Τ1Π. | οπι. 16]. Ο1ρΥ. Έγπις. 

π- τὰ δικαιωματα] Οἱ. τα ἰδ. | αάά. 

ενωπιον ὃν. 

δ. μετα ταυτα] µεταυτα Ὁ. 1. (ποπ 1.) 

---ειδον δ. 1. 6. 98. Ῥ. 91. 96. | ιδον 
ΔΟ. 7. 14. Ω. | οπι. 41. 

--- ΠΝοιγΗ] Ἱ ΡΙάθΠΙ. ἴδου ασ. Ἐν. Υα]ς. 

Μεπιρῃ. Ώρπις. | οπ. ΑΝΘ. 1. 6. 7. 14. 

98. Ῥᾳ. 91. 9δ. Άτπι, «41. Ἀγν. 

Οπρί. 
-- της σκηνης] οτι. 91. 

- του µαρτυριου] οτῃ. 6. 

6. εξηλθον ΑΝ. 1. τε]. | -θαν 6. | -θεν 
ΑΛ ἀρνιὰ. 

- οἱ εχοντες ΑΟ. 6. 7. 14. 98. 91. 95. 

Άτπι, Οπιρί. 1 ἔπι. οἱ ς.. δὲ. 1. ΡΦ. 
γαρ. 

π- εκ του ναου ΑΝΟ. 1.7. Ῥ. 91. (511ψ.) 

95. Ὑπ]σ. (Μοπρι.) (Ατπι) 21. 

Ἁγτ. Τππικ. τ. 1 εκ τοὺ ουρανου 9Ι. 

(Τ᾽. ἃ 6.). οπρί. | οπι. 6. 14. 88. Ω. 

[ αάά. οἱ ησαν 6. 7. 14. 88. Ὁ. 91. 

(Ατπι) Οπρί. |. οπ. ΔΝ6Ο. 1. Ρ. 95. 
Ὑπ]ς. Μεπιρῃ, 511. Εν. 

---λιθον καθαρον ΑΟ. 38 πιᾳ. (41) Απι. 

Σία. Ῥγηιβ. Έ λινον" καθαρον στ. 1. 

(7.) 58. Ἐς 91, 95. γαὶσ. ΟἹ Άτπι, 

Ἀντ. 1». (και καθ. Ορ.) | νἷᾶ. Ἐτεῖς, 

ἁχγηϊ, 19. ἢ λίθον καθαρὸν καθά τινα 
τῶν ἀντιγράφων ἔχουσιν «πάγεαν) 

(ρατα ασ Ἰποῖᾶα 261.) | 

δὲ, λΠεπιρῃ, 

καθαρους 

λινους | λινουν καθαρον 

14.0. 
6. λαμπρον ΑΟ. 1. 6. 7. 14. 88. ῬΩ. 91. 

95. Απιι μία. Μεπιρῃ. ντ. Ἐν. | 
λαµπρους ὃὰ, | ὗΤ }ριαοιη. 

γπ]ς. Οἱ. Αιπι. δι, 1Τη9. Οπιρί. 

- και περιεζωσµενοι περι] οπι, και 1. | 

οὗ περι 1. Ετ. 

7. ἐν εκ Νις. Μεπιρῃ. [ οπι. ἑν δὲ. 1. 7. 

Άτπι, | οτη, εκ ἔτ. 

-- ἑπτα 35, Υπὶρ. Οἱ. Απ. νν. | οπι. ὃδ, 
Σμ[ά, (τοις ζ΄ αγγελοις ἑπτα 1) 

-- χρυσας] οἴῃ. Ασπη. Γη, 

- Ππ.] δα. ἀμὴν ὃν. ΜΕΡΗ. 

8. ὁ ναος Ροδί καπνου 6. 

-- καπγου] Ῥϊβεπι. εκ του 6. 14. ϱ. | 
οπι. ΑΟ. το]. Υαἱσ. Μεπαρι. 

- ες 90.] οπι. ΑΕΠΙ. 
- εδυνατο ΑΟ. 6. 7. 58. | Ἰηήδυνατο ς.. 

8. 1. 14. ΡΩ. 91. 95. ἘΠῚ 
- εισελθειν] ελθειν 7. 

π- εἰς τὸν ναὸν} δῃῖθ εισελθειν ἐξ, | Ῥοδῦ 

Ὑπ]ς. Μεπιρμ. Αππι, ἢ. |. εν τῷ 

ναφ 1. Εγ. 
- αχρι] αχρις οὗ Ο. 

και οι. Ὁ 

8. νεταε βαπὺ Οἱ, [ ΤῸΧ ααεοπ]ογαπι ΟἿ. | 
4, ΠπιοὈϊς ὑθ Οἱ. | πιπρπὶ]βοανε ἀπ. 1 τηδηὶ- 
{βία θἱ. | δ. εθ ο0σθ΄ ΟἹ. ὃ 4.3 | 6. 
ναβίϊα πο πιαπᾶο οὗ σαπἱάο Οἵ, |. 7. απαπα 
4ε ΟἹ. 

μ- 

λον ον φάω» .: 

ον... ΕΡἊΝ 



Ἁν][.ὄ 

γπ]ς. ἨΤ6ιηΡΙ. 
Άτπῃ. 011. ΥΣ. 

ΧΥΙ. Νς' 
ε Ἐτε]. 10: 2. 

1. µεγ. φωνῆς 

Εκ. 9:19 

ἘΦ 
ἐπὶ " 

ΕἸ χ. 7.90. 

8. ψυχὴ ζῶσα 

ΜΗ’ 

Ὁ Ἔχ. 7:19. 

΄- Ἄ 4. 

πάσα ψυχη ᾿ 

αἷμα. 
5. [Ὁ] ὅσιος 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ͂. 

- 9 χ κ ο - ο ο κ κ᾿ 
θεῖν εἰς τὸν ναῦν, ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ 

΄- ΔΝ / 

τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 
“- ΄ “ “- / 

19 Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ, λεγού- 
΄- 5 ΔΝ / « ΄ / Ν 

σης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε, καὶ ἐκχέατε τὰς 
κ ο τ ἢ / - - “- - ᾽ Ν “ 

έπτα φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 
ἀπῆλθεν ὁ “πρώτος, καὶ ἐξέχεεν την φιάλην αὐτοῦ 
5 εἰς" τὴν γῆν: καὶ ἐγένετο "έλκος κακὸν καὶ πονηρὸν 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ 
“ 

θηρίου, καὶ τοὺς ο -- τῇ εἰκόνι αὐτοῦ”. 
ΜΖ’ 5 Καὶ ὁ δεύτερος ' ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς 

ον πε - σι 
τὴν θάλασσαν" καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ 

ο ο ον / ᾿Ξ ΔΕ. “ ΄ 

ης ἀπέθανεν τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

"Καὶ ὁ ὁ τρίτος ̓ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς 
ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων" Β 

καὶ ἐγένετο 

ὃ καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγον- 
/ { ον ε Ἀ ὄνος ἢ δι ΡΕ. “ “ 

τος, Δίκαιος εἰ ο ων και ο ἣν οσιο», οτι ταυτα 

Ἰπίχοίτο ἴῃ {οπιρ]απι  ἆοπος 
οοηβαπηπηαχοπ{αγδορίοπη ρ]ασαο 
βορίοπῃ Δ ΠΡ ΘΙΟΓ ΠῚ, 

1  δααϊν] τ 6 ΠῚ ΠΙΑΡΠΑΠΙ 
ἄς τεπιρ]ο ἀῑσσπίοπι δ5ορίοπα 
απσε]1ς, Τί οὖ οβαπᾶἶτο 6ερ!οπι 
Ῥμία]ας τας αοἱ ἴῃ (ογγαπα, 3 Εν 
ΌΤΙ Ῥυΐτατι5 οὐ οἰ α αἴ ρΙα]απι 
518 ΠῚ ἴῃ ἵσοτταπα, οὐ οί πὶ οδῦ 
νΗΙΠΙΙΦ 54ΟΥΗΠΙ 80 ῬΟΒΒΙ ΠΤ ΠῚ 
ἴπ Ποπῖπος απ Παβουαπί οὁ8- 
ΥΑΟΠΟΓΕΠΑ Ῥορέ[αο οἵ ἴῃ 608 απ 
αἀοτανογαπί ἱπασίπεπα οἶτι5. 

9 ν 
και 

ΔΕΗ βοοιη 15 οἴ ΠΙΆ] τα 
παπα ἴῃ πατε, οὐ [ποιας οϑῦ 
ΒΆΠΡῸΪΒ {απαπαπι ππογῖ, εί 
οπιπῖ5 απίπια γίγοιπς5 ΠΟΥ ἃ 
οδί ἴῃ ΠηΔ 1]. 

4 ἘΔ (ογίας οἴ αα10 ῬΗΙα]απα 
5πααι 5προτ Βππῖαα οἵ Βα ροῦ 
{οπΐε5 Δα γα πη, οὐ ἔδοῦιιβ ορ 
Βδηρἶβ, ὅ Ε΄ αιαἰνί απσο]απῃ. 
παπαταπη ἀἰσεηίοπα, Ταξίας 68, 
απ 68 οὖ απ εδ 5αΠοίας, 

8. ἑπτα 50.] οπη. 838 (Λεμ.) Ῥ. 91. ΟπρΙ. 

1. µεγαλης απίθ φωνης ΔΟ. 14. ῷ. 95. | 

Φωνης µεγαλης ὃδ. 1. 6. 7. 58. Ῥ. 91. 

γπ]ρ. Ῥτπις. Εν. Οπιρί. 

--- εκ του ναου ΑΝΟ. 1. 98. Ῥ. 91. 95. 

Ὑπ]σ. Ατπι, Γγ. | 46. οπε]ο Ώεπι. (Το. 

Ῥοδί λεγουσης) ΜεππρΗ, | οπι. 6. 7. 14. Ἷ 

Ω. ὅγτ. 

1}. 

-- τοις] οπι. 7 

- ὑπαγετε και ΔΝΟ. 6. 14. 38. ῬΩ. 95. 

γα]ς. (αι πι. Γιά.) ἆδιπ. γη. | οπι. 

και 1. 7. 91. (Τ’. ἃ 6.) Μεπιρ]. Ατπι. 

νη. Οπρί. 
- εκχεατε] εκχεετε 1. Ῥ. ἥν. 

56 14. 

- ἑπτα απο φιαλας ΑΝΟ. 6, 7. 14. 98. 

9. (ζ2 95. (ζ) σαὶ. Απ, 87}. Ῥηπις. 

|. Σοπι. ς. 1. Ἐς 91. ΜεπιρἩ. «4011. 

Εν. Οπιρί. 

- του θεου] οτι. 1. Εγ. 

9. ὁ] οπ. Εγ. | και απηλθεν .... τὴν 

γην | οπι. δὲ. (4 4.58.) 

-- ΙΙ 4πσο]ας Μαπιρῃ. Ατπη, 441. 

- εις τ. γ. ΑΝΞ3. (οπι.Ἡ) Ο. 6. 7. 14. 98. 

|. εκ οπε]ο οκ βαποίματῖο 6}118 

[εκκέχετε 

Ῥῷ. 95. α]ρ. Ατπι. Ῥηπι. | 7 ἐπι τ. 

Ὑ 5. 1.91. Μεπιρῃ. ᾖγ. 

-- ἕλκος κακὸν και πονηρον] ἕλκον 

πονηρον και κακον ὃ (53. Ῥεϊπιὸ έλκος 

κα 1.0. αὖ Ταγδ8 ἀς]εν]έ 

κα.) 

κακον ; 

9. κακον ᾿γηιβ ] οπι. Α. | οπ. και 

πονηρον Μοπιρῃ. Ατπη. 45ίΠ. 

-- επι τ. ανθρ. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 58. ΡΟ. 
96. Αιπι. 971. | Τειςτ. ανθρ. 5. 1. 91. 

ΤΡ. Οπρί. 

--του θηριου απΠίς το χαρ. 7. 

- τους] οἵη. 7. 

--- προσκυνουντας απίο τῇ εικ. αὖτ. 
ΑΝΟ. 6. 7. 14. 38. Ω. 91. 95. Υπ]ᾳ. 
Μεπιρὴ, Αιπι. Ζ τη. Ἀγν. Ῥππις. ϱπρί. 

4 Ρορίς. | την εικονα προσκυνουντας 

αυτου 1. τ. 

8. και ὁ δευτ. εξεχ.] οτι. δὲ Ἐ. (αἀ..5,) 

- δευτερος] 844, αγγελος 5. 1. 6. 7. 

14, 38. ϱ. 91. Υμ]σ. Οἱ. Μεπιρῃ, Αὐτὴ. 

Ἀντ. Εγ. Οπιρί. 1 οπ. ΑΝ ΟΡ, 95. ἄπι, 

Σμιά. Το. ἴδεπι. ιν. Ώγπις. 

---την φιαλην ΡΙΑΕΠΙ. εις δὰ ἢν, 

--- εις] επι 91. 

-- ὡς π,. | οπι. 1. ΑΥπι. | απίο αἷμα 7. 

|. ὡσει δὰ, (οπη. ὡς νεκρου «481. Β/πις.) 

- ψυχη] ψυχηςΑ. 

- ζωης ΔΟ. 956. Ζ2Ξ1{Π. ὅγυ. [1 ζωσα 5. 

δὰ. 1. 7. 98. ῬΩ.91. ψυ]ρ. Μεπιρῃ. 

Άτπῃ. Εγ. 6πηρί, | οπι. 6. 14. Βρηις. 
- απεθ. τα ΑΟ. | απεθ. των 95. ΒΥτ. | 

Ἐρπῃι. τα δ. των 5. δ. 1. 6. 58. τε]. 

Αππι, Ώγης, Εν. Οπρί, 

---εν τῇ θαλασσμ] επι της θαλασσης 

4. τριτος] Τ 84, αγγελος «. 1. 58. 91 

Μεπρῃ, Αππι, ὅγγ. Εν. πρ. 1 οπι 
ΑΝ60.6. 7. 14. ΡΩ. 95. Υαἱς. (οὐ Απιι 

Γιά.) Ἐν. Βνπις. 

4. εις τ. ποτ.  α]ρ. | επι τ. ποτ. ὃ. 

-- τὰς πηγας] Τ ΡΥ8επῃ. εις ασ. 1. 6. 7. 

14. 98. ϱ. Υαὶρ. (προς) Ατπι. ἆδί. 

Ῥγτ. ΓΡ. | οπι. ΑΝΟΕ. 91. 95. Μοπιρῃ. 

σπρί. 

--- εγένετο δ. 1. 6. 7. 14. 38. ῬΟ. 91. 

γι]ς. ΕΤ. Οπρί. 1 εγενοντο Δ. 95 
Ῥρηιϑ. 

δ. των ἀγγελου δν. (6ΟΥΣ.Ι) 

1. Απ. ΕΤ. | -- τῶν ὑδατων] οπ. 

ΡΙΑΕΠΙ. του επι 90. 

- δικαιος] Ἱ δαᾷ, κυριε 5: γάρ. ΟἹ. 

«πῃ. [οπ. ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 38, ΡΩ. 

91. 95. Αι. Τά. Τοι, δαν Μοπαρῃ. 
Άνπη, Ἀγν. Επι, Εν, Οπιρί. 

- ει] οι. 7. 

- ὁ ην] όσην 14. 9. 

---ὁσιος] Ἱ ΡΥΑΕΠΙ. καὶ ὁ σα. 1. Ἐλ.|Ῥγασπη. 

ὁ ΧΡ. 6. 91. Οπρί. |. ιίαεπι, και 

95. Ἁππ. ΟΥΤ- | οπ. ΑΟ. τ. 14. 

88. . Ὑπ]ς. (οτι. 6 ὁσιος Μοπηρῃ. 

2311.) |. οἱ απὶ 68 Ρίις 7η. |. τἀ. 

1π οροτίρας ες Αγπη. 

9. οὖ Ῥεβείπαππα ΟἿ. | 8. βοοιπάαβ απρε]ας 
Οἱ. [ 5. ἀοπιπο αἱ 68 ΟἿ, 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 
Α Ν(0,) 

1. 8: 7: 4.88. ὦν ΑΨ ΜΕΥ, ᾿ ΡΣ : 
Φ). ἔκρινας: ὅ ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ 

6. ολη, αἷμα αὐτοῖς  δέδωκας " πιεῖν: ἄξιοι ! εἰσιν. ἵ καὶ 

ἤκουσα Γ τοῦ ὀμανοσπη λέγοντος, Ναί, κύριε ὃ 
ἐῬραῦ, 35:4. θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἱ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις 

σου. 
Μθ΄ ὃ Καὶ ὁ τέταρτος ! ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 

ἥλιον: καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυµατίσαι τοὺς ἀνθρώπους 
ἐν πυρί καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα 
μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ 

ἔχοντος ἢ τὴν " ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ 
οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 

ν΄ 10 Καὶ ὁ πέμπτος ' ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ 
ΚΈΧ. το: 29. 

Ν / - / πα / « 3 “ κ 

τὸν θρόνον τοῦ θηρίου" καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ 
/ “ / Δ / » - 

ἐσκοτωμένη:" Σἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν 
5 ω / 5 / Ἂς Ν - 

ἐκ τοῦ “πόνου, ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ 
5 ἴω - δὲ 3 “ Αν “ « - 3 ΄- 

οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, 

Ν 
και 

ἢ: 

ΧΝΙ. 6. 

απία Ἠαος Ἱπαϊομεε: 5 απῖα 
βαΠΡΙΠόπη 5αΠΟΙΟΓΗΤΩ οὗ ΡΓο- 
Ρ]είαγαπ Γπήεταπς, οὖ 58η- 
σαΐποπι οἵς ἀοάϊςιϊ ῶϊνοχο, αὖ 
ἀῑσηῖ εαπτ, 7 Το ἀπαῖνὶ αλίοταπα 
ἀϊσοπς, Ἐίαπι, ἀοπιῖπο ἆθιαβ 
ΟΠΠΠΙΡΟΙΘΗΠΒ, Ύετα εί Ἱπδία 
1πάϊσῖα ἑπα, 

5 Ἐπ απατίας οὔ Ῥμία]απι - 
βπαπα π᾿ βο]οπι. οὖ ἁπίαπι οβε 
111 αοδία. αβϊσστο Ἰοπιίποςξ οὖ 
πι. 3 Ἑί αοδιπανοτυπί Ἡο- 
πιῖπος αρδίᾳ πιασπο, οὗ Ρ]αβρ/θ- 
πιανογιπό ΠΟΠΙΕΠ οὶ Παβοπεῖς 
Ῥοϊεείαίεπι 51ρ6Γ Ἰ88 Ῥ]αρας, 
πε(πθ οσεγαπί ραεπ]θεηίίαπι αἱ 
ἀατοπί 1111 ρ]οτίαπῃ. 

10 Ε{ αι πίας οι] ΡΒ Ια πα 
ΞΠΑΠΙ ΒΙΡΟΣ 5εὔεπι Ῥορ[ίαα, οὖ 
{αοΐππα οξύ ΤαρΏΠΙ οἶπς {εΠθ- 
Ῥτοδιτη, οὐ οοππιαπάπσαγεταη 
Ἠπσιας 585 Ῥγας ἀοἱοτο, 11 οὐ 
Ῥ]αδρμοππανοταπί ἆθαπι οαθ]ῖ 
Ῥτας ἀο]οτίῦας εί να]ηοατῖρας 
κας, οὕ πο ορεταπέ ραεηϊίει- 
{18 Π| οκ ορετίρι5 5118. ἊΣ 3 / ” ζω) 3/ » ΄“-“ 

και ου µετενοησαν εκ τῶν εργων αὐτῶν. 
ΝΑ’ ο / Ἂν ΄, » ον. ο Α Ν 

15 Καὶ ὁ ἕκτος! ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 

6. αἷμα 19.7 αἵματα δ. 

- δεδωκας ΔΟ. [7 εδωκας 5. δὲ. 1.6. 

Ῥ. τε]. Εγ. Οπρί. | απο αυτοις ἂ. | 
εδωκας αυτοις αἷμα ποιειν 14. 

---πιειν ὃ. ῬΟ. | πιν Ο. | πειν Α. 

-- αξιοι Ίγαρ" 5. Ε;. Ὑαὶρ. ΟἿ. 
(Μεπιρῃ.) (4911.) (Ῥηπις.) | ὅπερ αξιοι 

δὲ, πι. | αξιοι ἰππίαπι ΑΟ. 1. 6. 7. 14. 

98. ῬΩ. 91. 95. Γωᾶ. Το. (Αιπι.) 
(5υ5.) Οπρί. 

7. ηκουσα] Ὁ 56, 

γα]ς. Οἱ, | 
αλλου εκ σ. Ἐν. 

γοσθπη εκ Μοπιρῃ, «1Η. 

Ῥϊαιέ. 1 844. εκ 1. Ω. Οπρῖ. 1 οπι. 

ΑδΝ6Ο. 6. 7. 14. 98. Ῥ. οι. 95. 

Σά. Το. Ώεπι. Αππι. γτ. (Α]έοταπι 

ἀἴεεῃς πι.) | αἰαπα γοσσπι ἀῑορπίοπα 
Ἔτπις. 

- και δικ.] οπι. και 14. (δικαιοι 7 867.) 
8. ὁ] ὅτε ΕΤ. 

---τεταρτος] Τ αἀἀ. αγγελοςῖς-. 

88(41/. ἀῑ.) 91. Ὑαὶς. Οἱ. Μεπιρῃ. 

ΆἉτπι. Ῥγπι. ἔν. | οπ. ΑΟ. 7. 14. 

88 (Βεῖι.) ῬΏ. 95. Απιι 1 ω]ά. Το, ιμ. 
Βγτ. 

-- εν πυρι απΠίθ τους ανθρ. 6. 7, Ὁ. | 
ὁπ. εν δὲ, 

9. εβλασφημησαν] αάᾶ. οἱ ανθρωποι 6. 

7. 14. Ὁ. 91, ντ. πρ, | οπ, 

992 

δ 1. 6. 

13 ἘΓ «οχέις οβας1έ ρηϊα]απα 
βπαπη ἴῃ Ώπππεη 111π|Πὶ ΤΠ ΒΡ ΠΤ 

ΑΝΟ. 1. 98. Ῥ. 96. ΨΆΠ: 
Δτπι, 491. Ώγπις. Εν. 

9. το ονοµα ΓΥπιδ.| ενωπιον Δ. 

του ονοµατος 95. | οπι. Ατπῃ. 

--του θεου του] δος, (οπι. δὲ 5.) 

- τὴν εξουσιαν ΔΝΕ. 91. Οπρί, | Ἐ οπι. 

την 5. Ο. 1. τε]. Ε2. 

- ταυτας] αυτας 14. 

Μεπρῃ. 

Ι κατα 

-- ου] ουχι Ο. 

10. πεµπτος] οτη. 1. | Ἡ αἀᾶ. αγγελος 

5. 1. 91. Υμὶς. ΟΙ. Μοπρῃ. Άτηυ. 
Ῥηπις. Ἐν. | οπι. ΑΝΟ. 6. 7. 14. 88. 

(41) Ῥῷ. 95. Απι. Για, Το. «Ἠιμ. 

ὥστ. 

-- τὸν θρονον] του θρονου 88, 

- εσκοτωμενὴ ΑΝ3Ο. Ρ. 
ὄζος, 

- ἐμασωντο Αἰ, 1. 6. 14. Ῥ. 95. τ. | 
ἐμασοντο. | Ἰ εµασσωντο ς;. 88. ϱ. 
91. Οπιρί. 

- εκ] απο ἃ. 

11. τον θεον του ουρανου] το ονοµα του 

θεου 91. 

-- εκ των ἕλκων ος Ἐν.) αυτων 

ΑΟ.τε]. σα]. |. οπη. 

αυτων Ἰ δον. | των ος αυτων 
88. (οπι. ἐκ 4) | Ῥοι ορεία 818 

Μεπιρῃ. ος ἀο]οτίρας απιατῖς Απ. 

|. εσκοτισµενη 

δὲν | εκ τα ελκει 

11. εκ των εργων αυτων ΛΟ. τε]. Υα]ς. 

Μεπιρῃ. τε]. | οπι. δὲ, 

19. ἑκτος] { αάά. απγγελος «- .- 91]. 

γα]ς. ΟἹ. Μεπιρῃ. Αγπι. Ῥγηις. [ οπι. 

ΑΝΟ. 1. 6. 7. 14. 88. ῬΩ. 96. Απ. 

Σωα. Το. ΤῊ. (ΤΑ. 158.) ἄιµ. Ῥντ. 
Ἐν. 

-- αυτου ΑπΠίο την φιαλην 7. 14.98 (414) 

--- τὸν µεγα 1. 

--τον Βὐφρατην ΑΟ. 1. 14. 95. Εν. | 
ΟΠΙ. τον δ. 6, 7. 88. ῬΟ. 91. Αιπι. 

Ἀνντ, Οπρί. | Ἑφρατην ϱ. 

- ὕδωρ αυτου] οπι. αυτου 1. Ἐτ. 

- ἔτοιμασθει 7. 

- ἡ οδος οπι. ἡ 38 (41) 

-- ανατολὴς ΝΟ. 7. 14. ϱ. ντ. [1 ανα- 

τολων ε;. Α. 1. 6. 38. 91. Γή. Ῥ.] Ε}. 

Οπρί. 1 νεπῖεπΗ τορὶ 8} οσ[εηίο 5018 
Ἔτπις. 

19. ειδον Ο. τε]. | ιδον Α. 7. 14. Ὁ. οπι. 

281. [ εδοθη δὰ. 1 αἀά. ότι εξηλθεν 

Ατπι, 

5, απὶ Ἠποο ΟἹ. | 6. οβιᾶσταπὲ ΟἹ. 1 ἁἱρηὶ 
δαῖτ ΟἹ. [ 7. αἰζετατη αὖ α]εατί ἀἰσοπίετα ΟἿ. 
8. απαγῦαβ αηρε]ιις ΟἿ |. αεδία αβ]ίροτο ΟἿ. 
10. ααἴπβαβ απρο]ας ΟἿ, 1 12, βοχίιβ αΠβε]Ιβ 
Οἱ. | ̓πι)8 ταᾶρίατα ΟἹ. 

πο... 



ΧγΥΙ. 18. 

γα]ρ. Μεπιρῃ, 
Αὐγη, 201. 8ΥΥ. 

{2. 
19. ἀνατολῶν 

40. 

/ 

Ρρευεται 

τὰ ΟΠΣ, 18: 19. 

ρας : 

ων Ν -“ 

ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς 
1 - ν 
συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ποταμὸν τὸν μέγαν [τὸν] ο. καὶ ἐξηράνθη 
τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἐτοιμασθῇ ἡ Ἱ ὁδὸς τῶν βασιλέων 
τῶν ἀπὸ ἶ ἀνατολῆς " ἡλίου. 

ματος τοῦ δράκοντος, 

Τ 

κ ον ή 
τον 

5 καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στὀ- 
καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, 
πνεύματα τρία ἀκάθαρτα Ἱ ἰ ὡς " ἵ βατράχοι"' 
γὰρ πνεύματα ᾿ δαιμονίων " ποιοῦντα σημεῖα ἃ ἐκπο- 

τῆς οἰκουμένης ὅλης, 

πόλεμον τῆς ἡμέ- 

τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 
15 ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης" μακάριος ὁ γρηγορῶν, 

Ἐπβιαίοη, οὐ βίσοαν! δ παπαπι 
εἶαβ, αὖ ργπορατεί γἷα τοσίρβ 
Δ οτί 8ο], 13 Εὖ νἱ αἱ 4ο οΥ8 
ἀτασοπῖβ οὐ ἆο ογο Ὀοβύϊδο οἳ 46 
ΟΥΘ. ῥεοπάορτορΠποίαο αρίγίἔιθ 
08 Ἱππππηάος ἴῃ ππούυπα Τ8- 
πατά: κ᾿ Βα ηῦ οπῖπι βρἰγίαΒ 
ἀποπιοπΙοτΗπα. Γποϊσηίος 5ἶρπα, 
Ῥτοσσάσπέ δα τοσο [Οὐ 18 ἴ6τ- 
Τ80 6ΟΠστοσαχο 1108 1π Ῥτγου- 
πι Δα ἀῑσπι πιασπαπι ἀθῖ 
οπιπ{ροίοπ{1δ. | Ώσσο γοπῖο 
βου αν, Βοαΐαις αὶ τἱρ]αῦ 
οἱ οαβίοα!ς γοβιπιοπία 588, πο 
πα ας απιὐπ]οῦ οὐ γἱάραπυ 1χ- 
Ῥἰπαάἴποπι οἶδ, ἢ Ἐς οοηΡΥθ- 
σαν] Π]ος ἴῃ Ἰοσιτῃ αἱ Υγοςᾶ- 
αχ ποὐχαῖ]οο Πονπιαροάοη, 

Ν 

3 εἰσὶν 

Ν 
καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὑτοῦ, ἵνα μη γυμνὸς περιπατῇ, 

καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 
γεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ᾿Ἑ)βραϊστὶ Ἂ 
Φε κ 
τ΄ Αρμαγεδών.. 

τῷ 7ης, 19:11. 

ὃ καὶ συνήγα- 

17 νε ο εν δ᾽ ν ΄ "πῇ ἢ δ, ΥῈΡ βορίτηις οὔἶπαῖν ΡΗ]α- πα Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν ΠΤ αὐτοῦ ἘΠῚ ΄Ίμη τὰ τα Ία παίσια, οἱ οκἰνῖξ 
τὸν ἀέρα: καὶ ἐξῆλθεν φω εγά ἐκ’ τοῦ ναοῦ γοχ πηπαπα 4ο ΙοΠΛΡΙΟ ἃ 1Ἀτοπο ος ἐξῆ ἐπ φ νὴ [εξ ἴλη ὦ 8 ἀϊεσπς, "Ἔπσίαπι δέ, |8 Ἐπ 

πρὶ οἱ 16. ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα," Γέγονεν. ὃ καὶ ἐγένοντο 

19, εἰ τοῦ .... στόματος 3. Ῥγηιδ. |. οπι. Ἐν. | οπι. ΑΝ. 6. 7. 14. 38, Ω. 91. 95, Τ αρμαγεδδων ο. Ἠγπι, | Ἑρμακεδων 
Ὁ. ΙΙ  στοµατος 50] οπι, ἂΧ, γπ]σ. Μεπιρα, Αππι. 01. Ῥντ. γῆι. Μοπιρ]. Ηοιπιασοᾶοη Αππ. | µαγεδδων 
(α84..5,) Οπρί. (οπι. και της δῃΐο οικουμενὴς Ω. Αιπιποβοᾶοι Αππι, Ζοή. | µακεδδων 

Ὥ- τρια 3Πίο ακαθαρτα ΔΝΟ. 1. 7. 38 

91. 95. Ὑπὶς. Ένπο, Ἐν, | Ροβὲ 6. 14. 
Φ. 

- ὡς Δ. 6. 7. 14. 58. Ω. 91. 95. Μοπιρῃ. 

Άγια, Δι. Ἀγσ. Οπρί. | ειωσει ἔξ, |] 

ὡσει δΙ. | όμοια 5. 15. βαρτα ΠΠ. 
Ὑυ]ᾳ. Εν. | οι. 13. | οχουπίο ἴῃ 
π]οά πι ταπαγΙΠ ΈῬρηις. 

--βατραχοι Αλα, 6. 7. 14. Ω. 91. 95. 

ΟἸηρί. | βατραχους 3. 58. | { βατρα- 
χοις 5. 13. 5αρία Ἰπ. Ἐν. | οπ. 
μα. 

14. δαιµονιων ΑΝ. 6. 7. 14. Ω. 95. ]6.} 

 δαιµονων ς΄. 1. 98. 91. Εγ,. Οπιρί, | 
αζά. ακαθαρτων 96. 

---ἆ εκπορευεται Εἰσ. Δ. 6. 7.14.98( 41) 
(Αππι, οπι. ἃ) 5γι. Οπρί. | 

εκπορευεσθαι δι. 8. ΝΧ. 13. 95, 57. | 
οπι. Μεπιρῃ. “ἢ. | ἁ εκπορευονται 

να, (οπῃ, ἆ). Ὁ. | ἁ εκπορευεσθαι 13. | 

οὐ ργοσθάιπί Ὑπὶς. Οἱ. 1 οὐ ρτοσράσπέ 

Τά. (οὐ «4ππ. οπι, “οὐ 7) οἱ εκοπηέ 
ΙΒ, 

- επι] εις 98. 

---βασιλεις] { Δα, της γης και 5. (1.) 

13. ποη Ἐ2.) 

14. τον πόλεμον ΑΝ. 6. 7. 14. 38, Ω. 91. 

95. Οπρί. | Σοπι.τον 5. 1. ΑὖΠι. Ε. 
- ἡμερας] Τ δα, εκεινης 5. 1. 6. 7. Ω. 

91. Εν. Οπρί. |. οπι. ΑΝ. 14. 88. 95. 

γμ]ς. Μοπιρῃ, Αὐτὰ. {δια. | ἴῃ σπα 

Παπ πηρα Ώγπι. |. της µεγαλης 

απίο ἡμερας (οπι. της) Α. 96. | ροδῦ 
ἐξ, 58, το]. 

15. δὰ Ιπῖς δα, θἷο οπῖπι ἀῑπΙί ἆοπιῖπιβ 
Αη. 

-- έρχομαι] ερχεται δὰ ἕξ, (οοσγ. αὐ γ1ᾷ.) 
98. Γρπις, 

-ὁ] ὁ τε Ἐς (οοσι. 8.) 
- περιπατῃ] -τηση 38. | -τει 7. 
- βλέπουσι 1. (ποη 2.) 

16. συνηγαγεν] -γον δ, | συναξω ΛΙΠΙ, 
Ζολ. 

-- τὸν τοπον 1. 7. 98. Ὁ. 91. 96. Αιπι, 

πι. | οπι. τὸν ἰὴ, 14. ὅ'γυ, Οπρί, | 
τον ποταμὸν Δ. 

- τον καλ.] οἵη. τον 14. 

-- αρμαγεδων Δ(Ν.) 1. 7. 88, 91. 95. 

γα]ς. Οἱ. ι. Ἀγν. Ἐν. Οπρί, ἁρμ. 

1, 95. (αρµε- δδδα, αἲ χαὔθις αὐδίου»ί!) | 

61, 

14, |. μαγεδων 6. ἐμά. 

17. και ὁ ἑβδομος (8. ἐβδ. αγγελος)] 

οτε ὃν”. (οοτγ.«Ά. ὁ ζ΄ αγγελος). 

-- ἑβδομος] { δα. αγγελος 5. Ν, 1. 

91. γπαὶς. ΟΙ. Μεπιρα. Αὐτὴ, 1, 

Έρις. Εν. Οπρί. | οπι. Α. 6. 7. 14. 98. 
ϱ. 95. Απιι ζωα. ὅγυ. 

--- ἐπι Αν. 6. 7. 98. ϱ. 96. ντ. | Τεις 

σ. 1. 14.91. Υμ]σ. ΕΒΕ}. Οπρί. 

- μεγαλὴ ΠΠ. | οπι. Α. 1. Εγ, 
-- εκτ. ναου ΑΝ. (1.) 98.95. Υαἱσ. (12.) 

Ι ξαπο τ. ναου 5. 68.7. 14. 9. 91. | 
ΟΠ]. του ναου 1. Διπι. Πγ. | Ί αἀᾶ. 

του ουρανου «τ. 1. 6. 98. . Αππι, Έτ. 
Ορ. | αάά. του θεου ἐδ. οὐ ἃ ΙἩτοπο 

675 {δίµ, 1 οπι,. Α(Ν). 14. 95. Υαἱρ. 

Μεπιρῃ. ὅγυ. ΓΗ, 

--- απο του Όρονου Δ, 98. τοι. Ψα]ρ. 
Μεπιρῃ, Αὐτὰ, «Έτ, 8. Επ, Οπρί. 
| οπα, δν, 14, 

14, οὐ ρυοσθάιιπι ΟἹ, | οπιπῖροίοπδίΒ ἀοῖ ΟὟ. | 
16. οοιρτοριυῖς ΟἿ. 1] Δεπιαροάου Οἱ. | ΙΤ. 
εερίπαμ8 πηρες ΟἿ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ΑΝ. κ. 
1. 6. 7. 14. 88. 

ΓΡ]. 
91. 96. 

18. ἄνθρωποι ἐγένετο” 
ἐγένοντο 

μέγας. 

9188. 51: 17. 

Ων Ν Ν Ν ΝΥ Ν Ν 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ . καὶ σεισμὸς 
ἐγένετο “μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ οὗ 

ἐπὶ τῆς γῆς; τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως 
" καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, 

Ν . / ω 5 “-“ 4 / “ Ἂς Β Ν « 

καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ᾿ ἔπεσαν: καὶ Βαβυλὼν ἡ 
/ - - 

µεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 
“ / “ ο “ » “ » “4 9 

ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 
ο “ , / 9 ΣΝ ἡ 4 

πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρεθησαν. 
΄ , ε η , » κ 

χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ 
“ ἊΝ ΄ / Θ 

οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους: καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ 
ρω ων τὰ να πο ο ἀνθρωπδι τον θεὸν, ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χ ης 
μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς ἀφο ΠΕΣ 

ΧΥ͂ΙΙ. ντ’ 
Ρο. 15:1. 

ξ Ρ. 

4 767. 51 (98): 11. 

Σ 76γ. δι (48): 7. 

1 

/ Ὅν σεν 
νειας αυτης . 

τ Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἡ ἀγγέλων. τῶν ἐχόν- 
των τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ “ἐμοῦ, λέ- 

γων ἷ, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ Π Τῆς πόρνης τῆς 
μεγάλης, τῆς καθημένης ἐπὶ ' ὑδάτων ' πολλῶν" ἢ 

ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, 

ΐ ἄνθρωπος 

-“ Ε - Ν 

δοῦναι αὐτῇ τὸ 

/ 

Σκαὶ ἐμεθύσθη- 
- Ν “ “ / Ὁ. 

σαν ᾿οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορ- 
ή / η / 

5 καὶ ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον ἐν πνεύ- 

ΣΥ 19. 

Γαοία εαπὺ Γα]ρογα οὖ νόσος οὗ 
ἑοπίέταα, οὐ ἵεγγας πποία5 ἔοι 
εδ πιαρηι5, απα]ῖ5 παππ(ιαπι 
{16 οκ απο ἨΠοπιῖπες ἔπθυαηῦ 
Ξ1ΡΕΥ ἔετταπῃ, [815 (ογγας πιοία8 
είς πἹασηις. ο Τε Εαοία οθθί 
οἴνίι5 ππασπα ἴῃ {πο Ρατίες, 
οὐ οἰγίιπίας σεπξῖαπῃ οροϊἀθγιηξ, 
εἰ Βαῦγ]οπ Ἱπασπα νηΐ ἴῃ 
πιοπιογίβ!η απίο ἀεππῃ ἆατθ οἷ 
οπ]ῖσστη νηὶ ΙπάΙσπαι]οπῖς Ίγαθ 
οἵας.  Ἐί οπιπῖς ἵπδυ]α βασῖτ, 
οὐ πιοπίος ΟῚ επί Ἰηγεπί]. 
31 τ ταπᾶο ππασπα αἶσπέ {8- 
Ἰεπίαπι ἀθεοσπάϊτ ἆθ οπε]ο ἵπ 
ποπιίπας: οὖ Ρ]αδρμεππαγεταπέ 
Ἠοπηῖπος ἆθαπῃ Ρτορίου Ρ]ασατη 
ρταπαϊπίς, αποπίαπι πασηα 
Γαοία οδῦ γεπεπιεπίογ, 

Ν 
και 

1 Ν 
και 

ΣΕΛ γοπῖε ἀπ 4ο β5ορέαοπι 
αησο]ίς απ Παδεραπί δερίθιη 
Ῥμία]ας, οἱ Ἱοσυίθας θθύ πΙθοπι 
ἀἱσεῃπβδ, Ὑσαπί, οδίσπάαπι 9 
ἁαπιπαίοπεπι πιοτεἰγ]εῖς πιας- 
πας (189 βοἀοῦ 81ροςΓ ας πὰ8 
πηπ]ιας, "οι πα {ογπῖσαιῖ 
βαπί τθσθ» ἴοτγαο, εί Ἱπευγῖα[ῖ 
βαηῇ αἱ Ἱππαδίίαπό ἵεγγαπα 49 
νίπο Ῥτοβήταοπίϐ οἶαδ. 3 Εὖ 
αὐδία]έ πιο ἴῃ ἀθδογίαπι Ίπ 
ΒΡ γα. ΕΔ νἱαϊ ΤΙΠΙΙΘΓΘΙΠ 86- 

μεθ᾽ 

18. αστραπαι και φωναι και βρονται Δ. 

95. ὙΨπὶδ. Άτπι (11) Ὄνπι. | 

βρονται κ. αστραπαι και φωναι και 

βρονται Ν εἷο (ἴπιρτοῦαί βρονται 590, 

ΠΟΠ και). ] 1 φωναι κ. βρονται κ. 

αστραπαι σ. 1. Μεπιρη. Εν. | αστρα- 

παι κ. βρονται και φωναι 6. 7. 14. 38. 

(47) 91. ὅγυ. Οπρί. 1 αστραπαι και 
Φωναις. 

---εγενετο 10. ΑΝ, 1. 14. 91. 95. Υμ]σ. 

ΟἹ. Απι, Μεπαρα. δι]. Ἀγτ. Ῥηπις. Ἐπ. 

Οσπρί, | οπι. 6. 7. 38. Ὁ. Γιά. Ατπι. 

---οἷος ουκ εγενετο] οις ουκ εγενοντο 
3, (οοσγ.ςᾶ͵) 

-- ανθρωπος εγενετο Α. (38.) Μαπιρη. 

Αγπῃ. Αιὶ. (εγεν. ανθρ 38.) |. 1 οἱ 

ανθρωποι εγενοντο ς. 1. 7. Υα]ᾳ. Ἀντ. 

Ἐν. (ωπρῖ. 1 ο εεᾷ δθβαι οἱ δὲ. 14. 

Ω. 95. | ανθρωποι ἴαπίαπι 91. | αἀά. 
και Εγ, 

- ἐπι της γης] οπι. 7. 14. 

19. αἱ πόλεις Ὑμὶς. | 

(εοτγ.ς.͵) Θγτ. 

--επεσαν ΑΝ: 7. 58 (4) Ω. 1 επεσεν 

δος 1 Τεπεσον σ. Ἱ. 6, 14. 91. 959. 

10). (πρί. (5εη. και] οπι. 6.) 

-- ὄουναι] ΡΙασΠΗ. του ἐξ, 

- τὸ ποτ. οΠῃ. το ἐΐ. 95. 

994 

ἡ πολις 3. 

19. του οινου] ΟΠ1. του δὲ. 

- της οργης αὶρ. Μεπιρῃ, Θντ. | οπη. 
14, 

-- αὐτου Ὑα]σ. | οπι. ὃν. Μοπιρῃ. 

20. και 19.] οπι. 1. Ἐ. 
21. ὡς] οσα. ἐδ ̓ς (α44.1) «δι. Έπις. 
- εκ τ. πλ.] επιτ.πλ. 143 567. 

-- ἡ πλ. αυτης (Μεπιρῃ.) | οπι. Υαἱς. 

Ι ἡ πλ. αυτη 7. 14. 88. | οπι. αυτης 
ϱ. Ατπη. 

1. Ίηλθεν Ηρ». Απί. 86 (18). 6νργ. 177. 

817. | εξηλθεν Α. 

- εἷς Ηἱρρ. 67. 177. 917. | τις 7. 
- των ζ΄ 1. τας ζ΄ 1 

-- εκ Πἱρρ. Ουρν. | οπι. ἐξ, 95. 

- λεγων] Τ 884. μοι 5. 1. 3.1, Ἐτ. | 
οπι. ΑΝ. 6. 7. 14. 88. ῬΟ. 91]. 95 

γυ]ς. ΜοπαρΗ, Αὐπι. Ῥγσ. Οὐρν. Βτπις. 

Οπρί, (μοι λεγων Πίρρ. οπι μετ᾽ 
ἔμου). 

- δειξω σοι ΠΗίρρ. 617. 

(2ε].) (δἰ, ΑΙ) 

- ὑδατων ΑΝ. 1. Ῥὶ 95. Ατπι Ε}. Ηἱρρ. 
Ι οπ. Ἀγτ, (8ρµαίπια,) |. Ρύδοπι. οί 

Ἀάά. των ς. 6. 7. 14. 38. ϱ. 91. 

3. επορνευσαν ΠΗιρρ. Απι. 86 (18). | 

εποιησαν πορνιαν ἓὃ. 

[ δειξωσι 88 

--- ἐμεθυσθησαν Πὲρρ. | ἐμεθυσαν 7. 

9. οἱ κατοικουντες την γην απο εκ του 

οινου της πορν. αυτης ΑΝ. 6. 7. 14. 38. 

Ῥῷ. 91. 96. Υπαὶς. Ατπ, ντ. Οπιρί. 
Ηἰρρ. 1 Ἰροςί ς. 1. Μεπιρῃ. ΖΞ τ. 

Ἐν. (οτι. Ουρν. 177. 917. γῆι.) 

π-- οινου Πἱρρ. | οικου δὰ Ἐς (οοΥτ.38,} 

ὃ. ερημον] δα. τοπον 95. | οτι. Πἱρρ. 

Απέ, 86 (18). 
-- ειδον δὲ, 6. Ῥ, 91. το]. Ηἱρρ. | ιδον 7. 
Ω. [δα Δ. 

-- ἐπὶ θηριοῦυ κοκινον γεμον ονοµατων 1. 

-- γεμὸον τα ονοματα Αἰ ΞΡ (2 γεμοντα). 

(Ανπι.) Ῥνν. | δῖα. ΟΙ. τα δια, (7.) 

14. 38. Ω. 956. 1} Ύεμον ονοµατων «τ. 

1. 6. 95. (γεμων 7.) Πρ. Ἐτ. Οπρί. 

--εχον 1. 7. 14. 58. Ω. 91. Ηίρρ. Εγ. 

Οπρῖ, 1 εχων Δ. 7. | εχοντα ΝΕ. | 
και το θηριον ὃ ειδον ειχε Αππη. 

- κεφαλας ἑπτα και Πἱρρ. | οτι. 1. Εν. 
-- δὰ ΒΠ.] αἆά. νου. 18. 98. Ῥ. ααϊ 

λαῦεπί αἱ 50 Πῃ, σαρ. | ποπ Ἠαδεί μῖς 

ΠΠ1ρρ. 

4. ην περιβ. ΑΝ. 7. 14. 98. ΡΟ. 9Ι. 95. 

να]ςδ. (Αιπι.) Ῥγτ. ΠΗἱρρ. Απ 86. 
(18). «πρρ. 177. 311. Ῥγηιβ. Οπιρί. | 

{ ἡ περιβ. ς. 1. Εγ. 

19. ἆατο 11 ΟἹ. | 21. ἆσαπι Ἱοπηῖηθς ΟἿ. 
8. ἴῃ βρἰτῖα ἴῃ ἀσθβοτύατη Οἱ. 

Π 

| 



ΧΝΥΠ. 8. 

Τα]ρ. Μεπιρῃ. 
Αὐτὰ. ΖΞ 0}. Βυτ. 

Β0. 18:1: 

{ Του. 61 (28): 7. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

δα - / . / / 
ματι: καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, 
γέμον Ἰτὰ ὀνόματα" βλασφημίας, " ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ ϑβρθβιομείαο, 

καὶ κέρατα δέκα. 
πορφυροῦν καὶ κόκκινον", καὶ κεχρυσωμένη χρυσῷ ρα 
καὶ λίθῳ “τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ἵ' 

ἦ καὶ ἡ γυνὴ ἐὴν" περιβεβλημένη τ [ος 

ποτήριον ΠΊΔΓΡΆΥΙΒ, 

ἀαπίεπι επρογ Ὀεβίίαπι οοσοῖ- 
Ἠθαπῃ, Ῥίσπαπι ποπϊπῖριας Ό]α- 

Παομίοπι οαρίία 
Βερίεπα οἵ οοτηπα ἀσσοεπ. ὁ Εἰ 

οταί οἰτουπιάαία Ῥαχ- 
Ῥυτα οὖ οοσσῖπο, οὗ Ἱπαπταία 

Ἱαρίάθ Ῥγαθίῖο5δο εὖ 
Ἠαβοῃ5 Ῥοσι]απα 

Ἀγθαπα ἴῃ πάπα 518. Ῥ]εμαπα 

χρυσοῦν" ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, “γέμον βδελυγμάτων καὶ πϑοταϊπαιίοπαπι οἳ ἱππιιπαϊεῖα 
1 

πο, 14:8. 

δΚαὶ ἢ 6. μεθ. τῷ αἵματι τῆς γῆς. 

Τογπἰσαυϊοπὶβ εἶαα, ὅ οὐ ἵπ {τοπίο 
τὰ ἀκάθαρτα τῆς, πορνείας αὐτῆς, " καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον οἶα Ποπιση βουίρύιπι, Μγ»ίο- 

αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, Μυστήριον, " 

μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων Ολη Παπκία: 

Βαβυλὼν ἡ τίαπη, Βαῦγ]οῃ. πιασηα, πηαίετ 
Γοτηϊοαοπαπαι οὗ αροπῖπα- 

δ Ἐΐ νἱάθ πι- 
Ἠστεπα οὐτίαπ ἆ46 κεαπσαῖπθ 

εἶδα" τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ. αποιογαπι οἱ ἀθ βαησαἶπο πια- 
ἵνταπι Ίεδα, εί πταϊας 5ατη ο “-“ « ’ ΓΝ ΩΣ “-“ “ “ / 

αιµατος των αγιῶωγ; και εκ του αιµατος των μαρτυρων οι γἱάϊξεοπι Ί]]απι απιπιτα- 
᾽ “-“ ν ιν “ κ 
[ησοῦ: καὶ ἐθαύμασα, ἰδὼν αὐτὴν, θαῦμα μέγα. 

5 / » 

ΝΔ’ "Καὶ εἶπέν μοι ὃ ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; 
» “ “ 

ἑ ἐρῶ σοι 
τὸν 

εγω 

Ποπο πιασπα, 

ΤΕ ἀῑςκῖι πμῖ αησο]ιβ, 
ΘΦπατο πηϊταχ]ς ἢ οσο {101 ἀῑσπιη - Ν - 

τὸ μυστήριον της γυναικος, καὶ τοῦ ελοναπιοπίαπι πιι[οσίς οὐ Ῥο- 
βι8α ἀαὰθ Ροτιαῦ εαπι, 488 / ο ; 5 ν αν νὰ ξ κ 

θηρίου του βασταάζοντος αὐτὴν; του ἐχόντος τας επΤᾶ Ἰαῦοι σαρῖξα δορίεπι ο οοτηιᾶ 
ἐν ης λ Ν / ΄ 

κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. ὃ “ θηρίον ὃ εἶδες, ἄν. 5. Βυβυΐδπι απαπι τἱ- 
ἀῑξια, Γαδ εἰ ποπ οδέ, οὖ δβοθπ- 

53 3, / . “ Ξ ο 

ἦν, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς "ινα Οδ 4ο Αὔγεσο οἳ ἴπ ἴη- 
9 4 ἀπ κὰν » "2 ε Ζ, Ν ΄ Ε Ξ 
ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν: καὶ θαυμάσονται Ἱπ]αμιαμίος 
οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, Το. 13: 8. 

το 3 / 
ων ου γέγραπται 

εἰ πταδιπέατ 
ἵοτταπη, αποτατα 

ΠΟΙ βαμῦ βοπρία ποιηΐηα 1η 

ἰογιΐατα 1Ρίς : 

Ἂς 

Στὸ 

4. πορφυρουν κ. κοκκινον ΑΝ. 7. 14. 58 

(οπι. και). ῬΩ. 95. Πίρρ. (κογκινον 

Ἐ.) |. πορφυραν και κοκινον 1. 6. 91 

(οπι, και). (περὶ. | 1 πορφυρᾳ κ. κοκκι- 
νῳ ς. Εγ. 

- και κεχρ. ΑΝ. 1, 7. 98. Ψα]ᾳ, Μεπιρη. 

Άιτπῃ. 9γΥ. Οὐρτ. 177. Ἐτ. | οι. και 6. 

14. Ῥῷ. 91. 956. Πίρρ. Τετί. ἆθ οὐ]. 

Τι. Ἡ. 19. Οπιρί. [.18ι1.] (κεχρυσο- 
µενη Ὁ. κεχρυσωµενην 91.) 

-- χρυσῳ ὃδ. 1. 58. Ῥ. 91. 95. Εν. Ηιρρ. 
| -σιῳ Α. 6. 7. 14.0. 

---εχουσα αᾱ ΆΠ. νετ.] οπι, Ῥ. Ἠαῦοαί 
Η1ρρ. 

-- ποτηριον ΑΠί6 χρυσουν ΑΝ. 6. 7. 14, 

(Ρρυαεπι. το) 98. Ω. 95. ας. Μεπιρῃ. 

Η1νρ. Ουρτ. 1177. 517. Ώνπις. | 1 Ροςυ 
ς. 1.91. Ἐγ. Οπιρῖ, 

---Ύεμον Πίρρ. | γεμων ἴδε 7. 14 δογ. 

--τα ακαθαρτα της ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 58. 
ο. 91. (Μεπιρη.) “5 1}. αὐ νἱά. 

ΜΗ1ρρ. Οπρί. αὐοπιπαοπιπῃ οὐ πι. 
[λ. Ῥ.] {1 ακαθαρτητος 5. Εν. ῬγηἙ, 

 Ἱπιπαπιῆαο οὐ Οὐρτ. 177. 817. 

αὐοπηήπαίήοπο οὐ γπ]σ. 

---αυτης Α. 1. 7. 388. 91. 95. α]ς. 28ἱ1. 

Ἔν. | αυτης και της γης δ. γγ. | της 

γης 6. 14. Ὁ. Μεπιρῃ, | ἰοιῖαβ τοῦτα 

Ορτ. ἜῬππι. Πἱρρ. Τι. Ῥ.] {(οπι, 
Ατπῃ.) 

δ. ονομα Πίρρ. Απί, 96 (18). | οπη, 58. | 

ποπηίπα «ἆ{1. 

- ἡ µεγαλη Πίρρ. | οπω. Μεπιρῃ. 

- πορνων] 14. ϱ. 91. 95. Ηἱρρ. ΕΤ. | 
πὀρ. 7. Οιπρί. 1 Ποτπίοβήοπιπα Ὑμ]ς. 

1 γπιδ. 

6. ειδα Α(ιδα) δὲ. |  ειδον 5. 1. 6. Ῥ. τε]. 
ΠΗἰρρ. Απι. 96 (18). | ιδον 14. | ἰδὼν 

7. 1 οπι. 4941, 

--- εκ του αἵματος 10. Α. 1, 7. 91. 95. 
γρ. Μεπιμῃ. Ηἰρρ. Εν. | οἵ οἴῃ. εκ 

Νεα, 6. 14, ῬΩ. | τῳ αἵματι 3". 98. 

Τετι. Ῥσοτρ. 19. | δα. παντων ΔΥΠῚ. 

- και 35, Ηἱρρ. | οπι.ϱ. 

- µαρτυρων] µαρτυριων Α. 

--- Ίησου Πιρρ. | οπι. 1. Αιπι, |. Ῥύαεπ. 

του 95. 

- ἰδὼν αυτην Ροδί θαυμα µεγα ἓ. 98. | 

απιο Α. 1. 7. τε]. Ὑπαϊσ, Ατπι, 311, 

Ἁντ. ΠΗἱρρ. Ἐν. Οπιρί. 
---ιδων ΠΗἱρρ.|ειδων δὰ, 73. οπι. ΝΠεπαρη. 
- αυτην Πρ». | οσα. 14. Μεπιρῃ, 

7. ερω σοι Α.θ. 7. 98 (4/.) Ω. 95. Υμ]ς. 
ΟΙ. Μεπιρῃ. Ατπι, 281. Ἀγχ, Πίρρ. 

Απι. 56 (18). | σοι ερω: 5. 8.1. 14. Ῥ. 

91. Απι. Γιά. Ίδεπι. Ῥγηια. Εγ. Οπιρἰ. 

7. βασταζοντος Πρ». | βασανιζοντος 
91. 

π- του εχοντος Πῖρρ. | και του εχ. 1. 
ΕΣ. | και εχ. 38. (πιοκ τας ζ΄ 1.) 

8. τοθηρ. ΑΝ. 1. 6. 7. 14. 598. Ῥῷ. 91. 

95. Αππι. (ρταοπῃ. και) Αιπ. Πἱρρ. 

Ἆπι, 97. (18). Οπρί. 1 Ἀοπι.το ς. 
Ἐν. 

--- εἰδὲς δὲ. 1. 6. 14. 98. Ῥ. 91. 95. Ηρ. 

| δὲς Α. 7.0. 

--πν ἴτεπ. 990, ΒΗίρρ. Ῥηπι, | η Δ. | 
ὁ ην Ατπι, 

- ὑπαγειν Ῥ. ντ. Ηρ. | -γει Α. 
1γεπ. 990. Ἐγ. (σά, γεν. 19.) | ἰδὲ 

Ὑπ]σ. Μεπιρῃ. 

--και θαυµασονται | οπι. και 13. (ποπ 

ἜΤ.) 1 και θαυµασουσιν Πρ». | 

θαυµασθησονται ΔΕ. | 844. παντες 

ΑΤΠΙ. 

-- επι της γης ΑΝ. 1. 7. Ῥ. 91. 955. 

ΜεππρΗα. Ασπιι Ῥντ, Εν. Οπρῖ. | την 
γην 14. 98. ϱ. Ὑμαὶς. Πρ». 

- ου γεγραπται ὃ. 1. τε], Πίρρ. 

εγεγραπται ἃ. 

Ι ουκ 

4. πὐοπαπαίίοπθ ΟἹ. | Ἱππιαπαίτίαο Απιὰ. | 
1. ἀϊσατα ΕἱΡί Οἱ. { απ Ἰαυεί 4πι". | 8. υεβίῖς 
Οἱ. 1 πήταραπίαχ “γα. 
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Α9, 
1. (6:) 7. 14. 98. 

Ρᾳ 
91.95. 

Ἦ 0, 13:18. 

46. 

Χ Ώδῃ. 7: 234. 

Υο, 19:16. 

τ Ὥμῃ. 8:52. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΏΑΝΟΥ. 

” Ην Ν / ο “ 3 ἂν - , 

ὄνομα” ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κό- 
«η / / Ν 0 / ο 3 Ν » 3/ 

σµου, ᾿ βλεπόντων το θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ έστιυ , 
ο Ν ΄ / οτε « “ εὖ ἀ / ε 
καὶ πάρεσται . ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ 

« Ν Ἂν 4 « Α ΑΝ Σων ας ο . Ἂν / 

ἑπτὰ κεφαλαὶ ' ἑπτὰ ορη εἰσὶν , Όπου ἡ γυνὴ κάθηται 
᾽ [ο -“ - Ψ , 

ἐπ᾿ αὐτῶν. καὶ Ἱ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν: Ἱ οἱ πέντε 
ΕΣ 2: - » ΡΤ 3/ ἊΝ νι οϱ 
έπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν: καὶ ὅταν 
ἔλθ᾽ λί ΑΝ ὃ - ο] πι ἣν Ἂ 0 / δ 5 
ἔλθῃ, ὀλίγον αὑτὸν δεῖ μεῖναι. “" καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν, 

3 3, Ν ο "ΚΓ / 5 » “ 

καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ ᾿ οὗτος " ὄγδοός ἐστιν, καὶ ἐκ τῶν 
ε Σ΄ Κι ἘΣ ᾽ ΄ ἘΣ ἢν 1δςκ Ν Ν ΄ 
ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. καὶ τὰ δέκα 

΄ὔ ΟΝ 5 / - ᾽ 9 / 

κέρατα ἃ εἶδες, δεκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν 
5, Ν/ 3 , « “ / 

οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ” ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν 
9 ΄ λ κ / ο... 
ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. '" οὗτοι μίαν 

/ Ν εν ’ Ν ᾽ / 
γνώμην ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἵ ἐξουσίαν 
4 3. τῆν ὦ ω / ἐδ δό “ 14 γ τῷ Ν - 
αὐτῶν τῷ θηρίῳ «᾿διδόασιν . οὗτοι µετα τοῦ 

/ Ν / / ΕΣ Ζ. 

ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, 
“ 2 / / 5 Ν Ν λ / Ν 
Ότι” κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων: καὶ 

ΧΥΠΙ. 9. 

το υἱΐαδθ 6 οοπϑοιϊ αῤίοπο 
πιαπά{, γάρηίος Ῥοείίαπι, ααΐα 
ενας οὗ ποὴ δύ. 9 Εὖ Ἰίο οδῦ 
ΒΘΠΒι15 οί Ἠαροι βαρ]οπίῖαπη. 
Ῥθρίοπη οαρίία βαρίεπι πιοπίθς 
Βαηῦ, ΠΡΟΣ 4ποβ πππ]1εγ 5ος, 
Οὐ ΥΌΡῸΒ βορίοπα βαηΐῦ: 19 ααΐη- 
απ. οροϊᾷοταηῦ, ππιι8. οδέ, οἱ 
81118 ποπάαπι γεπίξ; οὐ οππι 
νοπαχῖθ, οροτίος Ί]απι Ῥχουο 
Τεπιραςδ ΠΙΒΠΟΤΟ. 1} Εὖ Ῥερίία 
απαρ εγαί δῦ 10 οϑί, οὗ Ίρρα 
οσίαγα, 65ί, οἱ 4ο 5ερίοπι οϑί, οἱ 
η Ἱπιετίαπα γναάεῦ. 15 Εῤ ἆο- 
σεπῃ ΟΟΥ̓ ἃ 1186 γ]άϊςείϊ ἆοσσπι 
1οσθς βπί, απὶ τεΡΠΊΠΙ ΠΟΙ- 
ἆππι αοεοροτιηί, 5δεᾷ Ροΐερία- 
ἴεπι {πππαπαπι τορος πα ΠΟΙᾺ, 
αοοἰρίπη6 Ῥοδί Ῥεβιίαπι, 13 Ηὶ 
τη ἢ οοπβίΊαππι Ἠαβοπί, οἱ 
γϊγίπίοπι οὐ Ῥοΐοβίαίθτη 51. Πὶ 
Ῥοβίίαο {γαβαπίε. 13 ΗΙ οτι 
ΡΟ Ῥιρηαριπί, οὐ ασηι5 
νἱποοθῦ 1195, αποπῖαπα ἆοπαπιιΒ 
4οπαίποσαπι οδὲ οὐ τεκ τοσαπι, 
οὗ απὶ οππι 11ο καπ γοσαῦϊ 
οσο οὐ Πάε16Β, 

« 3 ᾽ σι Εν Ν 5 Ν ΔΝ / 

Οἱ μετ αυτού» κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 

Β. το ονομα Α. 14. 88. ϱ. 95. Μοπρῃ. 

Βγτ. Πίρρ. | ἢ τα ονοματα 5. ὃᾷ, 1. 6. 
7. ῬῸ 91. Ψα]ρ. Αυπι, «1, 15). ΟἸηρὶ. 
1τπις. 

--- επι το βιβλιον ΔΝ, 1. 6. Ἑ. 91. Ἐγ. 

Οπιρί. 1 επιτου βιβλιου 7. 14. 98. Ω. 
| εν τῳ βιβλιῳ 96. | εν βιβλῳ Πρ. 

(οἷο οηι. τῳ). 

- βλεέποντων ΔΣ. 6. 7. 14. 88, Ω. 96, 
{τὲς 5. 1.91. Ὑα]ρ. Ῥνηι8. Ἐν. 

Οπρί. Ηἱρρ. | ατιοᾷ νἱἀθθαῦ Αὐτη, 

-- τὸ θηριον απίο ὅτι ην ΔΝ. 1. 98. Ῥ, 

91. 95. αρ. Μεπρα, Άιπι. Έπ. 

Βγν, Ηἱρρ. Εν. Οπρί. 1 Ῥροςῦ 7. 14. 
ῳ. 

-- και παρεσται Δ. 6. 7. 14. 88. ῬΩ.91. 
95. Αγ. (4101:) ΥΣ. Πἱρρ. 1ηπιδ 
Οπρί, 1 και παρεστιν δα, 1, | και 
παλιν παρεσται ἔξ, οὐ Ἠϊο εδ ΘᾺ ΠῚ 

8064. Ὑα]ρ. «01. Άντι | οὐ οθοϊαϊῦ 

Μοπιρῃ. | ζ καιπερ εστιν ος. Εν. 

9, ὧδε Ηίρρ. Δηῖ, 97 (18). Βγπιδ, | ΟΠ], 

9. Μοπιρ]ι. τη. (οππα απἲ, 14. ουπι 

5666. 7. 90. Πίρρ. ὅτις, 91.) 

--- αἱ] και 95. | οπι. Πἱρρ. 

- ἑπτα αΠί6 ορη εισιν Αλ. 6. 7. 88. ΕΩ. 

91. 95. Υα]ς. Αιπι. ΘΥτ. ΠΠἱρρ. Βγηις, 
8». {| πὶ; Ορί. 1 1 Ῥοδὺς. 1. 

14. 

- ἐπ’ ΠΗἱρρ. | επανω 14. 
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10, και βασ. πρ. Ατπιι ὅγυ, Πἱρρ. 
Απί, 97 (18). |. οπι, και 88 (Βε1.) 

ἹΜεππρῃ, «3911. 

- βασιλεις ἑπτα εισιν Δ. 1. 958. Ῥ. 91. 

95. Υπ]ρ. Ῥντ. γ. Ηὲρρ. | ἕπτα βασ. 
εισ. δ. | βασ. εἰς. ἕἑπτα 1. 14. ϱ. 

Αγ. 

---επεσαν Αὐξ, τε]. ΠΗἱρρ. Απι 97 (18), 
ἴπ Ῥδη. (155 Ταραγάς) Ἐν. | 

7. 14. 38 (415) 91. 95. ΟἸηρί. 
- ὁ ες] Φ Ῥιαστη. και 5. 1. 385. Μοπιρῃ. 

Άτπι, Ελ, |. οπι, ΑΝ, 7. 14. ἘΠ). 91. 

90. υϊρ. (ει Απ. Γιά. επι.) 

Θγν. Ώρπις. (πιρί. 1 αὖ ππις 11, 1 ὁ 

δε εἷς ΠΗἱρρ. Απ εἷς ΠΗἱρρ. ἴῃ 
ῬαἩ. 

- δει Ρο8ί αυτον Α. 1. 14. Ἑ. 91. 95. Εν. 

ΠΗἱρρ. | Ῥοβὺ µειναι δ, (ζει δη, 

οοστ.τα,) | απίο αυτον 7. 58. Ὁ. (ὅγι.) 

Ῥγηιβ, [ Μοπιρη.] 

11. και 90.] οπι. 95. Πἱρρ. Απι, 87 (18). 

- και 839,1 οτι. ὃν. | και....Ογδ. εστιν, 

και] απΏρε]ας 1ρ5ο Μοπιρῃ. 

- οὗτος ΧἈΝ. 7. 98. Ὁ. 95. | 

πο ον, αν 

[Η1ρρ.] 
19. ειδες ΑΝ. το]. ΠΗἱρρ. Απ. 97 (18). | 

δες 7. ϱ. 

-π-- οὕπω δὲ, 1. 7. 14. 88, ῬΩ. 91. 96. 

γαρ. Απιι επι, Μοππρῃ, Αππι ἢ, 

-σον 

7 αυτος 

14. Ἑ. 91. γαρ. Ἐγ. 

Βγτ, 1γοπ. 955. Ἠ[ρῃ. | ουτω ΝΧ. 
(εοτγ,τ.͵) | ουκ Δ. Για. Εν. 

19. αλλα ΑΝ. 14. 96. | 1 αλλ’ ς. 6. 88. 
ῬΟ. τε]. Πἱρρ. Εν. 

- εξουσιαν | εξουσιν 83. (σουτ. «3). 

-- μετα] 8εᾷ. 4ος. ΝΤοπιρῃ. 

18, γνωμ. εχ. ΑΝ. 1. Ῥ. 91. 95. Υαἱς. 
Ατπιι 3γτ. Ίγεπ. 995. Πἱρρ. Απί, 97 

(18). Δ». Οπρί. | εχ. γνωμ. 7. 14. 98. 
ΩΦ. Μοπιρη. 

- τὴν δυν. Ηἱρρ. | οτη. την 14. 
- εξουσιαν] Ί Ῥταριι. την 5. ὅδ. 1. Ῥ. 

91. Πίρρ. Εν. Οπρί. 1 οπι. Α. 7. 14. 
9δ(4/)Ω. 96. Αὐτὰ. 

-- αυτων ΑΝ. 7. 14, 58(4/) ΡΩ. 91. 

95. Πίρρ. Οπρί, | 1 ἑαυτων ς.. 1. Ατπι, 

Ότο. Ετ. | οπι. ΑΤΠΙ. Ζοῇ. 

--- διδοασιν ΑΝ. 13. 7. (-δω-) 14, 98. 

Ῥῷ. 91. 9ὔ. Οπρί. ἑαᾶιπί Απ. ἀπὸ 
1γεπ. 998. 1 διασιν 1, |  διαδιδω- 

σουσιν 5. Ἐτγ. | διαδωσουσιν Πίρρ. 
ἰγαάθηῦ γπ]σ. Οἱ, Ώηπις. 

14. νικησει ΔΑ. τε]. Πίρρ. Δπι, 87 (18). | 
νικησὴ 7. | -σι δ, 

---αυτου Πἱρρ. | αυτοί δἱο 14. 

-- καὶ εκλεκτοι Πἱρρ. | οπι. 98. | ὅτι 
εκλεκτοι 1. 

8. απο ογαί Οἵ. | 11. ναᾶὶῦ Οἱ, | 13. ποοὶρίοπῦ 
σι. 1 18, ὡαἀςιί Οἱ. 



ΧΝΠΙ.2. 

Τα]ρ. Μοαπιρῃ. 
Αη, 01. ΘΥτ. 

16 

ΑΠΟΕΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ν Δ 9 ον 5 , 

15 Καὶ λέγει μοι; Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πορνη 
κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι. εἰσὶν, καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 
καὶ τὰ δέκα κερατα ἃ εἶδες ἵ καὶ ’ τὸ θηρίον, οὗτοι 

15 Τὺ αϊχὶι πμ, Λαπαβ απαδ 
γἱαἸβύϊ, Ὁ]  πιογοίτῖκ βοάρῦ, 
Ῥορι]ϊ βαηῦ οὐ ροηίοβ οὐ 11π- 
δπδθ. θΕΡ ἆθοσπι οοσηα, 
απαο γἱάϊςϊ οὐ Ῥοβίίαπι, δῖ 
οὐϊθηῦ Γοτηϊσατίαπι, οὐ ἀσβο]α- 

μισήσουσιν τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσου- τάτὰ Γαοϊοηῦ {Πᾶπὶ οὐ πιά σπα, οὗ 

σιν αὐτὴν καὶ γυμνὴν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγον- 
καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 

θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώ- 
µην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην, καὶ δοῦναι τὴν 
πο. αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι, ἱτελεσθήσονται “ 

καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες, ἔστιν ἡ 

ται, 

οἱ λόγοι" τοῦ ξέν. 

17 ὃ γὰρ 

Ν 

64ΥΠΟΒ Θἷτ8. πιαπάποαριηί, οὗ 
ἵρδαπι Ἰρπὶ οοπογοπιαβαπί: 
1 ἀοιβ οπίπι ἀραϊ ἴῃ οοτα 
οογαπῃ αἱ Γαοαππί ᾳποά 1111 ρ]α- 
οἵίαπι οδί, αὖ ἀοπί τορππη 
ΒΙΠΠΙ Ὀρθβδίαο, ἆοποςο 6ΟΠΒΙΙΠΙ- 
πιοπίαγ γοτθα ἀοὶ. 18 Ε τα] ον 
απαπι γ᾽ αἰβυϊ οδῦ οἰνίίαρ ππαρπα, 
απαο Παθοῦ ΓΟΡ ΠΠΠῚ 64ο 16σ68 
ἴογγδθ, 

πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασι- 

λέων τῆς γῆς. 

ΧΥΙΠΙ. νε 

5158. οἱ : 0. 
Ίου. 51 (38): 8. 

9. ἔπεσεν [ἔπε- 
σεν]. 

. 5 διν» " » / 

1 ΣΝετὰ ταῦτα εἶδον ᾿ ἄλλον" ἄγγελον καταβαίνοντα 
ΡΥ “ ΄ ἈΝΕ κ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην" καὶ ἡ γῆ εαεῖο͵ 
ἐφωτίσθη ἐ ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 
ρᾷ φωνῇ", λέγων, τ᾽ Ἔπεσεν ! 

ῷ Ν 5” 9 
και εκραςεν εν 

Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, Υἱῦ ἴῃ [ου οἱ νους 4ἴσθης, Ο6οἵα1ς 

ΕΔ ροβὺ Ἠαοο νἱᾶϊ δ] 1 ππὶ 
Απρο]ατη ἀοβοοπθηΐοπι ἆο 

Ἱαδοεπίοτα Ῥοίοβίαίοπα 
2 -- ΤΠΔΡΉΔΠῚ, οἱ ἴοιτα ᾿Π] απηϊπαῦα 
ἰσχὺ" οι Β]ονῖα οἷὰβ. 3 Εῤ οκο]απ]α- 

οοοαϊῦ ΒΔΌΣΠΟΝ ππασπα οἱ βιοία 

15. λέγει ὃν. 1, 7. 14. 98. ῬΟ. 91. 95. 

Πρ. Απ, 89 (18). | ειπεν Α. Υα]ρ. 

Μοππρῃ. Άνπι, ΓΤΙΗ8. (ΟΠ, και λεγει 

μοι «4201. 

---τα ὕδατα Πἱρρ. | ταυτα ἓ". | αάά. 
τα ὕδατα δα, 

- εἰδες Πρ». | οιδας 7. | τδες Ω. 

- ἡ Ηἱρρ. | οπι. 83. (α. ἀ..) 

---λαοι] Ῥταοπι. και δὰ, | ποπ Πἱρρ. 

Ονῖφ. Τπἱ. ΠΠ. 6583, 
16. ειδες Πρ». Απ. 99 (18). 

σι ο. 
- και το θηρ. ΑΝ. 1. 7. 14. 58. ῬΩ. 91. 

95. Αι. Για. Το. επ. Μεπιρ]. 
“Ἔτη. Ἀντ. Ηἱρρ. Ώρης. Οπρί. | 1 ἐπι 

το θηρ. 5. Εν. Υπ]ς. ΟΙ. |. του θηριου 
Λππι, 

-- ηρημωμενην Πρ». | εἰρημωμ. 14. 
95. | ερημωμ. 1. Ἐν. (Σε. αυτην 

ποιησουσιν Πῖρρ.) 1 αἆ γυμνην οπ. 

“τίη, 

---και γυμνην] 884. ποιησουσιν αυτην 

7. 14. Ωπι. 91. (Μεπιρῃ.) ΌῬτπις, 

Οπρί, | οπι. ΑΝ. 1. 38. Ῥ.Ω ἐπὲ, 95. 

Ὑπ]σ. Αιπι. δι, Θγτ. Ηἱρρ. Ἐτ. 

- κατακαυσουσιν ΠΗἰρρ. | καυσουσιν 1. 

98. Ε). 

π- εν πυρι Ηϊΐρρ. Απ 99 (19). 1 οπι, 
εν Ν, ΡΟ. 

17. θεος Πίρρ. Απι. 99 (19). | κυριος 14. 

Ι «δὲς 

17. αυτων 19, 

(εουτ. «5.) 

π- αυτου Πρ». | αυτων ὃν... 
-- την γνωμὴν αυτου και ποιησαι ΠΗἱρρ.] 

οἵη. Ατπη. 4041. 
- και ποιησαι µιαν γνωμµην ὃ. 1. Ἑ. 95. 

(44. αυτων). ΜεπιρΗ. (Δτπι.) 411. 

Ὦγτ. Εν. και ποι. ἰαπίπτα Ἱππρτοῦαί 

Νεα, | ομ, Δ. Υα]ρ. ΓΥπι. | και ποι. 
γνωμ. µ. Ἴ. 14. 838. ϱ. 91. Πρ». 

Οπιρί. 
π- αυτων 90. Πρρ. | αυτου 14. ᾧ. | 

αυτω Δ. 

--- τελεσθησονται ΑΝ. 1. Ἑ. 91. Πίρρ. 
Οπρί, 1 Έτελεσθη 5. Ἐγ. Λιπι. | 

τελεσθωσιν 7. 14. 58. ϱ. 95. 

--- οἱ λογοι ΑΝ. 1. 7. 14. 98. ῬΩ. 91. 96. 
Ηἱρρ. Οπρί, | ἔ τα ρηµατα ς. Εν. | 

ὁ λογος Διπῃ, “τη, 

18. τοτ, 18, οὔ ρο»δύ γεῦ. 

18 
- εἰδὲς ἐδ, Πιρρ. Απ. 99 (19). |. τδες 
ἌΝ ο. 

- ἡ 40, ΠΗἱρρ. | οπι. ἐξ, 95, 

- ἡ εχουσα] µη εχουσαν 14. 
- βασιλεων ΠΗἱρρ. | -λειων ὃν. | Ῥταθπ, 

την Ῥ. εαῦ Επ. γεν, 8, πο Πές, 

-- τῆς γης] ΡΙΔΕΠΙ, επι 7. Ὁ γε. 
ΠΗΠἱρρ. 

1. μετα] ἴ ΡίαοΠι, και 5. 1. 7, 386. 91. 

ΠΗιρρ. 

8. αἆᾶ. 58. 

[ οπι, 

Ι. αυτου ἰδ ἕξ, γΥπ]ς. Ασπιι Άι. Έτπιν. Ἐν. Οπρῖ. | 
οπι, Αὐδι 14. ῬΩ. 95, Μεπιρῃ, Θγτ. 

Πἱρρ. Απί, 40 (19). 

1. ειδον ΑΝ. τε]. Πἱρρ. | ιδον 14. Ω. | 

ιδων 7. | οπι. 8Η. 
-- αλλον αγγ. Αὶδ. 7. 58. ΡΩ. 95. γπ]ς. 

Μοπιρα. Αὐτὰ. (4011:) ντ, Πίρρ. 

Ῥγηιβ. τ. (περί, 5... | ἢ ΟΠ. αλλον 

ς.]. 14. | αγγελον ἕτερον 91. 
9. εκραξεν ΒΗἱρρ. Από, 40 (19). [ εκε- 

κραξεν Δ. 

--ισχυρᾳ φωνῃ (Α)Ν, (1.) 7. 14. 98, 

Ῥῷ. (91.) 95. πι 14. Μοπιμῃ. 

(Απ) ΑΠ. ντ. ΠΗἱρρ. πρί. 
(ρίπεπι. εν Α. 91. Απιι Εωία. Οπρί. | 

δα. µεγαλῳ 1. Πίρρ.) | Τεν ισχυῖ 

φωνῃ µεγαλῃ 5. Εγ, γουθ Ἱηῃσπα οὗ 
{ον Ώγηι8. | ἴῃ [οτμαάϊπο Ψπ]ς. Οἱ. 

--λεγων] Ηἱρρ. οπι. Ῥ. 
--- επεσεν δεηιεί. δὰ, 14. 98. ϱ. Μεπιρῃ. 

Άιτῃ. Ζοῇ, 9ίπ. Έηπις. | Τὁἱ. Α.ς. 

1. 7. 91. 95. Τις. Αππι, ο. Ῥγτ. Εν. 
ΠΗιρρ. | ἴον. Ῥ. (σά. κὶν. 8.) 

- Ῥαβυλων] ταση, ἡ 1456. Ὁ. | οτι 
ΠΗἱρρ. 

15. αᾳπαο αιιας Οἱ. { πιά ἵπ Ῥοβία ΟἿ, | 
11. Ῥ]ασίέατα οδύ 111 ΟἹ. 

1. ΠΙαταϊηδία ού ἃ ΟἿ, 
ἀϊσεπα Οἱ. 

Ι 9. ἴῃ Γοτήαᾶίπο 
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ΑΝ[Ο], 
1. [6.] 7. 14. 98, 

Ῥ ϱ. 
91. [92.1 95. 

ο. 

Ὁ 96γ. 51(28):4,40. 
8. πεπτώκασιν 

ΑΠΟΕΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

καὶ ἐγένετο κατοικητήριον ἶ δαιμονίων", καὶ φυλακὴ 
παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, καὶ φυλακὴ ὃ παντὸς 
ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ µεμισηµένου: “ ὅτι ἐκ [τοῦ 
οἴνου] τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς" ᾿ πέπτωκαν " 
πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς µετ αὐτῆς 
ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως 
τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 

1. Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγου- 

ΧΥΠΠ.8. 

οβύ Ππαθίϊαιῖο ἁασπιοπίοταπι οἵ 
οαβίοαϊα, οπιπῖς εαρίτία5 ἴη- 
πηΙΠΟ1 οὖ οπδίο(ῖα οπιπῖς γο]α- 
οσ]5 Ἱπππππάας, 3 οί απία ἆθ ἴτα 
{ογπ]σαβοπῖς οἷὰβ Ῥϊοεταπί 
οΠιη88 σεηπίος, οὖ τορος ἴθιγας 
ουπι ἴ]]α [οτηϊσαα δαπί, οὗ 
ΙΠΘΤΟΒΙΟΤΟΡ ἴεγταο ἀο νἱτιπία 
ἁλοϊαταπι οἷὰβ ἀῑνίιον [ιοί 
Βα ηῦ, 

4“Ἐῤ απᾶϊνΙ αἰΐαπη γοσεπι ἆθ 
οπε]ο ἀϊσεεπίεπι, Ἐχίιο ἆθ 1118, 

εογ. οι(»8):6:8. ὁ. 
4. ὁ λαός µου ἐξ 

αὐτῆς 

/ » 5. ὅν ε / Ν 
σαν, ἵ Ἐξέλθατε" ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ 
συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ | ἐκ τῶν ριιαῖς οἷαν 

- τῶν Ἢ κ / 
πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε" 5 ὅτι ἶ ἐκολλήθησαν" 

Ῥορα]ας ππθις, πό πο ραγίίοῖρες 
5.018. ἀθ]ιοίοταπι οἷὰβ οὖ ἀθ 

ΟΠ αοοϊρ]ας, 
ὃ. φαοῃίδπι Ῥεγνοποταπί ρεεσαία 
οἶα πδαπο αἆ οαε]απι οἵ το- 

ον / / . . Α.Α / . σι Β 
αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευ- οοτάαιαϑ αεί ἀοπηίπας ἱπίᾳαϊία- 

4 κα, 196 (197): 
8. ο. 

ζογ. 50 (27): 15» 
νο) » - 5» . / ο 9 π᾿ὼἢν ΄ 

39. τα εργα αυτης' εν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν, κεράσατε 

αὐτῇ διπλοῦν. 
΄ / ΕἸ ω Ἂς ἊΣ / 

σεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος" 

ε δν Ν᾽ 5 / αι 

σεν ὃ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 
Ν / 

καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν Ἱ Τ / 

καὶ διπλώσατε 

ο / 5 Ν / » / “115 

ἴ ὅσα ἐδόξασεν ἴ αὐτὴν καὶ ἐστρηνία-- ἵωλιιπι ἀδίο 11] 

ἔππι οἶπς. 6 Βοααῖτα ΙΙ εἶοαί 
οἱ “ τον Ξ τοτε. Ξ 
ἀποδοτε αὐτῇ ὡς οὐ Ίρεα τοᾶςιάϊε, οὐ ἀαρ]σαιο 

ἀπρ]ίοῖα βοεαπά απ] ορετα εἶας: . ΝΜ ὃ λᾶ Ν 

τα ΟΙπλα Κατα ἴῃ γροοσπ]ο ᾳποᾶ πιϊδοιῖε πηϊβοῖτθ 
111 ἀπρ]απα. 7 Θαδηΐατη σ]ο- 
ΤἰΠοανῦ 5ο οὖ ἵπ (6110115 ἔαϊῦ, 

{ογπποπίαπα 
οὐ Ἱασίαπι, ΘΟµία ἴῃ οοτἆρ 51ο 

3. δαιµονιων ΑΝΩ. 95. Ψυ]ρ. 1Τηπις. 

|. δαιµονων ς--. 1. 14. Ῥ. 91, τε]. 
Ηἐρρ. Εν. (πρὶ, 

-- πνευματος] 84, δαιμονιου 7. 

--- ἀκαθαρτου 15. 544. και μεμισημενου 

Δ. | οπι. το]. Ἄα]ρ. ὅγγ. Τγηιβ. 

π- καὶ φυλ. παντ. ορνεου ακαθαρτου 
Ῥντ. ΕΤ. Οπρί, 1 οπι. 1. 7. 14.Ρ. 88. 
Το]. Ηἰρρ. 

-- και μεμισημενου οπι. 7. 14. Υα]ς. 
Απι. ζωα, (παῦοί ΟἹ.) 

---ὀρνεου] βρῖτία5 Αππ. [0 8688. οἱ 

οπβίοαϊα οπιπῖς απ]πια]ῖς ἀεπιῖς [1.6, 

ἀταεοπιῖς] Ἱπιππππαί οὐ εχοςῖ Βνγ. | 
θηριου Δ. 

εκ του οινου του θυµου Χ. 7. 14. 58. 

Ω. 955. Υαἱρ. ΟΙ. Ἀντ. Ηἱρρ. Απι. 40 

(19). ΕΤ. | ἐκ του θυµου Α(Ο.) Απι. 

Σια. Τοῖ. | εκ της πορ. του θυμ. Ο. | 

εκ του θυμοῦ του οινου 1. Ῥ, 91. (α8 4. 

και Βιείψ. οτη, Κ΄. δε 6Ο.) Μοππρη. Αππι. 
πιρί. 1 νῖπο Γογπισα]οπῖς Ώρπις, 

-- πεπτωκαν ΑΟ. (νά. ἴοτ. 11, (κκν ΠΠ.) 

4, 49.) | πεπτωκασιν δ. 7. 14. Ω. 953, 

Μεπιρῃ. 91. 1 πεπτωκεθ!. | πεπα- 

κεν 1. Ἑ. [1 πέπωκε ς;. Ηἱρρ. Ἐτ. | 
πεποκασι 88. Ψα]5. Αππ. ντ. | 
πεπτωσι 953. | πεποτικε (Ωπρ], | οτη. 
ἴῃ Γγπις. 

- της γης 3". αά. μετ᾽ αυτης επορνευ- 
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τῇ 

σαν δὰ. (οπι,]) οπ1. Πρρ. || αυτης 1. 

Ἐν. 

8, στρηνους Πὶρρ. Οπρί. | 
Ἔγ. 

4. αλλην φωνην ΑΝ. 1 τοὶ. Υμα]ς. πι. 

Πἱρρ. Απ, 40 (19). [ φωνὴν αλλην 

88. ΒΥγ. |. αλλης φωνης Ο. |. οτι. 

αλλην Μεπιρη. Ατπι, 

-- εξελθατε ΑΝ. | ᾖἵ εξελθετε ς». 1. Ρ. 

91. 95. Γεξελθετὲἐξ] Ὑμ]σ.πι. Μειαρῃ. 

Άνπῃ. Πἱρρ. Εν. πιρί. 1 εξελθε Ὁ. 7. 
14. 58. ῷ. 69ρ). 184. 916. Ῥγης. 

-- εξ αυτης Πίο ὁ λαος µου Δ. 7. 14. 

Ω. 91. 95. Ὑπ]σ.πι. Μεπιρῃ. Ατπη. 

Ῥγτ. Ηἱρρ. Ουρν. Ῥηπιν. (ηιρῖ. 1 Ῥοδε 
ΟΡ, 98. ΑδιΠ. ] οπι, εξ αυτης 1. Ετ. 

- και 33.1 οἵη. 13. 7. 

π-εκ των πληγων αυτης Πίο ἵνα μὴ 

λαβητε ΑΝΟ. 1. 7. 14. 98. Ω. 91. 95. 

Ὑπα]β.πι. Αππιι Βψχ. ΠΗἱρρ. Οπρί. ] 
1 Ῥοδί ς. Ἐν. Μεπιρῃμ, 3δι1. 69). 
184. 916. Έρπις. |. οπι. Ῥ. Ατπι. σα. 

5. εκθλληθησαν ΑΝΟ. 1.7. 14. 38. ΡΩ. 

91. 95. Υα]μ. Μεπιρῃ. Ατπη. ΥΣ, Πἱρρ. 

6)». 816. Ῥγηιβ. Οπιρί. 1  ηκολου- 
θησαν «:. τ. Αι. αὖ νι. 

--αχρι] ἑως Ῥ. Πρρ. 

--ἐμνημονευσεν] 4, αυτης Οπρί. 

6. απεδωκεν] { αά. ὑμιν ς. 1. 91. 

γαρ. ΟἹ, Εν. Οπιρῖ, (ἡμιν Λιπι). | 

-νου Ὁ, 

οπ, ΑΝΟ. 7. 14. 58. ῬΟ. 95. πι. 

1µᾶ, πι. Τοι. Μεπιρῃ, «11, ὅγυ, Ηἱρρ. 

Απίι 41 (19). 637, 916. 

6. και 39,1 οπι. ὃν, 
- διπλωσατε] Τ αἀά. αυτῃ «΄. 1.7. Ῥ. 

91. Μεπιρῃ. ἄτῃ. ντ. Εν. 6πρί, 

(αυτα 58 41) | (61,7. Ῥηπις.) 1 οἵη. 
ΑΝΟ. 14. ϱ. 95. Ψπ]μ.πι. ΠΗἱρρ. 

- τα διπλα 8Ο. 14. Πρρ. | Ἐοπ.τα ς. 

Α. 1. 7. 58. ΕΩ. 91. 95. ἘΠ. Οπιρί. 

π- κατὰ τα εργα ΠΗἰρρ.] Ῥταεπι. ὡς και 
αυτοι 14. 

- ποτηριῳ] δα. αυτης 7. 14. 98. ϱ. 

Μοπιρὴ. | οτι. 32. Πἱρρ. τ. 
-- Πίρρ. | ὃ 7. 91. | ὡς 88 (41/0) 

-- αυτη Πἱρρ. | αυτην ϱ. 

7. αυτην ΔΝ3ΣΟ. 7. Ὁ ει. π. Ῥ. | 

1 ἑαυτην ας. δα. 1. 14. 885. 91. 956. 

Ηἰρρ. Δηί, 41 (19). Εγ. Οπρί. 1 οπι. 

ϱ”. 
--τοσουτον δοτε] κερασατε 1. Ὦγ. | τοσ. 

δωτε Ῥ. 

- και πενθος αϊρ. Μοπιρῃ. δηι. 1Υ. 

Η1ἱρρ. υπι. 13. 91. πρί, |. οπ. βα- 

σανισμον και Ἄττῃ. 

π-- εν τῷ καρδ.] Ῥύδοπ,. και 1. 

2. δη.} αὐᾶ. οἳ οαυ]]ῖς ΟἹ. | 8. ααΐα ἄς νίπο 
ἴναο ΟἿ. | 6. γοδυϊαῖῦ νουῖς ΟἿ. [ παἱκοσίο Οἱ. 

νι διυ.- 



ΚΥΠ 19: 

Τα]ρ. Ἱεπιρῃ. 
Άτπῃ, 211. Ῥντ. 

5 Ίρα, 47: 7--ο. 

δ 6. 

Γ Ἰδχο]ς, 96: 16, 97, 
80. 

Εξ οὶ. 97:56. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

σ ᾽ “ / ΑΓ δὰ / φο / / / ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι " Κάθημαι βασί- 
Ν / » ο μι Ν / » Δ 3/ 

λισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ, καὶ πένθος οὐ µη ἴδω. 
8 ὃ δ “ » ον μὰ: / “ ᾿ ε Ν πως 

ιὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς ον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἤξουσιν αἱ πληγ ης, 
θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός: καὶ ἐν πυρὶ κατακαυ- 
[ή “ » Ν ΄ ε ΔΝ ε τε 

θήσεται" ὃτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ 
/ “ 3 / 

κρίνας αυτην. 
λα Ν ὃς / ΠῚ ᾿ / 4 ὶ 3 Ν / ε 

καὶ ᾿ κλαύσουσιν | καὶ κόψονται ᾿ ἐπ αὐτὴν οἱ 
- - “ ᾽ » ΄-“ ’ 

βασιλεῖς τῆς γῆς, οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ 
/ σα ΔΝ Ἂν - / 

στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρω- 
3 σι 1075 κα / ε . δ Ν ΄ 

σεως αὐτῆς, ΄ ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον 
-“ ΄- ΄“ Δ » « / 

τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαὶ, ἡ πολις 
ε / Ν « / ο» Ν ὅτ μι - σοὁ 

ἡ µεγάλη Βαβυλὼν, ἡ τοῖς η Ίσχυρα, Ότι ' µιᾳ ρα 
ο ὡ εν 
ἦλθεν ἡ κρίσις σου. “ἢ καὶ Ἡ οἱ ἔμποροι. τῆς γῆς κλαί- 

Ν - ν 

ουσιν καὶ πενθοῦσιν ἡ ἐπ᾽ αὐτὴν", ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν 
΄ / 

οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι: '' γόμον χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, 
Ν / ο {4 / “ 

καὶ λίθου τιμίου, καὶ ὃ μαργαριτῶν', καὶ Ἰ βυσσίνου 
Ν / - / - / 

καὶ πορφύρας, καὶ σηρικοῦ, καὶ κοκκίνου" καὶ πᾶν ξύλον 
χι: - - ΄ ν - - 

θύΐνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος 

ἀϊοῖδ, ϑοᾶθο τορὶπα οὐ νιάτα 
ποῦ βιτη, οὐ ἰποῖὰ Ποπ 
ν]άσοῦο, δ1ά6ο ἵπ ππα ἀῑο γο- 
π]εηί Ῥ]ασαο οἶμδ, πιοις οὖ 
Ἰποίας οἱ /ππο5, εἰ Ἰρπῖ ο0π- 
Ῥαποίατ, απία {ο οδί ἀοιιΒ 
ααἱὶ ἸπάΙσανΙί Ί]απι, 9 Ἐξ Βε- 
Ῥαπῦ οὖ Ῥιαηπσοηί 5ο Β81ρεγ 
Ἠ]απα τοροΒ {ογταο απ] οπῃ 1118 
{ογπ]σα απῖ οὖ Ἱπ ἁἀθ]ιοβ 
νἰκοταπῖ, οππα νά εεῖπί ἔα πη πὰ 
Ἰπορπα1ἱ οἷπβ, Ι9 Ίοπρο βἴαπίςβ 
Ῥτορίον ἔππογεπα {ογπιθηίοσαπι 
οἶπβ, ἀϊσθπίαβ, 8 ναο οἶν]ίαβ 
116 Ἱπβρπα, Ῥαῦγ]οι Οἰν [88 
114 [ογής, αποπίαπη ππα Ἠογα, 
γοπῖε Ἰπάϊοίαπι παπι. 1} ἘΠ 
ποεπομαίοτος ἴδιταρ Πευιπέ εἰ 
Ἰαροῦππέ 51ρος ]]ατη, αποπίᾶπι 
πθιοθ8 ΘΟΓΙΠΠΙ ΠΕΠΙΟ επιεε 
αππρΙς, 11ππετοθίη 8071 οί 
α’ρεπ εἰ Ἱαρίάϊ5 Ῥγαειῖοβί εί 
πιανρασ]ε οὐ Ὀγβ8ὶ δῦ Ρατριτας 
οὐ οτίοῖ οὐ οοσοῖ, 66 οπηΠθ 

Ἡρπαπα ἐγίπαπι οὗ Ὀπιπία γαρ 

7. ὑτι καθ. ΑΝΟ. 14 (ΠΤ 4.) 989. 0. 91. 

92. 95. Αππι. (84. “βεπιρει”) 971. 

Οπρί. | Ὑοπι. ὅτι σ. 1. 75. Υ α]ρ.πι. 

Μεπρῃ. 91. Ηἱρρ. Ῥγηιβ. Εν. 

--καθημαι Ηρ». | καθιω 14 (ΤΓι8ἱ.) 

Ω.95. 
- βασιλισσα ΒΗἰρρ. | βασιλευουσα Ο. 

8. ἡμερα Νις. Ἀντ, Ηἱρρ. Απο. 41 (19). 

Ι ὡρα 15 (Τγι5ι.) 99 πι, δι. Ορν. 816. 

Ἔρηις. 

- και 10. Ηἰρρ. | οτη. 6. 88. Ω. 
- κυριος πι. Μεπιρα. Ατπι. 4011. 617. 

Ῥγπι. Ἠϊρρ. 1 οπι. Δ. 96. Ψμ]ρ. (ὁ 

κυριος ὁ θεος δὰ Ἡ. (αουσ.«Ἡ.) 

- ὁ θεος Ὑμ]ς. Ηἱρρ. 6107. | οπι. 6. 98. 
"ΕΙΝ. Βηπις. 
-- κρινας ΑΝ3Ο. 7. 14 (ΤΓι51.) 58. Ῥᾳ. 

91. 92. 956. πι. πιά. Μεπιρῃ. Δυπι. 

Ῥγτ. Ηἱρρ. Οπρῖ, 1 Ἡ κρινων ο. 8.8. 
1. 6. πι. Εγ. 

9. κλαυσουσιν Ο. 6. 7. 14. 98. ἘΩ. 91. 

95. Οπιρί. 1 Ἱ κλαυσονται 5. ΑΝ. 1 

Ἐν. Ηϊρρ. Απ 41 (19). ἢ 1584. 
αυτην «-. 1. Ῥ. 217. Εγ. | οπ. ΑΝΟ. 

6.7. 14. (Τ9.) 58.0. 91. 92. 95. ]ρ. 

Μεαππρ]. Αὐτὰ. ΘΥτ. ΠΗ1ρρ. (3/7. 916. 
Τρ. (ωπρί. 

--- ἐπ᾿ αυτην δ. 6. 7. ῬΩ. 91. Πἱρρ. 

σπρῖ. 1 επ) αυτῃ 5. Δ. 1. 88. 96. 

τ. | οτι. 14 ( Ἠ ἐδί.) 92. Γγηιβ, 

9. και στρηνιασαντες Πίρρ. | οπι. δν". 

(α4 4.53) |. αἀά. στεναξωσιν 953. 

--βλεπωσιν Πίρρ. | ιδωσιν ὃν. 

-- καπνὸν ΠΗἱρρ. | καρπὸν 1. 

-- πυρωσεως Πϊρρ. | πτωσεως ὃ. 

(οουΓ. 3.) 

-- ΒΠ, αυτων 14 (7 ε..) 

10. ἑστηκοτες Πίρρ. Απ 41 (19). | 

εστωτες 95. 

-- ουαι 5επηε] Διπι, Ζο. | 0ἱ8. Πἱρρ. 
- ΤΟΝ φοβον] οπι. τον Εγ. 
- μιᾳ ὡρᾳ] Τ ΡΙΑΟΤΗ. εν «τ. 1. 38, Αιπι, 

Ἐν. 1 οπι.(Α.) δὲ. 6. 7. 14 εἴ.. ΤΟ. 

91. 95. (95.) Υα]ρ. Ῥηπις. Οπιρί. Ηἰρρ. 

Ἰ μιαν ὡραν Α. 95. 

-- ηλθεν Ηἱρρ. | οπι. ΔΑ. 

11. γης] 844. σου ὃ. | οπ. Ηἱρρ. Αηῖ. 

41 (19). 
-- κλαιουσιν και πενθουσιν ΑΝΟ. 1. Ῥ. 

91. 96. Εν. Οπρί. | κλαυσουσιν κ. 

πενθησουσιν 7. (14 75 .) ϱ.92.Υ 15. 

Άτπι, ΠΗἱρρ. | κλαυσουσι και πενθουσιν 

6. κλαυσυυσι κ... 8ἱ0. 14. | κλαυσουσιν 

ἐπ᾿ αυτῃ κ. πενθουσιν 88. (οπι. και 
πενθουσιν 3.) 

- επ) αυτην ΝΟΕ. πας. Ηἱρρ. | 1 επ’ 
αὐτῇ 5. 6. 7. (558.) 91. 955. Οπιρί, | 

εν αυτῃ ΑΔ. | επ) αυτους ϱ. | επι σοι 

Άππῃ. | εν ἑαυτοις 1. Ἐτ. [14 π.1.} 
- αὐτων Πρ. | αυτης 98. 

11. αγοραζει] «44. και 7. | οπι. 
ΠΗιρρ. 

19. γομον] γομος Ετ. 

- χρυσοῦ .... καὶ μαργ.] χρυσουν κ. 
αργυρουν κ. λιθους τιµιους κ. µαργα- 

ριτας ΟΡ. | χρυσιου κ. αργυριου κ. 
λιθ. τιµ. κ. µαργαριτου ΠΗιρρ. 

- μαργαριτων ἵὰ. 95. (ΡΙ. γτ.) Ῥνπις. | 

Έτριτου ς;. 1. 6. 7. τε]. Ψαἱς. ΟἹ, Ατπι. 

«πα, Οπρί. Ηἱρρ. | τριταις Α. Γιά. 
Μεπιρῃ. | και µαρ.] ουτε µαργαριτου 

1. Εν. γ. [14 π. 1.] 

- βυσσινου ΑΟ. 6. 7. 14. 58. ῬΩ. 92. 

95. | {βυσσου 5. 1. 91. Ψα]ρ. 21}. 

Ηἱρρ. Εν. Οπρί. | βυσσινων Ν. | οἵα 
Ατπι, 

- και πορφυρας ΝΟ. 7. 95. Πἱρρ. | και 

πορφυρου 1. 6. 145ΐο. 88, ῬΟ. 91. 

0’. ἃ 6) 95. Υας. Εν. Οπρί. | οπι. 
Δ. 

- καισηρικου ΠΗἱρρ. πρ. | οπι. 1. Ἐγ. | 

οπι. και 91. (Β11ψ. που Κ΄. ὃς 6.) 
- ἔυλον θυῖον Πίρρ. | ἔυλινον θυΐνον 

ἒν 
--ἕξυλον] σκευος Δ. 

8. ἴσπο ΟἿ. 1 ΙαᾶϊσαὈϊε Οἵ. 1 12. πιετοεβ ΟἿ. | 
τησχβατ](αθ ΟἿ, 

999 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

: κιννάμωμον," 

ΧΎΠΙ. 19. 

ἐκ ξύλου τιμιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ “σιδήρου, καὶ οὐοτίς, οἱ οπιπῖα γαβα ἄθ Ιπρίᾶο 
Ῥγαθιϊο5δο οὖ αθγαπιοπ{ο οὗ {6ΓΤΟ 

καὶ ἅμωμον΄ τ καὶ οἱ ΠΙΞΥΠΙΟΥΘ, 15 οὐ ΟΙΠΠΑΠΙΟΠΙΠΠΗ 
οὐ ΑΠΙΟΠΙΙΠΗ, οἱ οάοταππεπίο- 

θυμιάματα, καὶ μύρον, καὶ λίβανον, καὶ οἶνον, καὶ το δα πας ας 
οὗ ο]εῖ οὐ β: 1186, ἐΥ 0016], οὐ Ἱ- ἔλαιον, καὶ σεμίδαλιν, καὶ σῖτον, καὶ κτήνη, καὶ προς δ ο τιν δὸς 

βατα, καὶ ἵππων, καὶ ῥεδῶν, καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς γαπὶ οὐ τοάδτιιπι οὐ τηδποῖ- 
Σ καὶ ἡ ὀπώρα ἔσου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ἴ' πὸ 

Ῥίογαπῃ οὖ απΙπΙαΤΙΙΠΙ Ποπ] παπῃ. 
Ῥοπια ἴπα ἀοεδιάετῖ 

απίπηαο ἀΙβδοερεῖί α ἴθ, οὖ οπιηῖα, ο” / τ - » οἶς ΡΥ ν ΄ ν Ν ἐξ 
ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ ΙΒ  ΞΕΕΙΣ ποια σα 

/ / 

Σ ἀπώλετο 
ΕΣ Ἂν -“ ᾿ 4 3 Ν » Ἂν 

ἄπο σοῦ, και ου μὴ αυτα Θῦ απιρΙΠ5 118 Ίαπι ΠΟΠ 1ΠΥθ- 
πἰθηῦ. ὁ Μοτοβίοτος Ἠογαπῃ, 

Ἡ τς ἡ , - , τι .. Β 
οι εµμποροι τουτῶν οι πλουτήσαντες απ ἀῑνιίον {που εαπί αὉ ϱα, 

Ίοηρο ία υπ Ῥτορίθγ ΕΙπΙΟΓΕΠΙ κ. Ἡν ο το Ψ ον / {ο δὰ Ν 

απ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ µακροθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον ονπιοπιοταπι οἶπς Ποπίος 8ὸ 
Ἰαροπίες, ἰδ εί ἀϊοεπίοβ 88 - - . , 9 - 

τον βασανισμοῦ ο κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, ας ο σος. 
᾽ τῷ « Ξ . 61 λέγοντες, Οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ µεγάλη, η περιβε- Ἁπηϊοία ογαί Ὀγδείπο δὲ Ῥατραγα 

εί «οςσο, οἱ ἀοαιταία οδί Δ 1Ὸ ͵ 5 / δ 
βλημένη ΠΡΟ σΌΕΣ καὶ πορφυροῦν καὶ ἘΠΕ και εὐ Ἱαρίάο ρυδοίϊοβο οὖ πιατρα- 

αμδ, "Π αποπίαπ τπα ΠΟΙᾺ 
χρυσίῳ΄ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ ἔμαργα- ἀοβυϊειίαθ βαπὲ {απίαο αἰ νι εἴδο, 

ἘΠ᾿ οπηπῖβ σαῬογπα[οΥ οἱ ΟΠΊΠΘΒ “ὅτι μιᾷ ὧρᾳ ἠρημώθη ὁ ο τοσοῦτος πλοῦτος. αὐ Ἱὰ ρα ΠΡ τς 
/ 

καὶ πᾶς κυβερνήτης, καὶ πᾶς ᾿ ὃ ἐπὶ τόπον πλέων " 

ΑΝ 6. 
1. 6. 7. 14. 88, ο 

Ρᾳ. 
91. 92. 95. μαρμάρου, “" καὶ 

ἀνθρώπων. } 

ἂν ᾿ 

τα λαμπρὰ 
} Ἐτοις, 57:30. εν / 

εὑρήσουσιν 

ἐπ οχρυσῳ, κεχρυσωµένη ᾿ 

ρίτῃ"' 

19. εκ] οπη. Ο. 

--ἔυλου Ηΐρρ. Ώ/πς, | λιθου Α. Ψαὶρ. 
(3 ιν.) 

-- καὶ µαρµαρου Ψ α]ρ. Πἱρρ. | οπι. δὲ, 1. 
27. 

18, κινναµ. ΑΝΟ. 7. ῬΩ. 95. Υπαὶς. | 
Ἐ κιναμ. 5. 1. 6. 14. 98. 91. 95. Πίρρ. 

Απί, 41 (19). ΕΤ. Οπιρί. | -μωμον 
Δ0.1. 7. Ῥ. 91. 95. Ὑπ]ς. 2». Οπρί, | 

-μωμου δὲ, 6, 145ἱο, 88 (414) Ὢ. 99. 
ΠΗἱρρ. ; 

---καιαμωμον ΑΝΟΡ, 6. Απι. μά. Το. 

«Βίπ. Ἀγτ. Ηΐρρ. 1 ἔοι. ς. ὅδε 

1. 7. 14. 58. Ὁ. 91. 95, Υα]ς. Οἱ. 

Ὥσι. Μεπρῃ. Άππι, Άη. Ἐν, 
Οπρί. 

-- θυμιάματα ΑΝΟ. τε]. γαρ. Β8γΥ. 
Οπρί. 1 θυμιαμα 1. 95. Ηἰρρ. Εγ. | 
θυµιαµατος 14 (Τις) Ω. 99, 

-- και μυρον ΠΗἱρρ. Τηπις. | οτι. Ο. 
και οινον ΠΗἱρρ. | οπι. 7. 14 εἴο. ϱ. 

92. 

--- και ελαιον] Πίο και οινον 6. 
Η1ρρ. 

- και προβατα Πίο και κτηνη 6. 7. 14. 

98. Ω. 92. Οηρί. | Ῥοβί Υπ]σ. Μοππρῃ. 

Άνππι, 401. Ῥστ, Ηἱρρ. Ετ. | οπι. 91. | 
344, και τραγους ΠΜ). 

-- ἵππων ΠΗἱρρ. | ἵππους 95. 

νά, (804 χατεΒ αὐςίογεῖτ). 
--ρεδων ΑΝΟ. 1. Ῥῷ. Υι]ς. Οἱ. ἀπ. 

1Ηἱρρ. Ἐν. | ραιδων 6. 7. 38. 91. 95. 

1000 

Ι Ῥορί 

Ι ἵππον 

Ταϊά. «ππρί. | ρεδίων 14 δἰο. 99. (πὶ. 
και ρ. Μοπιρ].) 

18. ὸσωµατων Ηἰρρ. | ψυχων 14 (Τι8ἱ.). 

92. 

14. ἡ Ηἱρρ. Απ 
ο, 

41(19). | οπι. 

- σοὺ ϑηΐθ της επιθ.τ. ψυχ. ΑΝΟΡΕ. 95. 
Απιι πὰ. Το. Ώνπις. | 1 ροδί --. 1. 6. 
(7.) 14. 88. Ω. 91. σας. ΟἹ. ΕΤ. ΟΙ. 

ΗΙρρ. (σου απηλθεν] συν ἀπηλθεν 7.) 

π- τῆς επιθυµιας της ψΨυχης] οπι. 

23βί1. 

---ταλιπαρα Πἱρρ. | οπι. τα 14 εἴο. 99. | 

τα ριπαρα δ3. (οουγ.ο..) . αά. σου 
95. 

---τα λαμπ.] οτι. τα Ο. [14π. 1.] 

- απωλετο ΔΟ. 6. 14. 98. ῬΩ. 99. 95. 

γρ. Μεπιρμ. Πίρρ. Ῥτγηιβ. | απω- 

λοντο ὃ. 7. 91. Οπρί, |. 1 απηλθεν ς». 

1. Εν. 

--ου μὴ αυτα εὑρησουσιν ΔΝ(Ο)Ρ.γπ]ο. 

Βγγ. (αυτα ου µη Ο.) | Έουκετι ου µη 

εὑρησῃς αυτα 5. (6.) (1.) (91.) (Έ2.) 

(6πρί:) (ευρησεις 1. 91. Εν. Οπρί. 

εὕρης 6.) [ ου µη αυτα εὗρῃς Π!ρρ. 

| αυτα ου µη ευρης (7.) 14. (58.) Ω. 

92. (95.) (ου µη αυτα 98. 95. εὗρεις 7.) 

| ουτε Ψυχας ανθρωπων του λοιπου 

ἔµπορευση 6. | πεο Ίαπι ος π]ιτα 

Ἰηγεπίος γῆι, | ποτ Ἰπναπῖοπί απ- 

Ρας πιοχοβίοχος ἐπὶ Ίος ἵπ 5ο ΖΗ. | 
ΠΟΠ ΒΠ{ Ἱηγοπία Μοπιρῃ, 

16. απο µακρ. ΠΗἱρρ. Απι. 41 (19). | 
ΡΙΒΟΠΙ, και 14 ( ΤΙ51.) 

- κλαιοντες] Ῥταεπι. και 7. 14. ϱ. 99. | 

οπι, Πρ. 

16. πιά Ἱπῖ, καὶ Ἐπ 6. Ἱ. 88. ἘΣ 

91. 955. Υιαὶϊς. «Άι. Εν. Οπρί. 
γηιβ, ΠΗἱρρ. Απ, 41 (19). |. οπι.. 
ΑΝΟ. 1. 14 16. ϱ. 99. Μεπιρῃ. Δτπι 

Βγτ. 

---λεγοντες Εν. Ηἱρρ. | λεγουσιν ϱ. | 

οπι. 1. (ποπ 2.) 

--- ουαι 8οπης] 14( 7ι5έ.) Ω. 99.018. Ψα]ο. 
Μοπιρῃ. Ατπι, 81. Θυτ. Πρ». 

- ἡ πολις ἡ µεγ. Ηρ». | ἡ µεγ.πολις 
88, 

- ἡ µεγαλη ἡ περιβεβλη. Ὑα]ς. Πρ. | 
οπι. δὲ Ἐς (444..8.)} οπι. ἡ απίο περιβ. 

Δ. 

- βυσσινον πηι. Τά. Ἐγ. Οπιρί. ΠΗἱρρ. 
| βυσσον 7. 14 εἴο. 93, Ψαϊ]ρ. ΟἹ. | 
βυσσυνον 1. 

- κοκ. κ. πορφ. κ. βυσσ. Α. | εἶτα. Πἱρρ. 

(πορφυραν Ῥ.) | Ῥατρατα οἱ μγββῖπο 

οἱ οοσσῖπο πι», 

--και κεχ. Ηρ. Απ, 41 (50). Ε7. | 
ΟΠ. και 1. 

18, οπι. εξ απποπηατη ΟἿ. | οἱ {γι εἰοὶ ΟἹ. 1 14. 
Ῥοΐηα ἀεβίάθγιί απίπααο απο ἀἰβορβδογιαπί ΟἿ. 
οὖ ρταθο]ατα ΟἿ. 1 16. Ώγβεο οὖ ΡΌΤΡατγα ΟἿ. 
ἀθααταία οναῦ Οὐ, [ 17. οωπῖς αἱ ἴῃ Ἰασατα 
παν]ραῦ ΟἹ, - 

ὍὝ ων... 



ΧΥΤΠΙ.22. 

Τα]ς. Μεπιρῃ, 

Άτπη, ΖΗ, ΒΥτ. 

1 Ίρα, 34:19. 

 Εποζ, 97:99. 

19. ἔκραξαν 

ΚΊ58..μ4:23. ἠρημώθη. " 
“ 

ἅγιοι καὶ οἱ 

/ Ε 

μακρόθεν. ἔστησαν, 

τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ ; 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ν “ ν ο Ν ΄ ᾽ / ᾽ Ν 

καὶ ναῦται, καὶ ὅσοι τὴν θαλάσσιαν ἐργάζονται, ἀπὸ 
ιά 

καὶ ᾿ ἔκραξαν : ᾿ βλέποντες " 

τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες, Τίς ο ὁμοία 
51 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς 

κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦν- 
τες λέγοντες, Οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ 

λ/ 

ἐπλούτησαν πάντες οἱ “ἔχοντες "τὰ 
θαλάσσῃ εκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ 

5» / 

Ὁ Κ εὐφραίνου 
᾽ / Ν « ον σα 3/ 

ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἐκρι- 

18 1 

νεα » ο 

επ αυτη ; 

/ ε ἴω 5» 5» ο) 

νεν ὃ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 
116Υ, 51 (Ω8): 63. 

τὸ 158.,9.4:8. 
᾽ Ἂν ε ον ΝΜ 

οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐτι. 

“Ἴ Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ! ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον 
μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, Οὕτως 
ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ 

φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ 
μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ 

22 τὰ καὶ 

“πλοῖα ἐν τῇ 

» ἡ 

ουρανε, 

παπίαο οὗ αἰ ππατία οροταπίατ, 
Ίοηρο βίθίεγαπέ |86ἱ 6ΙαΠΙΒΥε- 
ταπύ γἱάσηίος Ίοσιπῃ Ἱποσπα1ἱ 
εἶπδ, ἀῑσρπίο πας 51Π|}}15 
οἰν]αί Ἠπίο πιαρπαα2 |δ οὖ 
πη]θοταπί Ῥα]γοτεπι 81ρετ σ8- 
Ρίζα 8.8, εὖ οἰαπανεγαπί 
Ποπίες οὗ Ἰησεπίθβ οἱ ἀἴσεπίεβ 
Ὑπαο ναο οἴν]ίας ππασπα, ἴῃ ας 
ἀῑν]ίθβ {πο 8απί ΟΠΙΠ65 απ 
Ἠαθεπό ηαγες ἴπ πιατὶ 4θ ϱγθ- 
{115 εἴταβ, αποπίαπ ππα Ἠογα ἀ6- 
βο]αία ϑδύ, 39 Εχκπ]ία Βρε 6818, 
οπθ]απη οὐ Β8ΠΟΙΪ εί αροείοΙί οὖ 
Ῥτορμείας, αποπίαπι ἱπαϊοαγιῦ 
ἀθιβ Ιαάἱοίαπι γεδίταπα ἆθ 1118. 

Ἂς (3 

και οι 

“1 ἘΠ βαδίαΠέ ππας απρε]ας 
οτίῖς Ἱαρίάεπα απαθῖ πιο]αγεπι 
ΠΙΑΡΠΊΠΙ, εἰ πηϊδὶῦ ἴῃ πιατθ 
ἀϊσυπβ, Ἠοο Ἱπιρεία τηλ θέα 
Ῥαῦγ]οῃ 1118 τπαρπα οἰγίίας οὗ 
π]ίτα. Ίαπ ποπ ΙΠΥΘΠΙΘίΗΓ, 
ΞΕ γοκ οἰθματεάοταπα οὗ 
πητιβίσοτπα δῦ Πδία σαπεπίαπα 
οὐ αρα ποῦι απἀϊθίας ΙπΠ ἴθ 

16. κεχρυσωµενη ΠΡ». | -μενοι Εἰε. 

1624. 1655. | -μενον δὰ. | Ταἆά. εν 

ας. ΝΟ. 1. 91. Πίρρ. Ἐτ. Οπιρί. | οπι. 

Α. 6. 7. 14 5ἱο. 98. ῬΟ. 95. 95. Υμ]ς. 

Αὐταὶ. Ῥγπιδ, 

- χρυσιῳ ΑΟ. 6.7. 58. ΡΟ. 95. Ηίρρ. | 

1 χρυσῷ, ἐν ΧΝ. 1. 14 σἱο. 91. ΕΤ. 
Οπρί, 

- τιμιῳ ΠΗἱρρ. | οπ. Ω. 
-- μαργαριτῃ ΔΝΟΡ. 95. Μεπιρι. 311. 

Ἔγπι, | Έτριταις «τ. 1. Ω. τε]. Υμ]ρ. 

Αγπῃ. ντ. Ηιρρ. Εν. Οπιρί, 
- ερηµωθη 1. (πο Εγ.) 

17. ὁ τοσ. Πρ». | οπη. ὁ Ῥ. 96. 

-- ὁ επι τοπον πλεων ΑΝΟ. 7. 14. 58. 

ϱ. (τον τοπ.) 92. 956. Απι. Ἐπιίά. Ατιη. 

Ἀντ. (2γήπ9.) (οσΠΘΒ...πβγϊσαπί «πι. 

οπιπίβ αἱ ἴπ Ίασστη πανίσαί ας. ΟἿ.) 

επι των πλοιων πλεων 6. ὮῬ. 91. 

(ρτασι, ὁ Οπιρί.) |. 1 ἐπὶ των πλοιων 

ὁ όμιλος σ. 1. Ηΐρρ. Απι, 41 (90). 
1. | πηοτίδ οὐ ΟΠ1ΠΘΒ (ΟΠΠ. και ναυται) 

Μεπιρῃ. |. οπιηθς αγήβοε παγίαπι 
11. 

- και ὁσοι] οἵη. Ἐτ. 

π- εργαζοντες Ἐτ. 

18. και εκρ. Πρρ. Απύ. 41 (30). |. οπι. 

38, 

- εκραξαν ΑΟΡ. 95. Ὑπ]σ. ΜοΏΡΗ. 5.γγυ. 

ΠΗιρρ. | { εκραζον ςς. δὲ, 1. (7). 6. 91. 
Ἐν. Οπιρί, [14 π.1. 

-- βλέποντες ΑΝ). Ο. 6.735 14{7ὲ 2) 98. 

ῬΟ. οἱ. 92. 9ὔ. Ατπι, Πρ». Οπιρί. | 

λέγοντες ἔξ, | 1 όρωντες 5. 1. 
Ἐτ. 

18. καπνον Ηἰρρ. Γγπιβ. | τοπον Α.Υα]ρ. 
- τις Πίρρ. Ῥγπιβ. | οπι. Ο. 
- ὁμοιαι 95. 

--- μεγαλφ] αἀά. ταυτφ Ῥηπι | πο 
Ηιρρ. 

19. εβαλον Χ. 1. τε]. Πρ». Απ, 41 

(90). Εν. πρ. | εβαλαν Ο. | 
εβαλλον Ῥ. ] επεβαλον Α. | επε- 
βαλλον 950. 

-- τας κεφαλας ΗΝ». 

- αυτων] ἑαυτων Ο. 

- εκραζον Ν. 1. 6. (7.) 14. 838. ΡΟ. τε]. 

Στ. Οπρί. 1 εκραξαν ΑΟ. Υα]ς. ΘΥ2. 

Μἱρρ. 

- κλαιοντες και πενθουντες Πρ. Ῥηπις. 

Εγ. Οπρί, | οπι. Α. 1. 

--λεγοντες] Ῥτασπι. και 6. 7. 88. Ῥῷ. 

91. Απι. ἆιπ. Ἀντ, Οπρί, [14 5.1 | 
οπι. ΑΝΟ, τε]. υπα]ς. Οἱ. Μά. Όεπι. 

ΜεπιρΗ. Πορ. Εν. 

--ουαι 56πΠ6] ὃν. Μεπιρῃ, [14.1] | 
5 Πρ». 9ί1. 

-- τα πλοια ΑΝΟ. 7. 14. 38. ῬΩ. 91. 

9». 96. Ηρ». Οπρί. | Χοπ.τας. 1. 
65. ΑΥΠΙ, Γγ. 

- τιµιοτητος] πιοτητος Πίρ». 

- ερημωθὴ 1. (πο Εγ.) | ειρήµωθη 7. 

90. ἐπ᾿ αυτ ΝΟ. 7. 14 (Τγιει.). 88. 
Ω. 91. 92. 95. Ὑπὶς. Μεπιρῃ. Ἠίρρ. 

μι 

| της κεφαλης Ν. 

Απί. 45 (20). Ῥηπι. Οπρί. | 1 επ’ 
αυτην ς». 1. 68. Ἑ. Εν. | εν αυτῃ Α. 

90. και οἱ αποστ. ΑΝ. 6. 7. 14 (ΤΓιε1.) 98. 

Ῥῷ. 91. 92. 95. Απιι Για, Μεπιρῃ. 

“Ἔτι. ντ, Ηἰρρ. Ῥγπιβ. Οπιρί. | Ἐ οπι. 
και οἱ «. 6. 1. Υμ]ς. Οἱ. Ώεπι. Ατπι. 
Ἐν. 

- εξ αυτης ΠΗἱρρ. | απ᾿ αυτης 91. 

21. αγγελος ισχυρος λιθον 90. 1 τε. 
Ὑπ]ς. Ατπι. {ΡιΠ, Πίρρ. Από. 45 (90). 

| αγγελοςλιθον ισχυρον ΧΑ. | αγγελος 

λιθον (οπι. ισχ.) Α. γτ. (απι5 απρθ]ις 

Ἰαρίάεπι) | οὖ απσε]ιβ [οτέῖς οκε]απιαν]έ 
]πιοχοπι ϱἳ βαθιές ππαρπαπη Ἱπρίάεπι 
Μεπιρῃ. 

--μυλον 1. 6. 7. ῬΟ. τεὶ. ΜΠ». Ἐν. 

(περί. 1 μυλινον Δ. π]6. | µυλικον 

Ο. [λιθὸον δὲ, 

--µεγαν Πίρρ. | µεγα 3588(4|Π} 
-- λεγον Ρ. 

--- οὕτως ΠΡ». Ῥτασπι. ὅτι δὲ. || οτι. 
91. 

-- ἐτὶ] 844. εν αὐτῳ Ν. 14 (Μ|ι11.) ϱ. 98. 
[ οπ. Πίρρ. 

22. και 19. οπι. ἐξ. 1. 

-- σαλπιστων] σαλπιγγων δ. | σαλ- 

πιγκτων Ηἰρρ. |. αὖά. και 58 (416) | 
οἵη. ΠΜἱρρ. 

--ακουσθῳ 19. Ηἰρρ. | ακουσῃ 14 (Ττερ.) 

11. φαΐ ἴῃ ταατία Οἱ. 1 19. οπι, “ου” απθ 
ἀἴοεπθεβ ΟἿ. | οἴνίίας 116 Οἵ. 1 Ἠαρεύυαπέ Οἱ. | 
20. βΒαπιοῦί αΡοβίοΙί, οπι. " οὐ" ΟἹ, | 21. οἴνίιαφ 1118 
πιβρµα Οἱ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. ΧΥΠΙ. 29. 

ΑΝ (0) Ἴ Ἧ » τα { πα τέ ᾿ οὐ μὴ πρ], οὐ οπιπῖ αγίϊίος 
1. 6. 7. 14. 98. ἘΡ σοι ΤῸ ταὶ ἘΠ ας ολ. ͵ τ . χ ὭΣ μη οπιπῖς ατιῖς ΠΟΠ Ιπγοθπ]εέιτ 1π 

τα. εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, " καὶ φωνη μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ο απιρ]ίμβ, εἰ γοκ πιοῖδθ Ποπ 
91. 92. 95. δῇ καν τος , ο ο 9 απάἰθίαγ ἴῃ το απιρῃης, 33 οὐ 

εν ας ετο και φῶς λυχνου ου πῆ φανῇ εν σοι εἶτ Ίακ Ἰασετπας που Ἰμορρῖε ΗΡΙ 
Ὁ 267. 25: 19. αππρ]αβ, οὖ τοκ βροπβὶ οὖ 

ὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν ΕΡοπκαο πο ια[είαχ αἆμιο ἵπ 

σοὶ ἔτι" ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες. τῆς ἴθ, 4υΐδ ΠΠΟΓΟΔΙΟΣΟΦ ὑαΐ τα 
Ῥτίπεῖρες ἔογγαθ, θπία ἴῃ γ6Π8- 

γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα Βοῖῖς ἐαῖς ογταγετιπί ΟΠΙΠΟΒ 
ν τὰν ΠΝ ο ἦν [ν κε ἐγ Ρεπίθ», 3' οὖ Ιπ 6. βαηρα18 Ῥτο- τα έθνη. καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων Ὦλοινεωπι δὲ δαποιοτατα Πάγο. 
τος ο περ ΥΞ στὸ ΤΏ ἢ {18 οδί δὺ οπιηΐαπα ααΐ ΙΠίο- εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς. ο μιας 

τν Ν ΄ 3/ Εν . ΧΙΧ. Νε’ ΤῈ Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν ὃ μεγάλην ὄχλου Ρον μεθα απαϊνί αιαοὶ 
ΞΕ ο. ο 4 ΄ ΛΑ λούϊα- ἡ Ύοουπι παρ ἑατραταπα 

πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ᾿ λεγόντων, Άλληλουια" Ἢ πιπ]αταπι ἵα οπε]ο ἀἴσθπετα, 
/ ος 7 υ ο ο” ο η" ΑΙε]αῖα, Ίάας οὐ ρ]ογία εἰ υἱγὶ ν σωτηρία καὶ ἡ δόξα | καὶ ἢ δύναμις "τοῦ θεοῦ ἀῶ ἐστον τ ὅστις τῇ 

9 -- Ἂς ιά [ο . - -. . - Ῥεπί. 35: 4. ἡμῶν" ο ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ" εἰ ἴπδία Ἰαάίοία, δαηῦ εἶα», ψαὶ 
Τὸ ἜΣ . , Ἧ “- ἘΞ Ψ ᾿παάϊοανῖ ἀ6 ΤΩΌΥΘΙΓΙΟΘ παρ ηα, 
οτι εκρινεν την πορνην την µεγαλην, τις ἐφθειρεν 4086 ΘΟΓΓᾺΡΙ ἵεγταπι ΊῃΠ Ῥτο- 

ΓΝ 4 4 ο » “ / » ἴα ΣΡ ΞΕ δή Χ Ε(πμοπθ εαα, οὐ υἱπαϊοαν!ῦ 
επι, 832: 43. την γην εν τη πορνειᾳ αυτης, και ἐξε ικησεν το ΒΒ ΠΡ ΑἸ ΠΟΘΙ ΒΕΓΥΟΓΙΠΙ 5ΙΟΓΙΠΙ 

- “ ΄ » αν 3 Ἂς ο 3 Ν σεν - 15. 38: 1 

αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ] χειρὸς αὐτῆς. “ καὶ δεύ ἐξ πε σα 
/.. λ τον - Ἐοταες 9, 4188. 34110, τερον εἴρηκαν, ᾿Αλληλούϊα" καὶ 1ὃ καπνὸς αὐτῆς εἶων ἀϑοοπαϊε ἵτ εαοσα]α 9ᾳοοι- 

» / ᾿ κ ο. τι ς) ἔν “ Ἱοταπῃ. “Εν οεοεϊἀοταπυ 586- 
ἀναβαίνει εις τους αιωνας των αιωνωγ. και ᾿" ἐπεσὰν 

22. και πας τεχν . .. . εὗρ. εν σοι ετι | 34. εὑρεθη Ηἱρρ. | εὑρεθησαν 7. 14 (Τ19ι. “Ἔτη. Ῥστ. [ ξκυριῳ τῳ θεῳ ς.. 1. 
Ὑπ]ς. ΟἹ. ἅπι. Μεπιρη. ντ. | οπι. οὐ 11) (ἀε]ενῖῖ «Γαεήσοπ 511. 939.) 2. 

14(Τή1.) 95. μά. Ατπι. Ηὶρρ. | δὰ | -- εσφαγµενων Πῖρρ. | εσφραγισµενων | 3. αἱ κρ.] οπι. αἱ Α. 

βη. νετ. 7. (εὑρεθει). 38. |. γεγραμµενων Άτπι. (864. εν τῷ | -- δικαιοι 7. 

- πασης τεχνης Ο. τε]. 

Δ. 

- και φωνη µ. ο. μ. ακουσθη εν σοι ετι 
γα]ρ. (εξ Ειωα.) Μεπιρῃ. | οπι. ἐξ. 58. 
Άτπι, δι, Βγτ. Ηἱρρ. 

-- μυλου] µυθου Ο. 

--- ακουσθφ 20.] ακουσθει 7. | εὑρεθφ Ω. | 
φανη 6. 

98. και 19. οπι. Ω. 

-- και φως λυχ... 

Ηΐ»ρ. 

--λυχνου] 844. και φωνη µυλου Αὐτη. 
- φανει 7. 

--- εν σοι] οἵη. εν Ο. 181 Απι. Εμιὰ, 

- και 29. η 38. 

--- φωνη νυμφιου Ηρ». ΑἸι. 42 (20). | 
φωνὴν νυµφιου ᾿δ Ἐ (οοττ..8,} 

- νυμφης] ΡΙΒΕΠΙ. φωνη Ο. 

- ὅτι οἱ ἐμπ. ΝΟΡΩ. τε]. Ὑπὶρ. Ηρ». | 
οπι. ὁτι 38. ουδὲ οἱ εµπ. Ατπι. | οἵη. οἱ 
Α. 96. 

--γης] 848, ααἲ οὐ]εοίαραπίας ἵπ {θ 
Ἄττῃ. 

34. αἷμα ΑΦΟ. 1. 88. Ῥ. Ῥντ. Πἱρρ. 
Απι, 42 (20). Ἐπ. | αἵματα 6.7. 14.0. 

91. 93. 95. ΟΠπρί, | παν το αἷμα Ατπι. 
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γπ]ρ. | οἵη. 

.εν σοι ετι] οτι. Α. 

γῷ ζωντος). 

1. µετα] Τ ΡΙΔεΠΙ. και 5. 1. 58. 91. Ατπι. 

πῃ. Ετ. | οι. ΑΝΟ. 6.7. 14{ 78.) 

ῬΩ. 92. 95. Υπ]ς. Μεπιρῃ. 95. Έγπιδ. 

--- ηκουσα 844. ὡς Εἰσ. ΑΝΟ. 6. 14 δίο. 

Ρῳ.91(7 ἃ 6.) 958. Υπὶς. Μεπιρῃ. 

ὌΝ | οπι.. ὡς Θὲ 8. 1. 7. 58. 

91 (Βιεῖψ.) Ατπι. Ὀντ. Ώτηιδ. τ. 

- μεγαλην πίε οχλ. πολλ. ΑΝΘ. 6. 7 
14. 38. ῬΟ. 92. 95. Απι. Γμ[α. Μεπιρη. 

ΆἉτη, (οπ, πολλου) «1. Ὀντ. | 
} Ρο Ξ 91. (Έα) | οπι,. Ἱ. 

γπ]ς. ΟἹ. Ετ. 

- λεγοντων Αἰ. 1. 6. 7. 14 εἐ6. (-τον 

πὲ υἱά.) 38. ῬΩ. 91. 92. 95. Υα]ς. ὅγτ. 
Οπρί. | ἹἸ λεγοντος 5. γ. Ατπι. | 
844. το 1. τ. 

--- και ἡ δοξα Αδαρ, 1, 38. Ῥ. Υπἱς. 

| Ῥοδέ και ἡ δυναμις 6. 7. 

14 5ἱο. ῷ. 91. 92. 96. Ἀντ. (πρ. | οτη. 

Ἁτπι, Ἐγ. 

δὲ. 1 Τ αἀἀ. και ἡ τιµη ας. 1. Μεπιρῃ. 
(5υτ.) Ἐν. 1 οπι. δα, 6. 7. 14 μἐυίς, 

88. ΡΩ. 91. 92, 96. Υπ]ς. Ατπι. ΖΕ 1}. 

Ἔγηις. (σπρ]. 

---του θεου ΑδὲΟ. 6. 7. 14. 38. ῬΟ. 9]. 

93. 95. ΜεπιρΗ. (πρί. Ώεο Υπ]ς. Αὐτὰ. 

- ὅτι] ὁς 14 ( Τις.) 

--πορνην] πολιν 14 δἷο (811. «Γαοβνοπ 
εὖ 92). 

- ἥτις εῴθειρεν την γην] οπι. Αττη. 

---εῴθειρεν ΝΟΕ. 96. Έτπια. Ἐγ. | διεῴθει- 

Ρεν Τ. 14 εἴς. 88. ϱ. 91. 95. Οπρῖ. | 
εκρινεν ΑΔ. 

- εξεδικησεν] ΡΙΑΟΠΠ. κυριος 95. 
---δουλων αυτου] δουλ. 

(εουγ.Ξ3.) 

---χειρος] Τ Ρίβεπι.της 5. 1.91. ΕΤ, | 

οπι. ΑΝΟ. 7. 14. 98. Ῥ0. 96. Ατπι. 

Οπρί. (40 εα Μεπιρη.) 

8. εἰρηκαν Α. 1. 14 κί υἱά. Ῥ. Ἀγτ. Εγ. 

(8.-ασιν) | ειρηκασιν 93. 95. | ειπαν Ο. 
(38. -ον) | ειρηκεν 6. 7.0. 91. πιρί. | 
δεομπά ας αἰχὶῦ Μεπηρη. 

- αυτης] οἵη. 1. δια. Εγ. 

-- αναβαινει] ανεβαινεν 88. 

4. επεσαν ΑΟ. 1 (7.) ΡΩ3”. ΕΤ. | 1 -σον 
5- 6. 14. 885. ϱ3. 91. 9ὅς. (ρορί οἱ 
πρεσβυτεροι 7.) 

αυτης ἕξ, 

325. ΙποθΏῖε ἴπ ἐθ Οἱ. | Ὀοπθβς 18 4πι, 
1. οπι. παβρηαπα Οἱ. 1 ἑαὈασατα 40π. | βα]αβ δὲ 

Οἱ. | 3. πιαπίΌιΒ εἶας Οἱ. 



ΧΙΧ. 10. 

να]ρ. Μεπιρῃ. 
[Τπεῦ.] Αττη, 

3901. ϑὅγτ. 

πο. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἢ - Ν δ. ἘΜ 
τεσσαρες, καὶ τὰ Ἱτεσ- 

- ,΄ - “ “ Υ. 

ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ 
ὡς , / ; ᾽ δε 

ἐπὶ ᾿ τῷ θρόνῳ " λέγοντες, ᾽Αμήν' ᾿Αλληλούϊα. ὃ καὶ 
Ν ΑΝ. δ “-“ / -“ ΄“ 

φωνὴ | ἀπὸ " τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν, λέγουσα, Αἰνεῖτε 
ον ο” ε - / ΄“ “ ε 

τῷ θεῷ ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, [καὶ] οἱ φο- 
’ αν ΄ 

βούμενοι αὐτὸν ! οἱ μικροὶ Ἱ καὶ οἱ μεγάλοι. καὶ 
3/ Ν ΕΣ “-“ Ν 

κουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ἢ η 
ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσ; υρῶν ᾽ ΩΡ: 
λεγόντων, ᾿Αλληλούϊα: ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ 

θεὸς ̓  ἡμῶν ΄ ὁ παντοκράτωρ. 

ε / ε » 

οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἰκοσι 
“ 

σερα 

πΙοχθβ υἱρίπιὶ απαίίποῦ οί 
απαίίπος απἰπιβ]ία, οὗ δάογανθ- 
ταπῦ ἆθαπι βοἀεπίοπι ΒΌΡΘΥ 
{Ἡτοπαπα ἀϊσοπίθβ, ΑπποΠ, 8116- 
1αἴα, 5 Εὖ νοχ ἀθ ἴτοπο αχἰνίέ 
ἀϊσθῃπςβ, Ἰμαπάθπι ἀῑοῖιο ἆθο 
πΠοβίτο, ΟΠΙΠΘΒ ΒΟΥΥΪ δἶας οὐ απὶ 
Εππείϊθ θππῃ, Ῥαδί] οὖ πιαρηϊ, 
5 ἘΠ απαϊνῖ ᾳπαδὶ γοσεπι ἴπτραθ 
πἹασηπαθ εἰ βἰοαῦ γοσθπι 8ᾳ18- 
τατῃ πια]ίατατη οἱ βου Τοσθπι 
ἰοπίααπῃ πιαρποταπῃ, ἀἱοθη- 
αππη, Α]οἰαῖα, ααοπίατα τερΠΒ- 
πιο ἁοπιίπαδ ἆθιβδ Ἠποδίογ 
οπιπ]ροίθης. 

ΝΖ' 

6 ΤΠΟΡ. Τὸ Χαίρωμεν καὶ 

δ 

- / “-“ 

Σἀγαλλιῶώμεν ΄, καὶ δῶμεν τὴν 
δόξ ον ον τρ 1 ε ΣᾺ κῶ / ἘΝ 6 
οξαν αὐτῷ" ὅτι ἦλθεν ὁ γαμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ 

3 ο. ε / « 

γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτὴν. 
΄ / Ν κ ἡ 

περιβάληται βύσσινον ἶ λαμπρὸν καθαρόν”' τὸ γὰρ 
΄ Ν 

Βυσσινον; τὰ δικαιώματα 
᾿ Καὶ λέγει μοι, Τράψον, Μακάριοι οἱ εἰς τὸ 

δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ αι κεκλημένοι. Καὶ λέγει 
“ 

μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ ἵ τοῦ θεοῦ εἰσιν". 

ο ον σου Ξ 
καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα 

“- Ἐν τ, » / 

των αἼὝΟΙ; εστιν. 

Ἰ απάθαπιας οὐ οκπ]ίοπ]18 
οὐ ἆἀεπιι ρ]οτῖαπι εἰ, οαπῖα 
ποπεταπί παρ[]αθ αρηῖ οὐ πΧΟΓ 
εἶα5 ρταθραταγν]ϊ 86, ὃ οὐ ἀαίαπι 
δι 111 αἱ οοορετῖαῦ 5ο Ὀγβεί- 
ΠῚ βρ]επάεηπς οαπἱάαπῃ. 
ἘῬγεείπαπι επῖπι Πα5ήΠοβῦίοπθΒ 
ΒΗΠ{ ΒΗΠΟΙΟΓΗΤΗ. 

ΣΕ ἀῑοΙς πΒῖ, Θοτίθο Ῥεαίῖ 
αἱ δα σεπαπα παρίαταπι ασηϊ 
τοσα εαπὀ. Εἰ ἀῑοΙς τη]βῖ, 

10 Ἠαεο σγουρὰ γοτα ἀοὶ βαηῦ. " Εὖ καὶ 

4. οἱ πρεσβυτεροι οἱ εικοσι τεσσαρες 8Ο. 

6. 14 (αελεοπ). 38. Ῥ. Ψπ]σ. ΟΙ. πι. 
Οπιρί. | και" τεσσ. «-. Γαία. στ. | 
οἳ εικοσι τεσσαρες πρεσβυτεροι Δ. 14. 

(οἱ 6αρτα). 91. (κδ) Ατπι. Ῥγπι. | οἱ 

πρεσβ. οἱ κδ΄ 1. 7. . 95. Ἐτ. | οἱ κδ΄ 
πρεσβ. 92. 

--τεσσερα ἕφα Α(Ν)Ο. (οπι. ἕψα δὲ". 
β4ά.53) |  τεσσαρα ἕφα ςς. 1. 6. 7. 14. 

88. Ῥ. 91. | δ΄ ζωια (0.) 96. Μεπιρη. 
-τῳ θρονῳ ΑΝΟ. 6. 7. 14. Ω. 92. 95. 

ΈἜτπια, | του θρονου 5. 1. 38. 91]. 

τ. | των θρονων Ῥ. | τῷ θρονῳ του 

ουρανου 14 ( δἰ.) (νιά. νετ. δ.) 

- αμην] οπι. 7. (οΠι. αλληλουια ΕΏγπιδ.) 

δ. φωνη... εζηλθεν λεγουσα] φωναι.. 

εἔηλθον λεγουσαι ἴδ". (οοττ.«Ἡ.) 

- απο ΑΟ. 7. 14 αἱ υἱά. 38. Ω. 92. 96. | 

Ἐπ ἐπ . 1. 65. Ῥ. 91. “4ο” Υπἱρ. Ε;. 

Οπρἰ. 
- θρονου] ουρανου 14. ϱ. 93. 

- λεγουσα] οπι. 1. Ε}. 

--- τῳ θεῳ ΑΝΟ. 14 (ΤΓ151.) Ρ.99. | {τὸν 
θεον ς». 1. (θεον 5αρτι ταῦτο 1.) 7. τε]. 

Ἐν. 
- παντες] Ῥτϑοῖη. αἴνειτε 95. 

--- και 90. Α. 1. 7. 14. 38. Ο. 91. 952. 

γπ]ς. Μεπιρῃ. στη. ἆδιῃ. Θγτ. Ῥτπις. 

| οπι. ΟΡ. 

- οἱ μικροι] { Ρταεπι. και 5. 1. Ἐγ. | 

οτι. ΑΦΟ. 6. 7. 58. ῬΩ. 91. 95. Υπ]σ. 
Μεπιρη. Απ, «ί, Ἀντ. Οπρἰ. 
[14 π. 1.] 

δ. οἱ α1ε.]. οπη. 7. 
6. ὡς 19.] οπι. 13. 

- ὡς 20. Υαἱσ. Μεπιρῃ. Αιπι. ἤθη. Βστ. 

Ῥτπις. Ετ. | οπι. Α. 6. 

--λεγοντων Εἰσ. Α. 6. 88(41/. ἀἲς.) Ἑ. 

955. γπ]ς.[λεγοντες 7. 14. . 91. Ατπη. 

Οπρί. (λεγοντ. 93.) |-τας δέ. 8.1. Ετ. 

| λεγουσων ἐξ. || αἀά. παλιν Ατπι. 

- κύριος ὁ θεος αν. Μεπιρη. Βστ. | 

ὁ θεος ὁ κυριος 3. (εοττ.Ώ..) Ὦο- 

πῖηπς {απίωπι ΖΕΔ. | οπι. κυριος 1. 

Άτπι. Ζοµ. Ἐγ. 
- ἡμων ὃὲ, 6. 7. 14. 88, ῬΟ. 91. 92. 

γὰρ. Ἐντ. Οπρί. | Ἐοπ. 5. Α. 1. 95. 
Μεπιρῃ. Ατπι. 301, Εν. 

7. αγαλλιωμεν ΑΝ. 1. Ἐ. 96. [1 αγαλλιω- 
μεθα 5. 6. 7. 88. Ο. 91. «Ἔτ. Οπιρί. 

[14 π. 1.] 

- δωμεν ΝΧ. 1. 6. 7. 14. Ω. 38. 91. 955. 

πρ. Μεπιρῃ, ΤΠεΡ. (Ατπι.) ἔγ. 

Ουρτ. 298. Ῥγπι. | δωσομεν ΑΝ... | 
δωσωμεν Ἑ. 

--- αυτῳ] αυτου 1. Ἐγ. 

(σοτγ.ε3). 

- γυνη] νυµφη δες. | αἀᾶ. 14. Ατπι, 
- αυτου ΟΠΙ. 1. 7. 

8. περιβαλληται 14. (811. 92.) 

Ι αυτων '. 

8. λαμπρον καθαρον ΑΝ. 7. Ῥ. 91. 95. 
Απι. Για. Ίλεπι. Ίμιπου. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

πι. | λ.και καθ. 6. 14. 88. ϱ. 99. 

γπ]ς. Οἱ. Αντ. Οπρί,. 1 Ἱ καθαρον και 
λαμπρον «-. 1. Ατπι. (ΡΓ86ΠΙ. λευκον) 

Ἐτ. | Ῥατρπταπη Ἰποίς ρπτατα 1. 
- των ἅγιων δηΐθ εστιν Αἱξ. 6. 7. 14 κε 

υἱά. 38. ῬΩ. 91. 92. 95. Βντ. ΈῬγπι. 

Οπρ]. |  ροβί 5. 1. αρ. Μεπιρῃ. 

ΤΠεΡ. Οπιρί. [Ατπι. 41.1 τ. 

9, και 19,1 δᾶ, ππα8 6 ρεθευγίετίβ στη. 
- μοι] οπι. ΤῊ. 

- γραψον οπι. 1. Ἐτ. 

- το δειπν.] τον δειπν. 88. Ο. 

- του γαμου] οτι. ΧΑ. (αάά.53.) 1. Ἐγ. 
- και λεγει μοι 39.1 οπι. ἐξ ἢ. (αάά.53.) 

(6.) 38. | οπι. 84. θεου Ατπι. (οπι. 

μοι Του.) | και] αάά. δή γε 5’ 
ἀπιόντες ὡς δεῖ 6. (εττοτεβ) 

- λογοι] αἀά. µου ἐξ, (οπι.53.) 

--- αληθινοι] Ῥταετῃ. οἱ Α. 

- αληθ. του θεου εισιν Α. 6. 7. 14. ΡΟ. 

92, Απι. (Γιά) Μεπιρη. (Ἠ11.) Βστ. 
(Ώτπις.) | του θεου αληθ. εισιν ἰδ, 95. 

γαρ. ΟΙ. | 1 αληθ. εἰσιν τοῦ θεου ς-. 
83.1. 98.91. Ἐτ. Οπιρί. (και του θεου 

Τε.) 

6. ἔαῦαο Απι. | ἑοπίίσαοσυτα Οἵ. { 8, πα 
αρ]οπάρθη ή οἱ οαπαϊάο Οἵ. | 9. εὖ αἰχτυ Οἵ. | ἆ 
τοτα Οἵ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. αρ» 

ΑΝ, 1.5» »ν ο Ἢ ο πεν Ὄ ορο]ᾷ1 απῖο Ρ6 685 οἶπς αἰ αἄοτα- ἡ. ΩΤ έπεσα έμπροσθεν των ποδῶν αὐτοῦ τροσκθνησαι τοσα ου. ΤΣ ἀῑοὶς πα, Ὑ]ᾶς 

Ρ.0. αὐτῷ: καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή: σύνδουλος σου εἰμὶ πο Τρροτῖβ: οοπδοσγια ἐπα 
91. 92. 95. ο 8υπη οὗ [ταίγαπι ἵποταπη Ἠαδεῃ- 

᾽ -- Ἀ “ “ ΄, 
]ησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς πω 

ΝΗ’ Ἡ Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ᾿ἠνεῳγμένον᾽ ’, καὶ ἰδοὺ 
ἵππος λευκὸς, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν, 

11, [καλούμενος καλούμενος” καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει Ἰπάϊοαι ει ρακπαι. 
- ΔΝ - Ν Ν 

2 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ " φλὸξ πυρὸς, 

΄“ - Αν 3 / Ἂς ἢ των 

καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ἴππι τοβιϊπιοπίαπηι Ίσσα: ἀθιια 
42 α “ “ / Ξ ε Ἁ / 

Ἰησοῦ: τῷ θεῷ προσκύνησον' ἡ γὰρ μαρτυρία { αὐοτα. 'Γοβυτηοηϊαπη. οπῖπα 
168ὰ εξί ερἰγῖτι5 ρσορῃθιῖδο, 

1 Τὰ νἱᾶϊ οπε]απῃ αροτίαπι, οὗ 
6666 επ» 4088, εὖ ααΐ εεἆε- 

πιστὸς Ὀαῦ «προσ θυπῃ γοσββαίαγ βἀθ- 
115 οἱ γεταακ γοσαίατ, ο 1 βυϊ τα 

13 Οο]ϊ 
Ἀπίοπα εἶπς εἶουῖ Βατηπια Ισηῖς, 
εὖ ἵπ οαρίιο εἶιδ ἀἰαάειπιαῖα, 

Ν Ν “ / ΄ 

καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά: ἔχων τλῦϊεα, ἰναΐλοπιβ ποιο βου ρυατη 

“ Ἂν 7 ΤΥ ΤῊΝ - / ο - 

Κληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ὃ λόγος τοῦ θεοῦ. 
Δ / » “ 3 ο μο / οι αν ο κ» 

τα στρατεύματα ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ 

3/ / ΟΣ Ων 5 » λ μις 19τ 
ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτὸς" 

/ ε ἣν, / “ Ἂν 

περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι" καὶ 

. 4ποὰ πεπιο πουϊξ. πεί ἴρβο. 
και " Ἐπ γεβήταθ ογὰῦ γεδίεπη 

Σι} Ἀβρείδατ 5δαηραΐπο, δ γοσδίας 
ΚέΕΤ ποπιεπ εἶας γεγραπῃ ἀθῖ, 1" Εὖ 

14 καὶ επετοῖτας απί 9απί 'π οπε]ο 
βοααοδαπίας  εαπ ἴῃ οηιῖς 
αἱ0ῖ8, γερτί Ὀγβαίπαπι αἱθαπι 
παπά στη, 5 Ε΄ 4ο οἵα Ἱρδίις “ -“ » / / ἊΝ Ν τ Ξ 

ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καὶ γτοοοάϊ! ᾳ]αάϊας δοαζαδ, αὐ ἴῃ 

πιστὸς Ξ 
καὶ πολεμεῖ: 

ΤΊβ8. 63:1, 3. 

/ 

“6, 1:16. καθαρόν. “ἢ καὶ 
“ / . . ΄ 

δέκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 

10, επεσα ΑΝ, 1. 7. 88. Ῥ. (εµπεσα 

7.) | Τεπεσον 5. 6. 14. Ω. 91. 95. 

- εμπροσθεν] ενωπιον Ώ. | εµπροσθε 
6. 

- αυτου] του αγγελου 96. (γίᾶ, χχίϊ. 
8.) 

---προσκυνησαι] και προσεκυνησα Ῥ. 
---αυτῳ] αυτον ϱ. 

--ορα µη] 844. ποιησης 960. Υπ]α. 

63/7. 955. Έγπιδ. || δα. πεσης εµπρο- 

σθεν µου και γαρ εγω Αππι. |. 4. 

προσκυνησης μοι ὅτι δουλος και εγω 
ὡς συ Κη. Ριίαίέ. 

-- και τ. αδελφ. (ρτ. | οπι. και 91. 

- αδελφ. σου (1Ἠργ. | οπη. σου 83. 6. | 
8444. και 1. Δ. 

--Ιησου 19. { Ῥταεπι. του 5. ΤΠΕΡ. 

Ἔν. |. οπι. ΑΝ. 1. 6. 7. 14 (Τγιεἱ.) 58. 

ΈἘΩ. 91. 95. 96. Αππιι Οπρί. |. α.ῑ. 

χριστοῦ ΑΤΠ. Όγπι. ΤὮοπαπΙ «ἆθβιι 

Αι. 

-- ἴησου 29.1 { Ῥτασπι. του «. 6. 385. 

91. ΤΠΘΡ. | οπι. Α)Ν. 1. 14 (2 4) ῬΡῷ. 
92. 95. Ατγπι Ἠγ,. (Ώοπιϊπ [65 1.) 

11. ειδον Η!ρρ. ο. Νοεῦ. 15 (16). Ογἰᾳ. ἵν. 

653, [ τδὸν Δ. 7. ϱ. | οπι. 811. 

-π- ηνεῳγμενον ΑΣΕ. ΠΗ{ρρ. | { ανεῳγμ. 
«-. 1 (-νων). 6. 88, τε]. Ογῆσ. ἵν. 558, 

-- ἵππος λευκος Οτίφ. ἵν. ἵππος λευικος 

1. (ποη 1 :.) 

- καλούμενος Ρο8ΐ πιστος Ν. [7 ἀηΐβ «--. 

7.58. Ω. 91.955. Υα]ψ. Μεπιρῃ. ΤΗεΝ, 

1004 

ιΠ. Ἀψτ. Ίγεπ. 206. Οτῖᾳ. πι. ΠΠ. 

605, ἵν, ὅδα (455). Ορτ. 9856. Ῥτπις. 

Οπρί,]οπη. Α. 1. 6. Ῥ. Αιπι. Ηρ». ΕΤ. 

11. αληθινος] αἀᾶ. νοσαίαχ πι. ἔα. 
19. οἱ δε οἱ οφθ. δὰ. | εἰτα. ΑΔ. τε]. Ηἱρρ. 

ο. Νοει. 15(16.) Οτῖσ. ἵν. δδ8, 574. 

Οτίᾳ. πι. ΠΠ. 604. Ώτηι. (οπ. νου. 

Ορ. 285.) 
- φλοξ] Τ Ρτασπη. ὡς ς;. Α. 91.95. Υα]ς. 

ΑΔίµ. Ἀντ, Έηπι. τ. ότι. ὃν. 1. 6. 7. 14 

(Υικε:) 58. ῬΏ. 99. Μεπιρῃ, Ασπι. Ίγεπ. 

256. Ογιᾳ. ἵν. Οτῖφ. ἴπι. Π. ΕΗἱρρ. 

Ομρί. 

-- επι την κεφαλὴν ΟΥίφ.1ν. 553. [εν τῷ 
κεφαλῃ 14 (Ἠ19ι.)99. διαδηµατα πολλα 

επι την κεφαλην ΠΗιρρ. 

--- έχων] 844. ονοματα γεγραμμενα και 

14 (7 4.) 38. ϱ.91. 92. 95. Ῥγτ. (ωπρί. 

[οπ. ΑΝ Ἐν 1. 7. Ῥ. γα]ρ. Μεπιρῃ. 

Τμεῦ. Αὐπι, ἔπι. Εν. 

- γεγραμμενον ὁ ουδεις Ηρ». Οτιφ. ἵν. 

δ5ῦ, 588, Οτγῖφ. {π|. (1.1 οτι. 83. εὐ 

Ῥτο ονομα] ονοματα γεγράμμενα ἃ 
ουδις ΝΑ. ΑΖ. 

--- εἰ μη] η µη ὃν , (σος. Ἡ) 

18. βεβαμμενον Α. 1. 6. 7. 38. ϱ. 91. | 

ερραντισµενον 95. Ηἰρρ. Οτῖφ. ἵν. ὅ5ῦ. 

Ι ρεραντισµενον Ἑ. | περιρεραμμε- 

νον ΝΧ. | ερραμµενον Οτῖρ. ἵν. 589, | 

περιρεραντισµενον δα, ΒΒΡΕΥΒΙΤΩ {γεπ. 

Ἔγτπις. «ΟΠΕΡΕΓΕΟ ΟΥἱΦ. Ππί. ΠΠ. 608, 4παε 

6ΟΠΒΡΘΙΕ8 εταί Αδιῃ, | αἀά. εν 6. 

18. κεκληται ΑΝ5. 6. 14 (751) 58. ῬΌ. 

92. 95. ΠΗἱρρ. 1 κεκλητο 3. (οπη. το 
564.) | εκεκλητο ΟΥίᾳ. ἵν. | 1 καλειται 

-. 1. 91. Εν. Οπρἰ. νοσαέαν Υα]μ. οἳ 

Απιι Ίγεπ. νουβυαίας Γιά. Οτῖρ. Ιπί. 
ΠΠ, 

---αυτουτο ονομα 14 (Τι5ἱ.) | εἶτα. Ηἱρρ. 

Ογίᾳ. ἵν. (511. 92.) 

14. τα στρατευµατα εν τῳ δὲ. 8. Χ. 1. 6. 

7. 88. 9. (Ο2ἱᾳ. ἵν. 684.) Ἐν. | τα 
στρατ. αυτου εν τῳ Οτΐφ. ἵν. 550, | 
τα στρ. τα ἐν τῳ Εἰς. ΑΡ. 91. 95. (οπι. 

τῳ) Υιὶς. Τμευ. Ἀντ. Ῥγηιβ. | οτι. 
τα δῖ8. 14 (Ἠι5ι.) 99. | Ῥταεπι. οἱ στρα- 

τηγοι του ουρανου και Απ. | οπΙ. εν 
τῳ ουρανῳ Μειηρὴ. Αὐτὴ. 

- ηκολουθει ΟΥί. ἵν. ὅ5υ, | -θουν 1. 98. 

Ε. | ακολουθει Οτῖσ. ἵν. 584, 

---αυτοις 14 (ἘΓι9ι.) (8511. 99.) |. οἴτα. 
Οτῖσ. υρτ. Έγπιδ. (οπι. ἴγεν.) 

- εφ) ΑΝ. 1. 7. 98. Ῥ. 95. Εγ. | επιθ. 
Ω. 91. Ογίᾳ. ἵν. Οπιρί. 

---᾿λευκοις 1γεπ. 356. Οτῖφ. ἵν. 550. 6849, | 
οπι. Απ. 

- ενδεδυµενοι] -μενοις δὰ, Ογῖσ. ἵν. 

- βυσσινον λευκον και καθαρον ὃ. 1. 

(6.) (38.) ΡΩ. (91.) (99.) Υι]ς. Τιαρ. 
Ἐτ. Ίγεπ. 956. Οτγῖφ. ἵν. 5885, (ργ. 297. 

11. οπι. γοσαξατ ΟἿ. 1 ουπι Ιαβήα ΟἿ, 1 19. 
ἐπ " οὖ εἶαβ” οπι. Απι. | 19. ΥεοΒε Ἀβρϑῦβᾷ 
οι. 1 14. Ὀγβείπο αἰθο δὲ πιιμάο Οὐ. | 15. οτθ 
οἶαβ ΟἹ, | ρ]αάϊαΒ εκ αὔτδαυθ ρατίο ποαζαθ Οἱ. 

αν τῶν πας μμ... 



ΕΣ. 19. 

Τα]ς. Μεπιρῃ. 
(1πεῦ.) Αὐτὰ. 211. 

Β7Τ. 
ἔΡαα, 9:09. 

απ Ἐτε]ς, 90: 17--20, 

4 ΤΠεΡ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ε / Ξ - ΄ὕ σ . ν ε Γὴ 
ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ ᾿ πατάξῃ " τὰ ἔθνη" ' καὶ 

Δ - λ / ΒΑ) ο Ν νὰ Ν 
αὐτὸς ποιμιωανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ: καὶ αὐτὸς 

- ἊΝ Ν “ “ - “ 3. “-“ 

πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ ᾿ τῆς ὀργῆς 
“-“ ο “-“ ΄ ”/ ο Αν νΝ ε άν, 

τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. ἣ καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἵμά- 
Ν Ν ΄- / 

τιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ | ὄνομα γεγραμ- 
΄ ν ΄ ν᾿ ΄ , 17 ν 

μένον, Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. ““ καὶ 
δ ο 3/ λ ε “ » “ ὁλί Φ κ ΔΡ ἕ 

εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίφ' καὶ ἔκραξεν 
΄-“ ΄σ [ο] 5 ΄“ 

φωνῇ μεγάλῃ, λέγων ἣ πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς ἧ πε- 
/ Μ / -“ / ΜΝ 

τομένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε ! ἢ συνάχθητε 
᾽ ν κε ΠΕΣ , α΄ » Ίδο , 

εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ. θεοῦ, “ἵνα φάγητε 
΄ ΄ ’ ΄ Ν ος 

σαρκας βασιλέων, Ἱ καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σαρ- 
- / - 

κας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθη- 
/ τς ΓΝ ΠῚ 3 ἣ "2 Ν / / 3 ’,ὔ 

μένων ᾿ ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέ- 
” “ / - ΄ 

ρων "τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 

ἶρβο Ρογουξίαρ σοπίες: οὖ ἴρ80 
τοσοί 608 ἴῃ γίτρα ἴδγγθα, οὖ 
ἴρ86 οδ]οαῦ {οτοι]ατ υἱηὶ ΓαΓο- 
ΓΒ Ίχαο ἀαἱ οπιπἰροϊαη{β, 16 Τὸ 
Ἠαβοί ἴπ γεβπποπίο οὖ ἵπ ἔρ- 
ΠΊΟΓ6 8110 βοπρίατη Ώοα τοσα πι 
εἵ ἁἀοπιπας ἁἀοπίπαπίπη, 
11 νι γιάΙ ἅπασα ἈΉΡ ΘΙ απὶ είαπ; 
ἴοπι ἴῃ 8οἱο: οἱ εἰαππανίι νου» 
πιασηα ἀΐσσπδ οπιπίθαςδ ανΊθας 
ᾳπαο νο]αραπί Ῥος. πιοάίαπι 
οπε]ῖ Ὑοπῖίο οοπριερατηϊπί δα 
οεΏαΠΙ πιαρπαπη οἱ, 18 αὖ πιαη- 
ἀποσιῖς ατπος τύραπι οὖ 6ΛΓΗΕΒ 
{γα ΠΟΥ πὶ ο οατΠθ6ς Γογήαπι 
6ἳ οατποβ 6αποταπὶ οὖ 5εάοπ- 
{πὶ ἵη 1ρλῖς, οὔ 6Ἀτηςς οπηπία πι 
Ἡβετογαπη 86 5ΕΓΥΟΤΙΤΩ εἰ ῥρι- 
ΑΙ]]ογαπῃ ο πιασποτιπι, | Ἐξ 
γιάΙ υοαβιίαπι οὖ Τ6σες ἴεγγαθ εδ 
εκετοῖια5 εοταπα «οπστορΒί{οβ 

19 3 ΔΝ Ἂν, ΄ ΄ ΄σ 

καὶ εἶδον τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς; 
Δ / δν / ΓΑ 

καὶ τα στρατευµατα αυτων συνηγµενα ποιῆσαι 

Ἔγπις. (οπι. και δ. 14(Τιε1.) 38. ΡΩ. 

91. 95. Απι Γιά. Τοι. επι. ἴγεπ. 
Οὑρτ. Οπιρί. | λευκον βυσσινον καθα- 

ρον Α. | λευκοβυσσινον καθαρον 95. | 
βυσσινον καθαρον λευκον 7. (Δτπι.) 

Ὀνστ. Οτῖφ. Ιπί. ΠΠ. ] βυσσινον καθαρον 
Οτῖφ. ἵν. ὅδυ. Ἰγβείπί» βρ]επάεηί]- 
Ῥὰβ Μεπιρῃ. Ῥπατριτα Ἰπεῖ Ρραταθ 

Απ. 
16. ρομφαια αἆά. διστομος 6. 7. 

14 (Τε) Ο. 91. 95. Υαὶςφ. 6. 

2981, Γοπι. Ἀντ. Τότ, ο. Ματο. 111. 14. 
(21. 16.) Οὑρτ. 997. Άι. Οπρἰ. 
(ὐἱά. 1. 16. οὐ ἢ. 19.) | οπι, ΑΝ. 1. 98. 
Ῥ. (31. 92.) Απι Για. Ίδεπι. Μεπιρη. 

ΤΠεΡ. Αττη. 4811. Ρίαίέ. Ετ. ἴγεπ. 906. 
Ογίσ. ἵν. 

--- ἵνα αργα χιότο 1. Οτῖφ. ἵν. | οσα. 13. 7, 
- αυτ Οτίᾳ. ἵν. | αυτῳ 38. 

--- παταξη ΑΝ. (-ξει). 1. 6. 7 (-ξει). 

14 (ΤΓΙ01.) 38. Ῥῷ. 91. 95. 95. ΟΥίᾳ. ἵν. 
ὤ;. Ῥτπις. Οπιρί. | Ἱ πατασση ς. 
Ἐν. || αἀά. παντα 98. ΤΠευ. | οπ. 

1γεπ. Οτίᾳ. ἵν. 

- αυτους] σεπίες 37}. 
--- του θυμου] «πίε του οινου 95. | Ῥο5ί 

της οργης ὃν. ΤΠεὺ. ΟΥίᾳ. ἵν. ὅ55, 
-- της οργής] Τ Ῥταεπι, και ς--. 1. 9858. 

Ἔγ.] οπι. Αἰὲ, 6. 7. 14 (ι.) 58. ῬΩ. 
91. 95. ας. Μεπιρῃ. Ατπι, «91. 

Οπρί. Ίτεπ. 906. ΟΥίᾳ.ῖν. Ουρτ. 997. 
Έγπι». 

15. του παντοκρ. Οτίᾳ.ῖν. | οπι. του 1. 
Εν. 

16. επι το ἵματιον και ἴτεπ. 356. Οτἰᾳ. ἵν. 

Ι οτι. Α. ἄπῃ. 

---ἵματιον ἴτεπ. Οτίᾳ. ἵν. Ώγπιδ. | µετωπον 
95. 

-- ἐπι τὸν µηρ. Ίγεπ. Οτῖφ. ἵν. ἷ οἵη. επι 

ΩΝ 
--- ονομα] Τ Ργδοτη. τὸ 5. 1. ΕΤ. | οπι. 

ΑΝ. 7. 14 (Ἠιε1.) 88. Ῥῷ. 91. 99. 95. 

Ογίᾳ. ἵν. περί. 1 6ααπῃ ποπιθῃ: ήτοι. 

17. ειδον] ιδον Α. 7. 14 (αεάκοπ). ϱ. | 

οπη. 491. 
- ἑνα Δ. 1. 7. 58. Ῥ. 91. 95. Όιι. ΕΤ. | 

αλλον δὲ, ΜεπιρἩ. ΤΠεΟ. (ΤᾺ. 97.) Αιπι. 

Ι οπι. 6. 14. (Τις) ) Ω. 92. 82. 

- τῳ] οπι. 2 τ. 
- ἐεκραἕξεν Ῥ. ὙΨι]μ. | εκραζεν ϱ. 95. 

Το. | τα, εν ὃν. 7. 14 (51) Ω. 99. | 

οπι. Α. 1. 65. 58. Ῥ. 91: 95. αρ. 

Ἐτ. 

- λεγων Ετ. | οπι. 1. Τεῦ. 
- πασιν] οπι. 95. ΤΠεΡ. | αἆ μεσου- 

ρανηματι οπι. Αττη, 

- πετομένοις ΑΝ. 1. 14 (Τι) 385. 
(415) 4.91. 95. 95. ΟἸιρί. | 7 πετωμ. 

Ἐπ 6. 7:.}Ὲ. Ἐτ. 

- μεσουρανισματι τ. | μισουρανηματι 
Ῥ. 

-- συναχθητε ΔΝ. 7. 14 ( Ἐ/ιςι.) 88. Ῥ0. 

91. 92. 95. Απι. ζωα. Το. Ώεπι, 
ΜεπιρΗ. ΤΜεΡ. Ατπι. 511. Ἀντ, Οπρί. | 

| Ίκαι”  συναγεσθε «;. (6.) ΕΤ. Υ πἱρ. 

ΟἿ. (οπι. και 6.) | οπι. 1. Ῥγπις, 
17. το δειπνον] τον δειπνον 6. 98. 95. 

---το µεγατου ΑΝ. 7 (6.) 14 (Ἐε5ι.) (98.) 

ἘΩ. 91. 99. 95. ας. Μεπιρῃ. Τμεὺ. 
(Ιονετ αἷς.) Ἀγτ. Ῥτπις. Οπιρί. (τον 

µεγαν 6. 98.) | Ἔτου µεγαλου ς. 1. 

Ατπι, ΖΗ. τ. 

18. και σαρκας χιλιαρχων] οπη. 1. ΑΥ̓ΤῚ. 

(οπι, σαρκας ἔτ.) 

- και σαρκας ισχυρων] οπ. Αππι. Ζοµ. 

- ἐπ᾿ αυτους Α. 14( 754.) 92. ἐπ᾿ αυτοις 

ὃ. 1 επ) αυτωνςς. 1.6.7. 98. ΤΟ. 91. 

955. Οπιρί. (επ αὐτῶ Εν. 510). 

-- παντων] οτι. 1. Μεπιρῃ. Ατπη. 

---έλευθερων τε ΑΝ. 7. 14 (ἐέ.) 38. 
ῬΩ. 91. 92. 95. Μεπιρῃ. Ε. |. Ἀοπ, 
τε 5. 1. 6. Υμ]ς. Αιπι. ΖΦ, Βγτ. 
Οπρί. 

- και µικρων Υι]σ. Μοεπιρῃ. 1, Θυν. 

Ι οπι.και 14 (Τι5ἱ.)58. (414) . 99. 
Αππῃ. Οπιρἰ. || ἃ. τε 7. 14 (Ει81.) 58. 

Θ. 91.95. Οπιρί. |. οπι. ΔΑ. 1. Ῥ. 95. 
γπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπι. 31. Ἀγτ. Ἐν. 

- μεγαλων] ΡΙΒΕΤΗ. των ἐξ, 95. 

19. ειδον] δον ΑΔ. 7. Ὁ. | οπι. Ότῃ, 

- και τα στρ. | κατα στρ. ἂν Ἐς (6ΟΓΓ.Ξ3,) 

- αυτων] αυτου Α. 6. 

15. τερεί 688 ΟἹ. | 17. δὲ οοπρτεραπαϊπ{ ΟἿ. | 
18, εὖ βεχνοσαπα δὲ Ῥηβί]]. θὗ πιαρποταπα ΟἿ, | 
19. εκυτεῖνα ΟἿ. Απιις 
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Ανο. 
1. (6.) 7. 14. 98. 

(Ρ)0. 
91. 92. 95. 

ΝΘ' 

158. 90: 93. 

45. 

ΧΧ. Ξ' 

π 6. 

1. ἐν τῇ χειρὶ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

- Ν / / ΔΝ “ » 3. Ἂς -“΄“΄ ο 

τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, 
καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος τ 

Ὁ Καὶ ἐπιάσθη Τὸ θηρίον, καὶ ἡ μετ' αὐτοῦ ὁ “ψευ- 
δοπροφήτης ὃ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, 
ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ 

θηρίου, καὶ τοὺς τ ΚΠ ΟΟΣΤΟΣ τῇ εἰκόνι αὐτοῦ" 
ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο 7 εἰς τὴν λίμνην τοῦ 

Ν . “- ΄ὔ “ » 4 / 91. Ν ε λ Ν 

πυρὸς ' τῆς καιομένης εν θείῳ. “καὶ οἱ λοιποὶ 
. ’΄ » - « Ν, “-“ / » Ν 

απεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου. ἐπὶ 
- ο οιὸ ” ΄- ΄- 

τοῦ ἵππου, τῇ | ἐξελθούσῃ " ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ: 
’, Ν 7 ΄ » “ ΄“ 

καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν 
αὐτῶν." 

1 Καὶ εἶδον γε, καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρα- 
νοῦ, ἔχοντα ϊ τὴν Ἐ κλεῖν " τῆς ἀβύσσου, καὶ ἅλυσιν 

ἊΝ 

στον 

ΧΙΧ. νῦ. 

84 Γποϊοπάππα Ῥτοε]ίαπι οπι 
1110 φαὶ εεἀεθαέ ἵπ 6ᾳπο οὖ οπτι 
εκετοίταπα εἶπς, 

39 Ἐν αἄρταεπεηξα οϑὺ Ῥε- 
5118, οὐ οαπι 1]ο Ῥβθοιάορτο- 
Ρμεία απ Γεοῖς εἶσπα οοταπι 
1ρεο, αυΐϊθιβ εεἀιχίς 608 
41] αοοορεταπίέ οαγαοίθτεπι 
Ὀορίίαο, αὰϊ εἰ αἀοταπί Ἱπιαρί- 
ποπι εἶπςδ: ΥἱἹΥΊ τηϊβδὶ βαπί Πῖ 
ἄπο ἴῃ δίασπαπι Ισπῖς αγά επ[ῖβ 
απἱρματθ, 3 Εὖ εοοτετῖ οοοῖκῖ 
Βιηῦ ἴῃ ρ]αάϊο 5εἀεπίῖς 8αΡεΓ 
ε(απα, ααὶ Ῥτοσθάϊτ ἆο οὔθ 
1Ρ8ί18, δῦ ΟΠΊΠΕΒ 8068 5α{μγβί8θ 
παπί οαγηῖυα8 6ογαπῃ, 

1 ἘΣ νἱ ἂϊ πηρο] απ ἀαθοεηάσπ- 
ἴθ πὶ 4ε σπε]ο, Παρεπίεπα οἼανοαπι 
αὐγσεῖ οὖ οβίεΠΑΠΑ πΙασπαπ] Ίπ 
πιαηα 813. 3 Εὖ αἀρταεμεπάϊε 

πο. 19:09. 
188. 26:91. 

τ (εῃ. 3: 15. 
2, τὸν ὄφιν τὸν ο 

ἀρχαῖον 

δράκοντα, | ὁ 1 ὁ 
μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 

"ὄφις ὁ ο ἀρχαῖος," ὅς ἐστιν διάβολος καὶ 
σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, Ὁ καὶ ἔβα- 

λεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν 

Ξ καὶ ἐκράτησεν ἀτασοποπι, βθυρθηΐθπὶ απί- 
αααπι, αἱ οδὲ ἀϊαρο]ας οὖ 8α- 
ἴ8πα5, εἴ ΠρανΙέ ΘᾺ ΠῚ Ῥ6ς ΑΠΠΟΒ 
πι]]]ο, 5 οὗ τηϊβίς απ ἵπ αὐγδ- 
βαση, οἱ ΟἸτπιβὶῦ οὖ βἰσπαν]ί προς ἱ τ Ξ 
11 πὴ, αὖ ποπ βοάποαὺ Δ ρ 118 » καὶ 

» ΄ ᾽ ΄ » - “ Ν / 15 εν 
ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανησῃ ᾿ετι τὰ 

19. τον πολεμον ΑΝ. 7. 14 ( ἨΓ1.) Ο. 95. 

(ποι. πολ. συνηγµενα 95.) | Χ οπι. τον 

5. 1. 6. 8385, Ῥ. 91. 95. Ατπι. Δ. 

Οπρί. 

20. μετ᾽ αυτου ὁ ΧΝ. 14 (Τις. κεπιεῖ.) 

88 (τὸ 41) Ῥ. 91. Υπὶς. (Μεπιρῃ.) 

Ῥγπιβ. Οπιρί. | Ἔ μετα τουτου ὁ «-.1. 

Ε}. | ὃ μετ᾽ αυτου 6. 7. 14 (αοΐεοη. 

Ἠγιεί. επιεῖ.) ϱ. 93. 95. Ατπη, | οἱ μετ᾽ 

αυτου ὁ Α. | οπι. 491. | Πὶο Ῥτορ]μοία 
{8]5α5 απῖ σα τη 60 ΒγΓ. 

- τῷ εικονι ΑΝ, τε]. | το χαραγµα Ω. | 
την εικονα δὰ Ἐς (εοσγ.Ξ8.) 58. 

- εβληθησαν | βληθησονται 1. 38. Ετ. 

- οἱ δυο] οπι. Αιπι. 

του πυρος] οπη. 14 (Τ/ι5ι.) 92. 

---της καιοµενης ΑΝΕ. | Τ την καιοµενην 

ς-. 1. 6. τε]. 

-- θειφ] ᾧ Ῥταεπι. τῳ --. 1. Ἐτ. | οπι. 
ΑΝ. 65.7. 14 (4) 38. Ῥῷ. 91. 99. 

95. Ατπι. (πιρί. 

21. ρομφαιᾳ] αάά. αυτου 95. «Ἐιμ. 

- του 10.] οπι. τ. 

---εξελθουσφ ΑΝ, 1. 6. 7. 14 ( Τις.) 58, 

ΣΩ. 91. 92. 95. Οπρί, | 1 εκπορευο- 
μένῃ 5. Ἐτ. 

-- τὰ ορνεα] τα θηρια Αἴ | οπι. τα Ἐτ. 

1006 

1. ειδον Χ. τε]. 

«81. 

- αγγελον] αγγε δὰ Ἐ. | αλλον αγγελον 

δα, Ατπη. 

- εκ του ουρανου] οτι. δὲ", (α4 4.53) 

--κλειν ΑΔ. 88. Ω. 91. 95. Οπρί. | 

1 κλειδὰα «τ. 1. 7. 8ψτ. Εγ. (εἰανες 50115 

«Βι].) 

- ἀλυσιν] ἆλυσεσιν 8. (οοτγ.;Β.) 

-- ἐπὶ τὴν χειρα Δ. τε]. | εν τῷ χειρι ὃ. 
38, 

9. εκρατησεν] εκρατη 933. 

-- ὁ οφις ὁ αρχαιος Δ. | τον οφιν τον 

αρχαιον «τ᾿. ὃ. 1. 98. Ὁ. τε]. 

- ὃς εστιν Α. τε]. | ὁ εστιν δ. 
---«διαβολος] Ῥτθεπι. ὁ ἃ. 14 (Τ5ἱ.) 

88 (4) | οπι. ΑΛ. το], Ατπι. Ἐν. 

π- ὁ σατανας ΔΝ. 38. Ω. 91. Οπιρί. | 

Ἔ οπη. ὁ «-. 1. 7. 14 (Τις) 955. Ατπ. 

ΣΕ. 1} αἀά. ὁ πλανων την οικουµενην 

ὅλην 7. 14 ( Ἡ͵ 51.) 98. Ὁ. 91. (99.) ντ. 

Οπρί. (νά. κ. 9.) | οπι. ΑΝ. 1. 955. 

Ὑπ]ς. Μεπιρῃ. Ατπι 91. Ετ. 

- 8. χίλια ετη και εβαλεν αυτον] ΟΠ. 

ἐξ, 

3, εκλεισεν] εδησεν 1. ἔτ. || { αἀᾶ. 

αυτον 5. 1. Μεπιρῃ, ΖΕ, Ἐτ. | οπι. 

| ιδον Α. 7. Ο. | οπι. ΑΝ. 7. 14 (Τί) 58. Ο. 91. 95. 95. 
γπ]ς. Ατπι. Ῥγτ. Ῥηπις. Οπιρ. 

8. επανω αυτου] εµµενως αυτον Δ. 

-πλανηση ΑΝὸ. (-σει). 1. 955. Ατπ. | 

πλανᾳ 7. 14 ( Τγιςι.) 88. ϱ. 91. 92. ΕΤ. 

- ἐτι ΒΠίΕ τα εθνη ΑΝ. 7. 14 (ΤΓΙ8ἱ.) 838. 
ϱ. 91. 92. 96. πρ. (Ατπ.) 855. 

Ἔτπις. Οπιρί. | Τ Ῥοβὺ 5. Ε7. | οπι. ετε 

1. 14 (111. ζαελεοπ.) Μεπιρη. «τμ. 

---τελεσθει 7. 

- τὰ χιλ. ετη ὅγγυ. | οπι. τα 1. ἔτ. 

--µετα] Ἶ Ρταεπι.και «τ. 1. 91.  αἱρ. ΟἹ. 
Ίρεπι. ΜεπιρΗ. Ατπι, 28.1. Εν. Οπιρί. | 

οπα. ΑΔ. 7. 14 (78) 58. Ω. 99. 95. 
Απι. Εω[α. Το. Ἀντ. Ῥτπις. 

-- δει] οτη. 7. | δε 851. 

π- αυτον ΑΠἲἴε λυθηναι Ἀ. 1. 38. 91]. 

γΥ]ς. Ἐν. Οπιρἰ. | ροςί Δ. 7. 14 (78.) 
9. 95. 95. Ῥγπις. 

4. ειδον ὃ.]ιδον Α. 7. Ο. 

- εκαθησαν 7. 

- τας ψυχας] ΡΙΒΘΠΙ. ειδον 95. 

ο ουπι 68 Οἵ, { αἀοτατεταπέ Οἱ, | ἵπ βα1ρΊατθ 



ΧΧ. 8. 

Ῥπ]ρ. απιρῃ, 
[Τ16β.] Αὐτὰ. 
23901. 8ὺΣ, 

ΞΑ’ 
ΣΏαη.7: 0, 18, 90. 

ΒΞ Ὁ. 19:13. 

8 ΤΠΕΡ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἔθνη ”, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη" ! μετὰ ταῦτα δεῖ 
αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν Χρόνον. 

ΤΥ Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς: καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελε- 
κισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ, καὶ διὰ τὸν 
ως τοῦ θεοῦ", καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν 
᾿τὸ θηρίον" συ εν τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον 

τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα 
Ὁ ΤΟ: καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ χρι- 
στοῦ ' χίλια ἐ ἔτη" 

Ὁ Καὶ οἱ λοιποὶ" τῶν νεκρῶν οὐκ ᾿ ἔζησαν" ἢ ἄχρι ζ 
τ τ ἢ) τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 
“Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει 
τῇ πρώτῃ: ἐπὶ τούτων ἶ ὁ δεύτερος θάνατος" οὐκ 
ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλὰ" ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ 
τοῦ χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ "τὰ" 
χίλια ἔτη. 

7 Καὶ " ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ 

βεπίος ἆοπεςο σοπβιπιπιοη{ιιτ 
τη} αππῖ; Ῥοδῦ Ἀπος οροχἰοί 
Ίλαπι κο]νί πλοίο {θπιροτο, 

4 Τὰ νἱαϊ 8οᾷθς, οἱ βοάοτιπί 
ΒΗΡΟΕΓ 685, οὐ ΠπάΙοίαπι ἀβίαπι 
οδί 1118, εἰ απΊπαας ἀοσο]]αίογατα 
Ῥτορίεγ ἰεβιπιοπῖαπι Ίθεδι οὖ 
Ῥτορίετ τετριπη (οἱ, οὐ ααὶ ποΠ 
πάοταγεταπέ Ῥοει]ᾶπι πηθηπθ 
Ἱππαρίποτη θἶπδ πθο αοοθρετιηῖ 
οαταοίεγοπα οἶαβ ἴῃ [τοπΏίριαβ 
από ἴῃ πιαπῖριας 5.118, οὗ γίχε- 
ταπι οὐ τορπανοταπί ΟἸΠῚ 
Οπτίδιο παῖ]]ο απη!ς: 

5 ορίετῖ  ΠΙΟΓΕΠΟΓΗΠΙ ΟΠ 
γΙκοτιπί ἆοηθο οοΠβΙΠΙΠΙΕΠΙΙΣ 
πι]]]α ἀππὶ. Ἠπεος 68ἱ ΓΘΒΙΙΤΘΟ- 
Πο Ρτίππα. 5 Ῥεαίαβ οὖ ΒΒΠΟΡΙ5 
41 Μαῦεί Ῥατίοπι ἴῃ ΤΕΡΙΓΥΘΟ- 
Ώοηπς Ῥτίπια: ἵπ 8 βθοιπᾶβ 
ΠΙΟΤΒ Ποπ ἸἨαῦοί Ῥοΐθείαίοπῃ, 
Β04 οταπί βασεγᾶοίος δὶ οὐ 
ΟΠ τ δεῖ, οἱ τοσηαῦιπ! οατα 1]]ο 
πῖ]]ο ΠΗ Ϊ8. 

7864 οππι οοπβιπιπιαῇ π6- 

σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 

πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς 
ὃ καὶ ἐξελεύσεται 

Τἰηῦ πη]]]ο αηπῖ, ΒοἸ γοίασ 58- 
ἰαηπ86 ἆθ Ἅ«8Γ0εΓ6 81Ο, 8 οί 
ΟΧ θυ οὐ 5οάπσεί σοπίεβ 88 
Βιηῦ ΒΌΡΘΓ ἀιδίου αηρι]ο8 

4. πεπελεκισμενων πεπολεμημενων Δ. 

| οσείδοταπα (/ργ. Ῥγπιβ. 

- και οἵτινες ει τινες (οπι.και) Α. 

--ου] ουν δὲ, (44. ου.) 

- το θηριον ΑΝ. 14 ( Μ͵ ἐξέ.) 38. Ω. 92. | 

1 τῳ θηριῳ «. 1. 91. 955. ΑΥπι. Εγ. 

Οπρί. 

-- ουδὲ ΑΝ. 7. 14 (Ἠιει.) 38. Ω. 92. 96. 

| Τουτες». 1. 91. Εγ. 6πρἰ. 
---την εικονα αὐτ. δί. 38. ΑΝ. 1. 88. Ω. 

99. ΕΤ. | τῷ εικονι αυτ. Εἰσ. 7. 91. 955. 
Οπιρί. | οπι. Ατπη. 

- χαραγμα 84. του θηριου 95. 

- ΤΟ µετωπον] των µετωπων 7. | Τ αάά. 

αυτων σ. 1. 91. Το. Μεπιρῃ. Αιπι. 

:Π. ΕΤ. 1 οπι. ΑΝ. 7. 14 (Τε) 

98. ϱ. 95. 96. Υι]σ. (οὐ πι. Γιά. 

Ὥεπι.) Ἀντ. Ουρτ. 378. Βγπι». 

- επι δηΐθ τ. χειρ.] οτι. 98. 

- του χρ. Είσ. ΑΟ. 7. 14 (“αολδβοη.) 838 

(4/5). 91. 955, Οππρί. | οπι. του 
δι. 8. 1. Αὐτὴ. ἔτ. || αἀά. αυτων Β7Τ. 

--χιλια] ΤΡίβοπι.ταςς.7.0. 58 (4: 5.) 

955. ἈΥτ, | οπι. ΑΝ. 1. 91. Ασπι, Εν. 
Οπρί. | Ῥταεπι. ἑως Ατσιῃ. οἷᾱ. 

δ. 84 χιλια ετη Νις. | οπι ἐδ, 7. 

14 (Τγιοι.) 99. Βστ. 

5. και οἱ λοιπ. 1. 38. Ω. 91. 95. Μεπιρῃ. 

Οπρί. 1 οἱ λοιπ. Δ. Ψμ]ς. Ῥηπις. | 

1 οἱ δελοιπ. «τ᾿. Εν. | αὖ 4111 Δ. (και 

μετα ταυτα εκ των νεκρων ουδεις 

ανεζησεν Ατπι.) 

---νέκρων] ανθρωπων . | οοσαπῃ 
Τγπις. 

--- ἐζησαν Α. 58. Ω. 91]. 95. γι]ς. 

Μεπιρη. Ῥγπιβ. Οππρί. | ἵ ανεζησαν 5. 
Ἐτ. (Ατπι,) 3ίΠ. | ανεστησαν 1. ΖΝ. 

- αχρι Δ. 1. 58. . 91. 96. Εν. Οπρί. | 

1 ἑως ς. 
--- τελεσθῃ] τελεσθηναι 38. 
- ετη] αάά, αχρι τ. 

- αὑτη] ΡΤΑΘΠΙ. ὁτι 7. 
6. αἲ ΙπΙ{.] «44. και 91. | οπι. ἴγεπ. 884. 

ΗΠρρ. Από, 65 (59). (µακαριοι οἱ αγιοι 

οἱ ἔχοντες Αιπῃ.) 
- και ἁγιος] οσα. 14 (ΤΓ191.) 99. 

--επι τουτῳ 14 (ιδ) | επι τουτον 
Οπιρί. 92. Ηἱρρ. 

- ὁ δευτερος θανατος Αἷδ, 7. 14 («Γαεᾖκοπ 

ὁ Ὅιςι.) 38. Ὁ. 91. 95. Υπα]ρ. 

Πρ. Οτὶφ. Ιπι. Η1. 1055, Έτπις. | 1 ὁ 
θαν. ὁ δευτ. ας. 1. Μεπιρῃ. 17. 

--- έχη 7. 

-- αλλα Ν.] 1 αλλ’ ς΄. τε]. 

6. ἱερεις] τα ἃ. και δ. 

--του θεου και του χριστου] τῳ θεῳ κ. 
τῳ χριστῳ 88. (και του κυριου Τήσου 

χριστυυ ΑΙΠΙ.) 

--βασιλευσουσιν Χ. τε]. Υπἱς. Μοπιρῃ. 

Άτπῃ, 4011, Ῥγτ. πι. | βασιλευουσιν 
Α. 

---τα χιλια ἂν. 14 (Τ5ἱ.) 98. (41. αἲε.) 

ϱ. 95. Ἁγτ. | Χοπι. τα 5. Α. τε]. Αὐτὰ. 

17. ΟἸηρὶ. 1 αι. 

7. ὅταν τελεσθῃ ΑΝ, 58. 91. 955. Υι]ς. 
ΜεπιρΗ. ΤῊΘΡ. ὅγυ, | ὅτε ετελεσθησαν 

1. 1. | μετα 7. 14 (ΜΠ. Τγιςι.) ϱ. 99. 
Άτπῃ, 

8, τα εθνη] Ρίδοιη. παντα ἃ 

οικουµενην ΤΠοὺ. 

π- τὰ Ῥοδί εθνη] οπι. ἐδ, 14 (ιο) 95. 

(εθνη παντα ΑΤπΠΙ:) 

- ταις τεσσαρσιν ] οἵη. ταις 1. 14 (78 ..) 
Ἐγ. | τ. τετρασι ὃν, 

- τα εν ταις τεσσαρσι γωνιαις της γης] 

εκ των τεσσαρων γωνιων της γης Ροβῦ 
Μαγωγ ΤΠΕΡ. 

[την 

8. οὗ ροβί Ἠβθο «πι. | 1. οὖ συτα ΟἿ. | 8. οσὶνίε 
που 
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ΑΝ. 
1. ἢ. 14, 38. ; 

ΠΡ]. εἰς "τὸν 
91. 92. (905) ν Α 
ΣΙ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 

62, 

10, ὅπου " Γκαὶ]” 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

γη, τὸν Γὼγ καὶ [τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς 
πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἡ αὐτῶν" ὡς ἡ 

"καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος 
- “ / Ν Ων αν ς / 

τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλωσαν την παρεμβολὴν τῶν ἁγίων, 
Χ ,ὔ Ν ᾽ / Ν ΄ “- 

καὶ τὴν "πόλιν τὴν ἠγαπημένην' καὶ κατέβη πῦρ 
΄- ΄- ΄- ᾽ “ / 3 / 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγεν αὐτούς" 
΄ “- 3 Δ / λ 

10 καὶ ὃ διάβολος ὃ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν 
/ “ Ν Ν / ο . αι ων / 

λίμνην τοῦ πυρος καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον μνῃ ᾽ 
ΔΝ ε / Ν ῥ (3 / 

καὶ ὁ ψευδοπροφήτης' καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας 

ΧΧ, 9. 

{θιταθ, ἄορ οὐ Μαρος, εἰ σοπ- 
ΒγοραΏΙς ϱο5 ἴῃ Ῥτοε[ῖππι, 
απογαπι ΠΙΠΊΘΓΙΒ ϱοςξί βίσαῦ 
Άτοηα ππατῖς. 9 Εὖ αξοοπάσγιπέ 
5προς [αὐτο ΠῚ {οτγας, οὗ 
οἰτοιτηϊεγαπί{ ομβίτα ΒϑΠΟΙΟΓ ΠῚ 
εί οἴνιίαίεπι ἀῑεοίαπ. Ἐπ 
ἀθεεοθπα1ί Ιηῖβ ἃ 49ο 4ε οπε]ο 
εί ἀονογανὶῦ 6ος: [Ὁ οὺ ἁἴαδα]αβ 
ααὶ βοάποθθαῦ 605 πιῖσεις εξ 
η βίαρη πα 1σηΐς οὐ Βα] ΡΠΟΥΙΒ 
πὶ οὐ Ὀεε[]α εὖ ῥειάορτορ]οείῖς , 
οἳ οταοϊαραπίατ αἴθ ας ποοὶθ πὶ 
ΒΒ ΘΟΙ] ἃ βαθεοπ]ογαπῃ, 

Ν ον Ν ΄“ ΄ ,ὕ 

καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

11: ἐπ’ αὐτ. θήμενον 

Ὁ Τα. ο: 54. δ΄, 
υγε 495. έφυγεν 

αὐτοῖς. 

» / “ » “ 
ἐπάνω αὐτοῦ, 

ε “-“ Ἂς ε » Ν [ο] Ν ΄ 4 ᾽ ε 46 

ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανὸς, " καὶ τόπος Ἱ οὐχ, εὑρέθη 
5 ᾽ν " 2 

15 καὶ εἶδον τοὺς νεκροὺς, 
Ν Ν 5 “ ια ΄- 4 / / ΝΔ 

καὶ τοὺς μικροὺς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ  θρονου, καὶ 
/ 3) / / 

βιβλία Ἰἠνοίχθησαν”' καὶ ' ἄλλο βιβλίον } 
ο - - « Ν » ΄- 

ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς" καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν 

΄ 5 / / να Ν Ν 
Ἄ Ἡ Καὶ εἶδον θρόνον ὶ μέγαν λευκὸν", καὶ τὸν κα- 

/ 

προσώπου 
ο » Ἂς - σα 

ου απο του 

ν΄ / 
τους 

8, τον Τὼγ ΤΗΕΝ. | οΠ1. τον 3. (αά 4.53) 
Άππῃ. | ὃ Τωγ 3. 

τ τὸν Μαγωγ] οπ. τον ΑΝΝ. (644..8) 
1. Αππη. Ἠγ, {{ 844. και δὲ. γαρ. 

στὸν πολεμον ΑΝ. 7. 14 (ΤΓι5) 88 
(Βε)ι.) Ω. 91. 99. 95. Οπιρί. | Ἅοπι. τον 
5-1. δ8(4//. αἴ5.} ΤΗεῦ. Αὐτὰ. Ἀντ. Εγ. 

στ ἀριθμὸς αυτων ΑΝ. 7. 14 (ΤΓιο.) 0. 
92. 95. Απτη, ΘΥΥ. | Σοτη, αυτων «τ. 1. 
98, 91. ΤΏΡ. Ῥγπις. Εγ. 

- ὡς ἡ] ὡσει 7. 
9. και ανεβησαν] οπι. 14 (Τγιοι.) 92. 
--- εκυκλωσαν ἐξ, 1. 7. 38. 91. 955. | 

εκυκλευσαν» ΑΩ. 95. πρ. 
--- ἁγιων] αάά. και την πολιν των ἅγιων 

Ω. 
- πυρ (τ. 9.)... 

3, (Δα...) 

-- απο του θεου ΑπΠίο εκ του οὐρανοῦ 
δα, (1.) 7. 96. αρ. (οἱ Απιι Γιά.) 

Ῥγτ. Ἐν. (εκ τ.θ. απο τ. ουρ. 1.) | 
Ῥορί 14 ( 78.) 58. ΡΩ. 91.92, Μεπιρῃ. 

ΤΠΜΕΡ. Ατπι. (49ἱ11.) Οπιρί. |. οἵα. απο 

του θεου Δ. Ῥηπις, 

10. ὁ διαβ.] οπι. ὁ 1. Εν. 

- και θειου Ν αἱρ. | οπη. και 7. | τουθειου 
δὲ, 95. 

- και τὸ θηρ. Α. 7. 14 (Π7ιει.) 88. ῬΩ. 

92. 96. Ψυϊρ. ΟΙ. Απι. Ῥγτ. πι, 
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λιµνην (νετ. 10.) ] οπ1. 

Οπρῖ. | Τοπ. και 5. 8. 1. 91. Γιά, 

(εδ) Τα. Μεπιρῃ. Τμοῦ. Ατπι, 1Η. 
Ἐτ. 

10, θηριον και] οἵι. και 7. | Δ 4. ὅπου δὲ. 

---εις τους αιων. τ. αιων. Ἐτ. Οπιρί. | 

Οἵ. 1. Ατπη. 

11. ειδον ὃν. τε]. | ιδον Α. 7. Ω. 

- µεγαν ΠΙΟ λευκον ΑΝ. 7. 14 (Ἠ/5ἱ.) 

88. (µεγα) Ῥῷ. 91]. 92. 96. Υι]ρ. 

Μεπιρα, «ΑΠ. Ἀντ. Ῥηπι, Οπιρὶ. | 
Ἷ Ροδί ς΄. 1. Αππι. Ίγεπ. 996. Ἐγ. | 

ΟΠ1. µεγαν ΤΠΕΡ. 

--και τον καθηµενον ἐπ᾽] οπι. 14 (Τι5ἱ.) 

- ἐπάνω Χ. 98. | επ) 5. Δ. 1. 7. ΡΩ. 91. 

95. Ε. «ππρί. (πὶ ϱο γεν. 996.) 

--- αυτου ΑΝ. 1. 98. 95. ΕΤ. | αυτον 7. 
14 (ΓΗ) ῬΩ. 91. 92. 6πρἰ. 

-- του προσωπου ΑΝ. 88, Ῥ. 96. | Ἐ οπη. 

του ς. 1. 7. Ο. 91. Ατπ. Ἐπ. Οπρί. | 

β4ἀ. αυτου 95. Βγ}. 

-- ὁ ουρανος και ἡ γη 91. Το. Αιπι. 

“Ἐπ. Επι. Οπιρί. | οἴτα. Ίγεπ. 

19. ειδον δὲ. Τ6]. | ιδον Α. 7. Ω. 
ΖΕ. 

- τοὺς νεκρους] οπι. 14 (ΤΓιο.) 99. 

π- νεκροὺς τους ΑΝ, (7.) 88. ῬΩ. 91. 

Οπρί. | νεκρ. και δὰ π.} Ἄνεκρους (απίππι 

-. 1. Εγ. (τους µεγ. και τους µικρ. 
τους νεκροὺς 7.). 

|. οπι. 

ἔ μεγάλους 

ἠνοίχθη," 

"1 Ἐν νἱ αἱ ὉΠ ΟΠ ΤΙ ΠῚ ΤΠ Ρ᾽ ΠῚ ΠῚ 
οαπάἹά πα, οἱ ββάθηύθπη ΒΠΡΕΣ 
Θατη, 8 ουῖα5 οοηβρεοία Εασὶς 
{οττα οὗ οβδ]απῃ, εἳ Ίουιβ ποῃ 
θ5ί Ἰηνθηΐαβ 80 εἷβ. 5 Ἐπ νἱαϊ 
ΤηΟΥ 08 παρπο8 οὖ ΡΒ. ]]08 
βἰίαηίος ἴῃ οοηδβρθούι (Πτοπί, θῦ 
ΤΟΥ αρετίῖ βαηῦ: εἰ ας Ἰδες 
Ἀροτίας οδί, οπῖ οί τἰίπο: οὖ 
πάσα δαπί πιοτίαϊ οκ 18 
ᾳπαο 5οσἰρία εταπί ἴῃ 110 118 8ε- 

19. µεγαλους και τους µικρους ΑΝ. 7. 

14{ γέ.) 88. Ῥῷ. 91 (7. ἃ 6.) (οπι, 
τους Βέϊν.) 99. Μασ. Τμεῦ. Ατπι. 

80π. (Θντ.) Ίτεπ, 886. Ῥγηιβ. Οπιρί. | 

} µικρους και µεγαλους ο. 3, 

Μεπιρῃ. Ἐν. | οπι. 1. 
- ἑστωτας οπι. 14 ( Ἠ/ιε1.) 99. 

- ενωπιον] επι ἐδ, (ενωπιον επι 853.) 

-- θρονου ΑΝ. 7. 14 (ΤΓι1.) 838. ῬΩ. 91. 

92. Ὑὰυ]ρ. πι. Μοπιρῃ. ΤΠεΡ. Αὐτη. 

Ζπτη. Ἀστ. Οπιρί. | άθεου ς.. 1. Ετ. 
[Ώρπις.] 

--- ηνοιχθησαν Α. 1. 14 (Τι!) Ῥῷ. 95. 

1. 1 1 ηνεφχθησαν ςτ. 7. | ανεφχθη- 

σαν 38. 91. (Οπρί. | ηνεωχθη ἓδ. 

-- και αλλο βιβ. πνοιχθη] οπι. δὲ ἢ, 

(αἀ4...,} 1. 
-- αλλο αΠίθ βιβλιον Αα, 7,14 ( Ἠία1.) 

38. ΡΩ. 91. 92. ὰυ]ρ. πι. Αὐτὰ, ΚΓ. 
Ῥγηιβ. Οπιρί. | 1 ρορί 5. Εγ. 

- ηνοιχθη ΑΕ. τε]. (1 Βἴαι) Ἐπ. | Τηνε- 

φῴχθη 5. 7. Οἱ. 91 δ 6) | 

ανεωχθη 98. 91 (Βεἶψ.) Οπιρἰ. 

- εν ΟΙ. 14 (Γκ ) 

--- ΕΝ τοις βιβλιοις] εν ταις βιβλοις ὃ, | 
οπι. Αὐτη. 

οἰτοιοταπό Οἵ, | 8, οοπρτερανίϊ Απις | 9. 
11, οι. 10, Ῥδειάορτορηεία οσα. ΟἿ. (οτα. οὐ). | 

δὺ Οἱ. 

οι οι 



ΧΧΙ.ὸ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ταῖς Μουρ, γεγραμμένων ἐν τοῖς βι Βλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 
ην, 8γγ. καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα "τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, 

καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἔδωκαν | τοὺς νεκροὺς τοὺς 
ἐν αὐτοῖς" καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα 

» κα 4 νε / ος “ » / . 

αὐτῶν. ΄ καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐβληθησαν εἰς 
Ν ον / - « / 

τὴν λίμνην τοῦ πυρός: οὗτος ἶ ὁ δεύτερος θάνατός 
3 /α νε “- 5 3 » ε 

ἐστιν’ ᾿ ἡ λίμνη τοῦ πυρός." |’ καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη 
ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν 

414. λίμνην τοῦ πυρός ὃ 
ΣΕ αν ἢ: ν ΕΣ τ νά 
πὰ Καὶ εἶδον “ οὐρανὸν καινὸν καὶ τ καινήν" ὃ γαρ 

66: 995. 
4 Ῥεῖ. 3: 18. 

πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ὙΦ . καὶ ἡ 
Ν 

θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. καὶ ' τὴν πόλιν τὴν 

οππά πα ορογα ἵρβοταπη. 5 ΕΣ 
ἀθαϊυ πάτο Πιοτίαος απὶ ἴῃ 60 
ογαηί, οἳ ΠΙΟΥΒ οἱ ἱπίδγαβ 6- 
ἀογπέ ΠΠΟΥΜΟ5 απϊ ἴῃ 1ρ8ἱ8 
εταπέ, οἱ ἸπάΙσαίαπα οδί 6 51Π- 
σιι]]8 οουπά αι ΟΡΟΓΗ 1ΡΣΟΓΙΠΙ, 
Ες Ἱπίοτας οὖ πιο πιεί 
δυπίύ ἴῃ βία σ᾽ Πα ΠῚ Ισηῖδ, Ἠαες 
ἨΙΟΥΒ. βοσππάα εδί, ἴῃ βίασπαπα 
Ισηϊς. 15 Εὖ αὶ πο εδί Ἱπγεπίας 
ἴῃ ντο νῖιαο βου ρύιι8, πΙΙδΕΙΒ 

εδί ἴῃ είασπ πα 1ση]5. 

1Τς νἱαϊ οπε]απ ποναπῃ οὗ 
ἴθγγαπη ΠΟΥΕΠΙ: ΡΓΙΠΙΙΠΙ ΘΠΪΠῚ 
σπα] ατα οἱ ργίπια τοῦτα Δ, εξ 
πιατο ἴϑπ ποπ θδί. 3 Εἰ οἰν]ία- 
(οπα δαποίαπι Ἠἱογαδα]θτη ΠΟΥ ΠῚ 

ἂς} 4:15. ἁ ίαν 

Ηεῦ, 19:29. 7 

ΕἼ εἶς. 37:26. 

Ἱερουσαλὴμ καινὴν 
Σἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ“, ἡτοιμασμένην ὡς 
νύμφην κεκοσμημένην τᾷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 
φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, ᾿Ιδοὺ ἡ 
“ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει 

ὍΣ 
εἶδον" καταβαίνουσαν 

οὐ 
και που σα 

ναὶ ἀοξοεπάεμίαοπι ἀθ οπθ]ο ἃ 
ἄθο, Ῥαγαῦαπιὶ βίοαῦ ΒΡΟΠΡΑΠΙ 
οτπαίαπα νίχο 5πο.. ὅΕπ ἀπά ϊνὶ 
νοσσπα πιασηαπι ἀθ ἔπτοπο ἀἷ- 
οοπίοπι, Ίσσο. ἔαθετπασυ]απα 
ἀαῖ ουπα Ποπηϊπίθας, οὐ Πα ταῦ 

18. τους νεκρους τους εν αυτῃ ΑΝ. 7. 

14 (84) (58) Ῥῷ. 92. γα]ρ.πι. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. Αι. Ἀγν. Ίγεπ. 886. 

Οτιᾳ. πι . 940. Λ4είΠ. (9 848η.) 94. | 

1 τους εν αυτῃ νεκρους 5. (1. εν 

αυτοις Εγ.) 

π- και ὁ θαν. και ὁ ἆδης εδωκαν τ. εν 

αυτοις νεκρους...... εργα αυτων (Μεί.) 

| οτι. 91. Ἀγτ. 

-- αὐτῃ και ὁ θαν... 

εν)] οπι. 38. 

--- εδωκαν δὲ. 1. ῬΩ. το]. | εδωκεν Α. 7. 

--- τοὺς νεκρους τους εν αυτοις ΑΝ. 14 

(ωασλκοπ. ἨΓίοε.) Ρ(Ω.) 92. Υ]σ. (πι) 

Μεπιρα. Τμευ. Οτίφ. [πι 1. 945, (τοις 
εν αυτ. ϱ.) | 1 τους εν αυτοις νεκροὺς 

-. 1. 451. ΕΤ. | τους ἑαυτου νεκρους 

14 (1) (Ατπι.) | τους ἑαυτων 

νεκρους (Ὀπρί. | αάά. οὐ ἐγϑα Ὁ} ἴευγα 
αποθπο 608 ααἱ ποταπί ἵπ δα πιοῦδιϊ 

“Ἔτι. 

- εκριθησαν] -σεν 14 («αεΛκοπ.) | κατε- 

κριθησαν ὃ. 

--- αυτων] αυτου 7. 14 Τι.) ϱ. 99. 

14. εβληθη 14 (5 .) 

--- πυρος] αά. και δὰ, 

«νεκροὺς (8. τους 

- οὗτος ὁ δευτερος θανατος εστιν Ν. 7. 

(οπ]. εστιν). 98. | οὗτος ὁ θαν. ὁ δευτ. 

εστιν ΑΝΘ 14 (ἨΓι51.) (91. εστιν απε ὁ 

θαν.) Οπιρί. 95. Απι. Γιά. Ἀντ. } ὁ γαρ 

δευτερος θανατος εστιν ΠΗΙρρ. Απι. 

65 (35). | 1 οὗτος εστιν ὁ δευτ. θαν. 

ς. ΕΤ. (γαρ. ΟΙ’) Τπερ. | βεοππάατη 

πιοτίοπι ᾖγεπ. 336. | οι. 1. Μεπιρῃ, 
ΆἉτπι, Ζοµ. Ένπις. 

14. ἡ λιµνη του πυρος ΑΝ. 7. 14( 8) 

88. ῬΩ. 91. 92. Απι. Για, ΤῊ. Θντ. 

ΠΗἱρρ. Οπρί. 1 Ἀοπ. «-. 1 οι αι. 
γμ]ς. ΟἹ. Μεπιρῃ. Ατπι, Όπις. Εν. | 

ποπ παροὺ Ἴγεπ. 956. | πεϊεππαο ἴσπ]ς 

Ί]α ο5υ 9. 

15. εὑρεθη] εὑρεθησεται δὰ, (αοτΓ.Ξ3.) 

--τῃ βιβλῳ ΑΝ. τει. [ τῳ βιβλιῳ 

14 (ΤΡ. .) Ὁ. 95. 
1. ειδον δὲ. Ῥ. 9]. [δον Α. 7. Ὁ: Ιγεπ. 

(8. Απαςίαςίας) νἱὰ. ΤΊίβοῃ. Απεσᾶ. 

Ρ. 130. 
- πρωτὴ Τοτί. αἂν. Ἠεγπι. 84.} οπη.ΑτΠη. 

1γεπ. 336. Ῥγηιϑ. 

--απηλθαν ΑΝ. Ώγπι. | απηλθον 58. 
Ω. 92. αὐ]εναπί Ίτεπ. | απηλθεν Ῥ. | 

} παρηλθεν 5. 1. ΤΧ. 91. Ατπ, τ. 

--- ἡ θαλασσα ουκ εστιν] την θαλασσα» 

ουκ ιδον Α. 

5. και] Τ πἀἀ. εγω Ιωαννης ειδον Ξ. ΕΥ. 

γι]σ. ΟΙ. | οπι. ΑΝ. 1. 7. 98. 0. 91. 
95. Απι Πα. Ίο. Ίδεπι. Μεπιρῃ. 

Τ]ιεὺ. (μα ῦεῦ ειδον πάπια). Ασπι, 

ΟΝ 

201. ντ. Ίγεπ. 386. (αρ. Τίδβο. 120). 

Ρρπις. (πρὶ. 
9, ειδον ροβὺ καινην (Α)δ. 1. (7.) 38. 

Ῥ(Ω.) 91. (93.) ἅπι. δια. Τοῖ. Ώενι. 

Αγ. «ΑΙ. ὮἈγτ. Ίτεπ. (θοῦ αρ. 

Τ]κομ.) Ώρπις. Οπρί.|ιδον Δ. 7. Ω. 92. 

Ίτοα, | Ἀοπι. «--. ΕΤ. Υμὶρ. ΟΙ. απο 

την πολιν Μεπιρῃ. ΤΠευ. 

-- εκ του ουρανου ἈΠί6 απο του θεου 
ΑΝ. 7. 38. . 92. Απιι Γιά. Μαππρη. 

Του. ἄδν. Ῥντ. Ίγεπ. (5. Δπαςι.) αρ. 

ΠΕ: Ἓνπις. | ΡΟΝ Ἐπ Ἱ. Ε.91. 

γπ]σ. ΟΙ. Αππι. Εγ. | οἱ. απο του 

θεου Ίτεπ. 3386. 

8. ηκουσα Ίτεπ. | οπι. 8. (444..8,} 

-- φωνης µεγαλης Ίγεπ. 986. | φωνη 

µεγαλη 3. (οοττ. 8) 1 οπι. µεγαλης 

Ατηι. Ζοᾖ. 

-ουρανου ἂ. 1. 38. ΡΩ. το]. Μοπιρη. 

ΤΠεὺ. Αππι. «τη. Ῥγτ. Ῥνπις. Εν. | 

θρονου ΔΑ. Μὰ]. | οπι. εκ τ. ουρ. 8. θρ. 

1γεπ. 936. (αρ. Τιξο ἢ). 

--᾽λεγουσης Ίγεπ. | -σα δὲ, (60ΥΥ. 53.) 

959. 386. (εἴ αρ. 
εσκήνωσεν ἰδ, 

- σκηνωσει ἴγθη. 

Τϊκοι.) Ῥηπι. | 

(σουτ.ςᾶ.) | σκηνωση 7. 

13. ἹπΠ[ΕΓΙΙΙΦ ΟἹ. | τηοσίιοβ 805 ΟἿ. | 
14. ΤΠΓΕΓΏΙΙ5 Οἱ. { με οδὲ ποτ βεσαπαδ Οἵ. 
(οιπ. τοὶ.) | 15. που Ἱπτεπίας ἐδ ο. 

ὃ. οὖ οσο Ιοπμπής ναὶ Ββαμοῖαπι οἰνίζαίεπα 
Πιετ. ΟἹ. 1. 3. ναυϊδανῖῦ απ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. ΧΧΙ.4. 

» “ ΕΣ 9 9 3 - 9 3. ἐν . -. . 

ΑΝ. μετ᾽ αὐτῶν" ἶ καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται; καὶ αὐτὸς «ππι εἶδ, εἰ ἱρδὶ Ῥοραίας εἶθ 
1. 7. 98. - 9 ο ο ο “. 44 ἜΡΟΝ λ . « επί, οὖ ἴρξο ἀθὰ5 οι εἷς οτῖρ 

Ῥο0. ο θεὸς ἵ μες Μαέ εσται. δ και ἐξαλείψει, παν εοταπι ἀθας, ὁ οὐ αὐβιοιροί ἀθιβ 

91.99. » θά ΟΠΙΠεΠΙ Ἱαοπιαπι ἈΡ οσμ]ῖ5 
[2 ὁ. δ: 16. δάκρυον ἐκ” τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ ἄνατος φογαπι, οὲ πιοσς ἀγα πο οπήι, 

ον. 0051 ἃ Το. ον οὐκ ἔσται ἔτι" οὔτε πένθος, οὔτε κραυγὴ, οὔτε πόνος δας τα ο ος 

ο, οὐκ ἔσται ἔτι: [ὅτι] τὰ πρῶτα ᾿ ἀπῆλθαν." ἢ Ῥηίπια αὐίοτιηι, 5 Βὲ ἀἰχὶν ααΐ 
ο. 7: 17. 4 εεάεῦθαῖ Ίπ ἴητοπο, ἘσοεῬ πονα 

ΞΙ 5 Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ ἵ τῷ θρόνῳ ́ : ᾿Ιδοὺ, βιοῖο οπιπία. Ἐπ ἀῑοῖε, Βοσίρο, 
πο, 9: 6. 4 ν - ΄ “ ν / Τ απία πε νετὂα βάο]κεῖπια 

᾿ Σ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει [μοι,] " ραψγοῖ" ὅτε καπ εὐ τοτα, 5 Ἡε ΔΙΣ ΤΕ πΠΠΝ 
- ε ΄ / 

οὗτοι οἱ λόγοι Ιπιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. “ καὶ Ἐαειιπι ει. Ἐπο απ «λ οἳ (0, 
5 / / / 5 / Ν 3] “ 9 Ν ο. Ὁ τ.5 : 

εἶπέν μοι, ἶ Τέγοναν. ἐγώ εἰμι τὸ ὶ Άλφα΄ καὶ το Ὡ, μην ολα ο. 
ε ν Ν ΄ Ν - κα ΄ . - : ον νο κα αν τς 

ας, 29:18. ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. | ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς 118. Ἶ Ωαΐ νἱοοπι, Ῥοβείδορήε 
158. 55:1. μασα, οὐ 6ο ἢΠὶ ἄθιιβ, οῦ 16 

πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 
ς ΄σ 

7 ὃ νικῶν κλη- οὐ παῖμῖ 18. 8 Τιπιϊαϊς αιι- 
{επι οἱ ᾿πογθά 118 οἱ ΘΧΟ ΘΟ 5 / 4 “ [ή Ν / ΕΣ ἐϑὺ Ν ἣν κ 

ρονοµησει Ἱταυτα και εσοµαι αυτῷ θεος, καὶ αὐτὸς οἱ Ἱοπιἱοϊαϊς οἱ Εορηϊοαιοτίνια 
΄ 

ἔσται μοι 
.”΄ 

Τ υἱός. 
΄ ΔΝ - 4 Ν 

δ Ὁ χοῖς δὲ δειλοῖς " καὶ ἀπίστοις καὶ εἰ γεπ]βοϊς εἰ Ιάο]αϊτῖς εἰ οπιη]- 

ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ 'Φαρµα- 
- 4 

κοις 
/ - - / 

καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν, 

8. αυτοι] αυτων 91 (Τ. ἃ 6.) (και αυ- 

τοι...και αυτος] οπι. Ίγεπ. (αρ. ΤΙεςΠ.) 

- λαοι ΑΝ. 1. Ίγεπ. (Μα55.) 838. Ε7. | 

λαος 7. 38. ῬΩ. 91. Υι]ς. Μεπρῃ. 

Τ]ιεῬ. Ατπη. «2 1}. ντ. Ίγεπ. (Εεπατά.) 

Ἔηπις. Οπιρί. 

--- αυτου Ίτεπ. | οτι. 7. | αυτῳ Ατπι. 
- και αυτος Ίγεπ. | οπι. και ἓ. 

-- μετ) αυτων ἈΠίθ εσται Α. 7. 88, Ω. 

92. Ψι]ς. ντ. Ίτεπ. εἰ αρ. Τϊ5εμ. | 

1 Ῥοβί ς-. δὲ. 1. Ῥ. 91. Μειῃρ!. (2 ΤΜεὺ. 

αἰ υἷα. 9) (9111) Βηπις. τ. οπη. Αὐπι. || 

} απάᾶ. θεοὺς αυτων «. Ρ. (Δ 1.) | 

αυτων θεος Α. Υ αἱσ. Ἀντ. Ίτεπ. | οτη. 

δὲ. 1.7. 58.0. 91. 92. Μοπιρῃ. Αιπη. 

1γεπ. (αρ. ΤΊ ΒΟ.) Ῥηπι. Έτ. Οπιρἰ. 

4. εξαλειψει] Τ 844. ὁ θεος «-. Α. 1. 

γιὶς. Εν. (Τετι. ἃς Ἐος. οαγη. 58.) 

Ῥγηιβ. | οπι. δὲ. 7. 38, ΤΟ. 91 (Τ’. ἃ 6.) 

95. Μεπιρῃ. Ατπι. Ἀγτ. Οπιρί. Ίγε. 
886 οἱ αρ. ΤΙΕΕΠ. |. αἀά, απ᾿ αυτων Ὁ. 

92. 

- δακρυον] δακρυ δ, (σοΥτ..8.) 

-- εκ ΑΝ. | ξαπο ς. 1. 7. 38. ῬΩ. 91. 

«αμ πρ. 7γεπ. 336. εὖ αρ. ΤΊΒΟΙ. 

Ῥηπις. Ἐτ. 

- ὁ θαν.] οπι. ὁ ἐξ. 38(4//:) Ιτοι. (αρ. 
Τ]κςῃ.}) 

--- ουτε κραυγὴ δῖα ουτε πενθος ἓΝ. Ίγε. 

|. ῬΡοξὲ Υπἱσ. Μεπιρη. ὅγυυ. δ . 

--ουτεπονος Ν υἱς. Ίγεπ. | οπι. ἐξ. 

- ετι 1". Ὑ α]ρ. Ατπι. Ἀντ. τοπ. (εἰ αρ. 
Τ1εςΠ.) | οπι. ΝΔ. 1. δ. 

- ετι 39, τ. | οπ.. 1. 
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4. ὁτι τα πρ. . Αππι Ζ1η. ὅυγ. 
(αυῖα Ψα]ρ. ΟἹ. Μεπιρῃ. 486. “πηι. 

Τα.) Ίτεπ. (οι αρ. ΤΙςεΙ.) 

ΑΝ3ΣΡ, 

--τα πρωτα Ίγεπ. 356. Ῥγπι. | τα προ- 

βατα ΧἘ (οοτγ.«α.) 

-- απηλθαν Α. [1 απηλθον ς΄. 1. 7. Ρ. 

91, Εγ. | απηλθεν δ. 38 (4//:) Ω. 

δ. επι τῳ θρονῳ ΔΝ.7. 88 (41) ΤΩ. 92.| 

1 ἐπι του θρονου 5. 1. 91. Ετ. 

π- δου ΡΙΔΕΤΩ, και ἃ. |. οπι, Ίγεπ. 986. 

ΤΤπις. 

|. οπι ὅτι 

--καινα ποιω παντα ΑΝ, 88. Ῥ. 91. 

γμι]σ. Οπρί. ἴγεπ. Βγπι. Γαοῖαπι ΠΟΥΒ 

οπιμία Μεππρῃ. (Απτῃ.) | παντα καινα 

ποιω 7. ϱ. 93. (3811.) Ῥντ. 

παντα ποιω 5 1. Εν. 

-- λέγει μοι ἓ. 1. 38. Ῥ. 91. Υαἱρ. ΟἹ. 

Σία. ΜεπιρἩ, Άτπι. “τη. Δ νι. Ἐν. 

Ἰ οχα- µοι Α. 7. Ὁ. 95: πι. ΤΟΙ: 
Ὦγτ. /γεπ. 

Ι ἕκαινα 

- οἱ λογοι οὗτοι 91. 
- πιστοι και αληθινοι ΑΝ. 7. 38, Ω. 99. 

γμπ]ς. Μεπιρῃ. (ή) Ἀντ. Ίτεπ. 

(ῷτπις.) | { αληθ. κ. πιστ. ς.. |. Ἐς 91. 

ΆἉππι. Εγ. || αἀά. του θεου 7. Ο. 92. 

Ὦντ. | οιπ. {γε. 

6. ειπεν] λεγει δ. | οπι. 941. 

---γέγοναν ΑΝΙ, | γεγονασιν 88. | γε- 

γονα δὰ". 1. ἡ. ΡΟ. 91. 95. Αν ΘΥΓ. 

Εν. ἵπ ἅπποι. ΟΓἱᾳ. ἵν. 231. Οπρί. | 

1 γεγονε «-. Εγ. (πί. Γποζαπα οδί Υαἱρ. 

ΈΏ,πις. [αοῖα βαπὶ Ίτεπ. 886. | οπι. δέκα, 

Ῥοβίγοπιο ἡποπιρῃ. «19ι]. 

6. έγω εἰμι Ογἰφᾳ. ἵν. Ἐτ. 1 οπι. 1. 91]. 
92. ΟπιρΙ. 

---ειμι Δ. 98. (1ργ.985. 287. Ἐν. | οπι. 

δδ. 1. 7. ῬΩ. 91. Α ταῦ. στ, (17. 957 

σπρΙ. 
-- αλφα ΑΝ. ΡΩ. 91. Μεπρα, [1 Α' ςσ. 

α Ὑα]ς. εἰ πι. Γιά. Ῥηπι. (47. 

Οπρῖ. 

- Α΄ και τὸ Ω’] οπι. Αττη. 
- ἡ αρχη Ορ. ἵν. | Ῥταοπι. καὶ 7. | οπι. 

ἡ Ῥ. 81. Οπρ. (πιοκ οπι.το Ῥ. Οπιρί.) 

- τῳ διψ.] οτι. τῳ Ῥ. 

- ἕωσω] 884. αυτῳ Ω. 92. Αι. | οπι. 

ΑΝ. 1. 58.Ρ, 91. Υμαὶς. ΜεπιρΗ, Ατπι. 

ΣΤ. 

--της πηγης ιδ. Μεπιρῃ. ηπιδ. 

Ουρτ. | οπι, ἃ. 

-- του ὑδατος] οπῃ. του Εν. 

- δωρεαν] δωρεας δ" (σουτ.ςᾶ.) 

7. κληρονομήσει Ἑ. | -ση 7. | δωσω αυτῳ 

ῳ. 95. (ωῑά, Πῖ, 91). 
---ταυτα ΑΝ. 7. 38. ῬΟ. 91. 92. Υαἱς. 

Μεπιρη. (211.) ντ. Ῥτπις. Οπρί. | 

παντα «5. 1. ΕΤ. 

Ατπι. Ἰδίαπ Τεγί. ἆε Ῥαά. 19. ηαες οὗ 

6ογπῃ Ἠαθνοάαίειι 97. 
- αὐτῳῇ αυτων Α. ΑΙΠΙ. (εγω αυτων 

θεος και αυτοι εσονται μοι υἱοι) 15 

Τετ. οἷα (1ρ7. 

- αυτος Ν αἷξ. ΜοιηρΙ. (1). | οπι. Α. 
(αυτοι εσονται μοι υἱοι 1. Ατηι. Τετί.) 

Ι ταυτα παντα 

4. ααἴα Ρας ΟἹ, 1 5. ἀῑκῖι τηῖηϊ βουϊθα ΟἿ. | 
θ. νῖῦϑθ οἱ. 1.8. Θχθογαξίβ Οἱ. 1 ἰἸαυ]οϊαίτιβ ΟἹ, 



ΧΧΙ.12. 

Τα]ρ. Μεπιρῃ. 
(ΤῊ600.) Ασπι, 

ΑΠΟΜΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

Ἂ ’ὔ » “ “ , “ / 

τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιοµένῃ πυρὶ καὶ Ῥας5 πιοπζασἴριβ ρατ8 Π]ογάπι 
ΟΥΙΡ ἴῃ βίαμπο αγάσπιί ἶρπο οἱ 

ἐᾷ “ ᾽ « / ε / “ 

301, 8υτ. θείῳ, ο ἐστιν ἱ ὁ θάνατος ο δεύτερος. βπρ]οτο, απιοᾷ ολ 1ΠΟΓΒ8 5ε- 
αι 9 Καὶ 5 θ νε ἢ) ο ε νο ο / “κ΄ οππάα. 9 Εὖ νϑηϊῦ πι» ἆε 
ΞΔ αἱ ἦλθεν εἰ ἐκ τῶν επτα ἀγγέλων τῶν εορίοπι βηρθὶῖβ ἸλυοηβίδιΒ 

ον οσο τρ ος ἢ ο}. ῥΑ Δ8ΙΔ8 ΡΙοπη8 βαρύθπι Ρ]αρῖβ πο- 
ἜΧΟΡΤΩΝ ΤῸΝ πίη, φιάλας. ΤΩ μον τῶν σπα νἰβα/πα15, οἳ Ἰοθδι οδί πέσο 

πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ, λέγων, ἀῑοέι Ὑοηί, οδίοιά δαν υἱοὶ 
ἘΞ / κ / Σολ ες ΖΦ βροηβᾶπι πχοτοπ αρηῖ, ο Ἰὺῦ 

Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην την γυναικα του ιδια] της ἴῃ βρίτίτα Τη πιοπ- 
ἡ Εσυ. 40:5. Ϊ ὕτπι πηρα οὖ αἰθαπι, οὗ 

κρυσταλλίζοντι: 

19. τοῖς πυλῶσιν 

. / Με 10] ΝΞ} / / » / Ἑ δι ἢ οὐ τς κα 

αρνίου. καὶ ἀπηνεγκέν με ἐν πνεύματι ἵ ἐπὶ ὄρος 
ἢ: Ν ς Ν ἃς 2/. / Ν / 4 ἈΝ 

μέγα καὶ ὑψηλὸν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν !, τὴν 
« / ε Χ / » “-“ ᾽ “ 

ἁγίαν Ἱερουσαλημ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
» Ν - - ῃπ ν ο Ν / - “ ! « 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ, '' ἔχοὺσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ" ! ὁ φω- 
Ν .» “ / / « ,ὔ ο 

στηρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιµιωτατῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι 
3/ “ ο / Ν ς 

ἔχουσα ' τεῖχος μέγα καὶ ὑψη- 
λὺ 43 / “ ὃ “ὃ ἈΝ Ν “- 

ον, ᾿ ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ ἵ τοὺς πυλώ- 
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ἊΣ / / 5 / 3 / ο 

νας ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἃ 

οδίθηατν. πι] οἰν]ίαίοΠι βᾶπο- 
ἴαια Ηἰεταδα]αιι ἀεβοέπάεπτεια 
46 οπθ]ο ἃ ἀεο, |! Παθεπίεπα 
οἰατίίπίεπα ἀαῑ:  Ἰπποῃ  εἶβ 
Βἰπηῖ]ο Ἱαρίάί Ῥγοίίοδο ΤΑΠΙ4 ΑΠ 
Ἱαρίαί Παβρία1ς βίον ογγδία]λαπῃ. 
111 Παρ θαῦ πιάτα τη μη απα 
εί αἰνατῃ, Παβθεςδ Ῥοτία5 ἀπο- 
ἀθοίῖπι, οὐ ἵπ Ροχβῖ5 ΒΠΡε]ος ἀπο- 
ἀεοῖπι, οὖ ποπαῖπα Ἰηδοηρία, 
4π8θ δη ποπίπα ἀποάσαοῖπα 
γί θααπι βΠΙογαπα Τργαᾗο]. 15 Δ 

3 .: ω . : 

ἐστιν Ἱ τὰ ὀνόματα | τῶν δώδεκα φυλών! υἱῶν Ἱσραήλ. 

7. υἱος] Τ Ῥιαεπ. ὁ ς. 91. (78 Ο.) 

Ἔν. | οπι. ΑΝ. 7. 38. ΡΩ. 91 (Β11ψ.) 

95. (πρί. 

8. τοις δε δειλοις ΑΝ. 7. 88. Ῥ (οπι. δε) 

ϱ. 91. 95. Ὑπ]ς. Μεπιρη. Ατπῖι. 
(«8.) Ἀντ. Οπρί. (ὡς δειλοῖς δὲ Ἐς 
εΟΣΓ.!) [1 δειλοις δὲ 5. 1. (τοις εργα 

τα το) Εγ. 

-- απιστοις] 64, και ἁμαρτωλοις 7. 38. 

ϱ. 91. 95. Δ εη. Ἀγτ. Οπιρί. | οτι. ΑΝ. 
1. Ῥ. Να]ριπι. Μεπαρῃ. ἄστη. Εν. Τετ. 

46 Ῥιά. 19. 

-- και εβδελ. Ετ. | οπα. Ατπι. [ οπῃ. και 
Ἱ, 

---Φαρμακοις ΑΝ. 1. 7. 98. ῬΩ. 91. 92. 

Ἐν. Οπρί. | Φ φαρµακευσι ς;. 
--- ψευδεσι] ψευσταις Δ. 

--ὁ θανατος ὁ δευτερος ΑΝ. 7. 38. Ω. 

91. (92.) Ὑπα]μ.πι. Αππι Θγγ. Ῥγηιδ. 

Οπρῦ. 1 1 ὁ δευτ. θαν. «:. 1. Μεπιρ]. 

«δι. Εν. (οπι. ὁ) | θανατος ΙΑΠΙΗΠΙ 

Ἑ. ἱ 
9. ηλθεν] Ταἀ4. προς µες. Εν. Αππι. | 

οἷν, ΑΝ. 1. 7. 88. ῬΩ. 91]. 92. Υιν. 

πι Εία. Μεπιρῃμ. ΑΗ. ὅγι. Ῥρπις. 
σαμί. 

--- εἰς} ὁ πρωτος 38. 

---εκ των ΑΝ. 7. ῬΩ. 91]. 92. γαρ. 

Μεπιμῃ. Αππι ὅγυ. Οπρί. 1 Ἐοπι, εκ 
ἘΞ 1, 98. Εγ. 

π- τὰς ζ΄ φιαλας εἰ πιοκ των ζ΄ πληγων 

Ἶς 

π- τῶν γέμοντων των ΑΝ3ΧΡ. | Τ τας 
γέμουσας των ς-. 1. 7. Γη. Ἐγ. | 

Ύεμουσας 58. Ὁ. 91. 95. «ωπρί. 1 των 
γεµουσων των ἂ.3. 

9. την νυµφην την γυναικα του αρνιου 
ΑΝ. 88. Ρ. γι. Μεπρῃ. (Ατπι) 

2811, 9Υτ. 0). Ῥγπις.| Ὑ τ᾿ νυμφ. του 

αρν. τ. γυν. 5. Ἱ. Ἠσ. | τὸ γυν.τ. 

νυμφ. του αρν. 7. Ὁ. 91. 995. 

σσαρι. 

10. επι ΑΝ.] 1 επ᾽ ς. 1. Ε. τε]. 
- εν ορος 92. 

--- ορος] ορους 38. 

- πολιν] Τ 8. την µεγαλην 5. 1. 91. 
Ατπι. Ἐν. | οπη. ΑΝ. 7. 88. ΡΟ. 92. 

γαρ. Μοπιρη. 01, Ὄγτ, Ουρτ. Ῥηπις. 

1Ρεπ. αρ. Τ15οι. 

- την ἅγιαν Εν. οτι. Ίγεπ. (αρ. ΤΙδεΙ.) 

Ι οτι, την Οπιρί, | και ἅγιαν 1. 

π- απὸ τ. θ. ΑΝΡ.] εκ τ. Θ. ᾧ. (κατα- 

βαινουσαν...απο τ. θεου] οἴῃ. γε. 

πρ. ΤΊ50}.) | οπι. 92, 

11. εχουσαν την δοξαν του θεου 617. | 

ΟΠ1, Α. (ΟΠ1. του θεου Μεπαρ],) 

-- δοξαν] δα. δὲ, 1γεπ. 

Τ18ς]1.) 

-- ὁ φωστηρ]  ΡΙσΠΙ. και σ. 1. 7. 

γαὶς. ΟΙ. Αὐτὰ. Βρηις. Εν. | οπι. ΑΝ. 

838. ΡΩ. 91.99. Απι, "μά. Το. Μεπιρη. 

2011. ὅγγ. Ορ. 

-- ὡς λιθῳ] οπι. 1. 7. 38. Εγ. | οπι. ὡς 

Άτηι, 

12. εχουσα αἲ ΙπΙε. Α. 1. (αἀά. τε). 7. 

88. ΤΩ. 91. (ΚΓ. ἃ 6.) 92. Μεπιρὴ. 

Άππι. (Ἐπ. δαά. τε) | Τεχουσαν ἵ τε 

ς. 91 (Βι1μ. εεὰ. οπι. τε) Οπιρί. (οπι. 

απο (αρ. 

τε 88 ΑἸ 8.) | εχοντιδ. [οὐ μαθε- 
Βαὺ Νις. οὖ Ἠαρεί Ῥηηιβ. {| οπι. 
41. 

19. εχουσα (απίε πυλ.) Δ. 1. 38. ΡΟ. 91. 

(Υ.δ 6.) 92. ἀπ. Εμ. Αὐτὰ. Ἐν. | 

1 εχουσαν 5. 7. Υμἱςδ. | εχοντας ΝΑ. | 
εχουσας τα, Παυεῦαῦ «Έιμ. αὶ Ἠαῦες 

Έγπιδ. | ο. ΜειπρΗ. 

- πυλωνας ιβ’ 1. 92. Εν. 

--και επι τ. πυλ. αγγελους δωδεκα Ω. 

Έσππς. | οπι. ἃ. Γιά. ἈΥτ. 

-- τους πυλωνας κὰδ. | Ττοις πυλωσιν 5. 

7. 38. ῬΩ. 91. | τ. ἕωδεκα πυλ. Αὐτὰ, | 

τοις πυλεωσιν 1. Ε}. 

-- δωδεκα 25, Εγ. | ιβ’ δὲ, 95. | δεκαδυο 

“. 

---ονοµατα] δ΄. αυτων ἔξ. ποιηΐπα 
εἰπρι]οταπ. Αππις | οἵη. Α. 1. 7. 88, 

ῬΟ. τε]. Ὑμἁϊς. Μειπρι. «Αδιπ. 851. 

Ἐν. 

- επιγεγραμµενα] γεγραμμενα ἰδ. 
--- εστιν τα ονοματα Α. (εί ΟΠ. τα 7. 

38, Ὁ. 92.) Υπα]ρ. (Μεπρη.) ὅγυ. | 

Ἐ οπι. τα ονοµ. 5. ἐδ. 1. Ῥ. 91. 41}. 

Ἐν. βοπῖρία εταπῦ δοευπά απ ἀποάθοῖπι 

{θα Ανπι, 

-- ιβ’ φυλων ὃὲ, 1. 

Εγ.) 

- υἷων οπι. Αιπι.] 1 ρίαεπι. των σ. 1. 

7. 91. Εν. | οπι. ΑΝ. 88. Ρ0. 92. 

(δωδεκα φυλων 

8, νεπὶ οὗ οβίοπάατα Οὐ, |. 11. οί Ἱαποεῃ ε]αβ 
ΟἹ. | 12. δ σαϊοϑ πι. 
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Ν ΄“- 

ἀπὸ δυσμῶν, “πυλῶνες τρεῖς. 

πόλεως | ἔχων΄ ́ θεμελίους δώδεκα, καὶ ᾿ ἐπ᾿ αὐτῶν" 
δώδεκα" ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρ- 

᾿μέτρον΄ 

ΑΝ. 13 ΡΟΝ 

1. 7.38, ὑπ 
Ρῃ. Ξ ΠΕΣ ών. πυλώνες τρεῖς 

κἘτε]ς. 40: 15 κα 
Ζες. 5:1 νίου. 

τετράγωνος. κεῖται, 
πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ 
σταδίους δώδεκα χιλιάδων. τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος 
καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 
τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, 
μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 

τοῦ τείχους αὐτῆς, ἴασπις" δώμησις " 
1188. 54:11 866. 

δὲ 2 Ξ 
ἀνατολῆς, πυλῶνες τρεῖς" 

καὶ ἀπὸ νότου, πυλῶνες τρεῖς" " 
“καὶ τὸ τεῖχος τῆς 

Ν 

χρυσίον καθαρὸν, 
θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 
. ΤῊ 4 
κπι 

καὶ ὃ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ, εἶχεν 

κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς 
πυλῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 

καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς | 

γῇ Ν 
και 

΄- / ἢ “ 

| ὁμοῖον ὑάλῳ καθαρῷ. 

6 
Ἢ ἡ πόλις 

ὅσον ' τὸ 

ἐμέτρησεν τὸ 

ὃ καὶ ἦν ἡ 
Ψ « 7 

καὶ η πόλις 

Χα, 

οτἰθπίθ Ροτίαθ {Γ68, οὐ αὖ αηπῖ- 
“ Ἴοπθ Ῥοτίαε {π68, οἱ αὉ οεσᾶξα 

Ῥοτίαθ {π65, οὖ αὓ απδιτο Ροτίαε 
68... Εν πιαταδ οἰν [αι }Β 
ΒΆΡΘηΒ. ππἀβιηθηῖα ἀποάσσῖπα, 
οὖ ἴῃ 1ρ8ῖς ἀποεσίπ ποπιῖπα 
αροξίο]οταπι ασηὶ, ἡ Ἐπ’ ααὶ 
Ἰοαπεραίας πιεουπι  Ἠαρβεραῖ 
πἹεηκήταπα Παταπάίπεαπι αιι- 
ΤΘΔΠῚ, αὖ τηθιΙτεέαγ οἰν]ίβίεπη οὐ 
Ῥοτίας οἰιβ οἳ τησταπι. Ες 
οἰν]ίας ἵπ απαάτο Ῥοδίία εδ, εἰ 
Ἰοηπσ]ταάο εἶας {απία οδὲ αιπηία 
εί Ιαήιαάο, Ἐν ππθης5α5 οδί 
οἴνίιαίεπι ἆθ ΠαταπάΙηπθ Ῥεγ 
είαάἷα ἀποάθοῖπι πη]ία: ]οηρί- 
ἰπᾷο οὐ Ἰααάο οὐ αἰιιάο 
εἶπς αεπα]ία βιιηῦ, 17 1 πιεπ- 
85 οδί πατας εἶαδ 6ΕΠΓΗΠΙ 
απαἀτασ]πία απαϊίαος οπβῖίο- 
τΗπῃ, ΤΠΘΠΒΙΤΑ Ποπιϊπίς, 4088 
εδί αηρο]. ΕΙ οταί εἰτασίιτα 
πιπτὶ οἵαπς εκ Ιαριάο Ἱαερίάο, 
Ίρεα γετο οἴν]ίαδ απτο ππππάο, 
Ιπι]α γ]ίτο πιαπάο, 19 Ἐπη- 
ἀαπιοπία πι οἰν]ιαιῖδ οπιπῖ 
Ἰαρίάο ρτειίοςο οτηαία: ἔμπα δ- 
πιεηίαπα ῥρίππαπα. Ἱβερίς, 56ο 

τὶ 

Σἐν- 

Να τς 
και οι 

κεκοσμημένοι. ὃ θεμέλιος ὁ πρῶτος, ἴασπις' ὁ δεύ- 

18. απο ανατ. ΑΝ.7. 38. ΡΩ. 91. Οπιρί. | 

ἵ απ᾿ ανατ. ς.. 1. Εν. (και απο 99) 

-- ανατολης ΑΝ. 1. 38 (41) Ρ. Ἁγτ. 1». 

| -λων 7. 38 (3601.) ϱ. 91. 95. Οπιμί. 

---και απο ἴετ. ΑΝ. 7. 98. ῬΩ. 91. 95 

γπ]ρ. Απιι Αὐτὰ. (Θντ.) Οπιρἰ. | οτι 

και «-. 1. Πα. Το. επι. Μεπιρῃ. 

(οπῃ. 19. (ππίππη) 1. Εν. |. οπι. και 

ΒΥΓ. 
-- και απο βορρα πυλ. γ΄ ὈΪ5 5ογ. Ν3. 

---βορρα ... νοτου ... δυσμων ὃλεα͵ 7. 98. 

ῬΩ. γπ]μ. ωία. Μοπιρῃ. Αὐτη, Ῥγηπν, 

Οπρί. ; βορρα...δυσμ...νοτον Α. Απι. | 

βορα ... δυσμων ... µεσηµβριας 1. Έιρ. 

27. ] δυσμ...βορρα... νοτου 91. 2981. | 

απο δυσμ. πυλωνες τρεις ΟΠΗ. δὲ Ἐς 

-- τρεῖς 19. οἱ 40. γ΄ 20. ϱἱ 80, δὲ, 

--- πυλωνας 19, 90. οἱ 30. 7. 

14. το τειχος] τει οἵο 13. (το οἵ -χος 

ΤῸ ΡΤΟ 8ηρτα α.ά,) οἵη. το Ἐν. 

--εχων Δ. 1. 7. Ῥῷ. | Τεχον ς.. δὲ 91, 

7. | ειχε 88. Ἰαυεηί Ῥηπς. | οτη. 83. 
3. 

-- ιβ' 10. αἱ 50. δὲ, Ω (αρίᾳαο). 

-- και επ᾽ αυτων ΑΝ. 1110. 38. ῬΩ. 91. 

(επι Βιῖίψ. που. Υ΄. ἃ 0.) 93. Μαρ]. 
Οπρί. |. οµμ. 1.7. 

«. Εν. α]ρ. “πὶ. Γιά. Το. ἴλοπ. Ατπι. 

-- ἕωδεκα ονοματα ΑΝ. 38. Ῥῷ. 91. 95. 
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απο νοτου δα βΠ. νο, 

|. 1 και εν αυτοις. 

γΥπ]ς. Ατπι. ΘΥΥ. Οπιρί. | "οπι. δωδεκα 

5. 1. 7. Μεπρῃ. «3. Ῥνπι. Ἐν. 
(ιβ΄ Ὢᾳ. 95.) 

15. µετρον καλαμον ΑΝ. 7. 88. ΡΟ. 91. 

(7.68 6.) 92. Ψυϊν. Ῥντ, ΟπμΙ. 

(καλαµου ὃς.) | Ἀοπι. µετρον ς. 1. 

Μεπιρῃ, Ανπι, 1. Ῥρπις, Ἐν. 
- μετρήσει 7. ϱ. 

---και το τειχος αυτης] οπι. 7. Ω. 91. 

Οπιρί. | οπι. αυτης Υπ]ς. 
16. καιτο µηκος....το πλατος ΕΤ.Ιοιη. 1. 

---τετραγωνος] ΡΤΑΕΠΙ. αυτης (εἰ οΠη. 

Ῥοβὺ µηκος) ἐᾷ, 

-- αυτης 1’.] αυτη 92. 

- ὅσον] ὁσουτον Εν. [{ ΡΓΑΕΠΙ.τοσουτον 

εστιν 5. ΕΤ. υ]ρ. (Μεπιρη.) ης. | 

ο. ΑΝ. 7. 38. ῬΩ. 91. (οπι. δὲ σον 

Λιἱψ. ποτ. Υ΄. δὲ 6) 995. Ατπι. 201. 

Ἀγτ. Οπρί, ΠΟ Ταἆᾷ, και ς. Δ. Ε). 

Υμ]ρ. ΜεπηρΗ. Ανπι. 201. Θγτ. |. οι. 

κ. 7. 88. ῬΏ. 91. 99. σημί. 
---πλατος] 844. αυτης 7. | «44. και τὸ 

ύψος ισονΑΙΠΙ. | εε. καὶ ἣν τὸ μετρον 

του µηκους αυτης ιβ’ χιλ. στ. 

το πλατος αυτης συµµετρα κυβῳ Ατπι. 

-- τῷ καλαμφ] Ῥιποπη. εν 1. Ῥ. Εγ. 

-- σταδιων δι. 8. δὲ. 1. Ῥ. Εγ. | σταδιους 

Εἰς. Α(Χά.) 7. 58. Ω. 91. ας. 
(σταδιου ἕλει) 

και 

16. δωδεκα Ῥ. Ετ.} ιβ! 1. Ω.] δεκαδυο 58. | 
αά. και ϱ. 

-- τὸ µηκος] Ῥϊαεπι. ἕωδεκα 91. πρ. 

ιβ’ Ω. 1 ῥταεπι. και 98. {διπ. ὅσ. 

17. εµετρησεν Ἑ. | οπι. 98. ϱ. 93. 

---τειχος] χιλος ἓ. 

--ἑκατ. τεσσ. τεσσαρ. Ῥ. Υαἱσ. (Βντ.) 
1». | ὃ και εκατον τεσσερακοντα Α. | 

ἑκατὸν μδ' Ἀδ. ῥμδ' 1. 7. 98. 9. 91 

(Υ. ἃ 6.) (99.) Μεπιρῃ, 
-- πηχων] πηχεων ἓ. 

18. ην ἃ. Ω. Ώληις. | οπι. ΑΝΙ«Ρ. 

--- ἡ 19.] οπι. δὲ Ἐς (α. 4.53.) 

- ενδωµησις ΔΧΙ3. 98.] εν δωμασι 83. | 
} ενδοµησις 5. 1. 7. Ἑ. 91. τε]. Ἐν. 

-- αυτης Ἁπίο του τειχους 92. 

-- ὁμοιον ΑΝ. 58. Ῥῷ. 91. 95. Οπρί, | 
1 όμοια ς.. 1. Ετ. | ὁμοιω 7. 

-- ὕαλῳ Δ». ὑελῳ 88. 91. Οπρἰ. 
-- καθαρον] οπι. Ῥ. 

19. και οἱ θεµελιοι ΧΝΧ. 1. 7. 91. Υπ]ς. 

ΟἹ. Μεπιρὴ. Αὐπὶ. 1. Βυτ, Ίτεπ. πρ. 

Τίβοι. Εν. [ οπι. και ΑΝεα, 98. ΡΩ. 

95. πι, διά. Ίλεπι. 

- του τειχους 1γεπ. | οπι. ΑΓΙ. 

- τιμιω] κοσµιω 91. 

19. Αὐξῦτο Όεσαδα ἐγ8. Οἱ. | 16. αγαπᾶῖπο ππτθα 
ΟἹ. 1 εἰ Ιοπρίθιάο, εὐ αἰήξαᾶο, εἰ Ιατειᾶο ΟἹ, 
17. πάγαπα ο. [ 18. ααταπι πιαπάαπα ΟἹ. 
119. εἰ [απάαπιθηία Οἱ. 



ΧΧΙ. 26. 

Τα]ρ. Μεπιρῃ. 
Άσπῃ, 011. ΒΥ1. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

τερος, σάπφειρον’ ὁ τρίτος, χαλκηδών" ὃ τῆς 
σμάραγδος" " ᾿ὁ πέμπτος, σαρδόνυξ' ὁ ἕκτος, Ἰσάρ- 
διον΄- ὁ ἕβδομος, χρυσόλιθος: ὁ ὄγδοος, βήρυλλος" 
ε 3/ " ,ὔ ε / « 

ὁ ἱ ἔνατος", τοπάζιον: ὁ δέκατος, χρυσόπρασος" ὁ 
ε ΄ ἘΠ ε / » / Φι Ν 
ἑνδέκατος, ὑάκινθος: ὁ δωδέκατος, ἀμέθυστος. καὶ 
οἱ δώδεκα πυλῶνες, δώδεκα μαργαρίται" ἀνὰ εἷς ἔκα- 

ἀπ8β βαρηΐνας, ὑτήπς οα]οῖ- 
ἀοπίαδ, απατίας ππαταρ μὴ, 
30 /Η1Π15 βατ οπῖασ,  βοχίδ 
ΒΗΓΟΊΠ18, 5ορίΠπΙΘ ΟΥΒΟ] 18, 
οσἵαγαςδ ΕΙΓΙ]Η5, ΠοΠΗΣ ἵορα- 
ἀἷμδ, ἀσοίπιαδ ομΥγΣδοργαδδ», 
παπά ΘοΙΠΙά5 Ι46ΙΠΙΠΗΕ8, ἀποάσοί- 
ΤῊ 8. απιοιηγείας, 3] Ἐν ἀποῦο- 
οἴτὴ Ῥοτίας ἀποδσοῖπι πιανρα- 
πίαο βιηῦ Ῥος εἰηρι]αθ, εὖ 

στος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου" καὶ ἡ 
πόλεως, χρυσίον καθαρὸν, ὡς ὕαλος 

καὶ ναὺν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ: 
κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὺς αὐτῆς ἐστιν, καὶ 

καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου, 

πλατεῖα τῆς 
99 

Ὁ διαυγής " 

: Ν / φ 
αν Ίρα, θ0: 10. ΤΟ ἀρνίον. νι 

οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 
τοῦ θεοῦ ἀστῶν αὐτὴν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ 

καὶ ἱπεριπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς 
ρα Ν « - ΄σ - " Ν / η 

αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν' 

καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς. οὐ μὴ 

π κα, 6ο: 8. ἀρνίον. 94 ἢ 

9 Ίνα. 60: 11- 
» - ΕἸ / 

αὐτῶν εἰς αὐτήν. 

κλεισθώσιν ἡμέρας" νὺξ “γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ. 

1 

25 ὁ 

ὁ γὰρ 

αὐτῇ: ἡ γὰρ δόξα δι 

Β'ηρα!αθ ρογίπο οταπῦ οκ β[η- 
σι] ππανσατ]]δ. δν Ρ]αῖθα 
Οἰν τα 5. ααγαπα πὰ Πα απ. ἵαπι- 
α παπα νγαη ρου] οί απ. ἢ Εὖ 
{αιαρ]απα. πὸη γἱάΙ ἴῃ θᾶ: ἀο- 
πιῖπιας επῖπι αἰθιι8. οπΙΠΙΡοΙεΙΒ 
{οππρ]απα. Πλας οδί, δῦ αρηις. 
35Η οἰνίια5 ποῦ ομεῦ 8010 
ησρπε Ίαπα, αὖ Ιασσαπί δὰ: παπι 
ο]απ]ίας οὶ Ἱπ]απαπανΙς θαΠῃ, 

Ἱπόσγηπα εἶαδ οί αρπις. 
3 Έτ απ θα] θην ροεπίο5 Ῥογ 
ἸΗ1π6Ἠ. εἶπ8, οὐ τορος [θυσεθ 
Ἀβντοηί σ᾽] ουίϑτη ΒάΔ1Η οὐ ΠΟΠΟ- 
Το ἴῃ ]απα, 35ο Ῥογίας εἶν 
ποῦ οἰ θην Ῥον ἀῑσια: ποκ 
επίπη ποτ. οιἳ! 1ο: 35 οὔ αῇοι- 

- Θηῦ ρἱοτίαπα οὖ Ἠοποτοπι 6οή- 
96 λ 

και 

οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς 

19. κεκοσμηµενοι] οπι. 93, Ατπι. 

- πρωτος] εις ἓ. 

Άγτηι, 

- και ὁ δευτερος... 

- χαλκεδων 38. 

και ὁ γ΄ Ν. 

- τεταρτος] δ' δὲ 

20. εἰ, 5’, ζ΄, η”, εθ’, (ε ΘΥΆΒΌ ΤΩ), τ΄, τα’, ιβ’, 

δ. 

--- σαρδονυξ δ. Ῥ. Β/ΠΙΒ. | σαρδιονυξ Α. | 
Ῥαγάοπίσο Ἐτῃ. 

---σαρδιον ΑΒΡΟΩ. 99. Αιπι. | 1 -διος «. 

1. 7. 58. 91. ΑβιΙ. Βγηις. Εγ. | εατάῖπας 
Απι. Μεπιρῃ. δατάοπῖας Ζ μω. 

--- βηρυλλος 38. 91. ἜΈτπις. | βηριλλος 

Α. | βηριλλιος 1. Εν. | βήρυλλιος 7. 

95. Ω. | βηρυλλιον Ῥ. 

--- ένατος Α. 1. 7. 38. Ὁ. 91. 93, Οπιρί. | 
Ἷ εννατοςς. Ρ. Ετ. 

- τοπαδιον δὲ, (οοΥτ..8,} 

- χρυσοπρασος 3. 88. ῬΩ. 91. γηι5. | 
-σιος λοι, | -σον Α. | 

-σσος 7. Απιι (ιά. 

- ὑακινθινος «πρι. 

-παστος 95. | 

- ἕωδεκαστος 92. 

- αμεθυστος ΑΡΟ. Υαἱς. δια. Ἀστ. | 
-σος Ν.8. 1. 7.98. 9Ι. Ἐπ. | -στινος ΝΑ. 

21. δωδεκα 19. εἰ Ί]]αο ἀποζσσῖπα 1πασα- 

τῖίας, εἰπσα]πα οπηπίαπα επί εἴπρα]ας 

Ῥονίαο Βυ5. | ιβ’ ἐδ, 

Ι 844. του τειχους | 

21. δωδεκα 50. οπι. 83. (ιβ’ σα.) 1. Μεππρῃ. 

Ῥρπιϑ. 

-- ανα] ινα Α. 

--- εἰς] αλά. και Ρ. 

- πυλωνων] πυλων ἕξει, 88 (41) 

- εξ] Ῥτασπι. ὡς . 99. 

- ὑαλος ὑελος 7. 91. | ὑελλος 38. ἴγει. 

(Αρ. Τίβομ.) Οπιρί. 

-- διαυγης Α(Ν). 1. 7. 88. ΡΩ. 91. 95. 
Ίγεπ. (αρ. Τ18ομ.) «ππρί. (διαυτης 

ΝΑ.) | διαφανης 5. Ἐν. 
99. ειδον δὰ. 1. 7 5ἷο. 91. | δον ΑΘ. Ίτεπ. 

πρ. ΤΊΒΟΙ. 

- ὁ γαρ κυριος ὁ θεος Ψ αὶρ. Μεπιρῃ. | 

ὅτι ὁ κυρ. ὁ θ. δ Ἐς | ὁ γαρ ὁ κυρ. θεος 
Να | Ἀρ. ΤΙδΕΗ. 

αποπίαπα Γοιηίπα5 πῃ, ὅτ. 

- ναος] ΡΙΒΕΙΗ. ὁ ΔΑ. | οι. δὲ, 1. 91. 

ῬΩ. Ίτεπ. αρ. Τίβοι. Εγ. 

- αυτης] αυτη 93. 

- εστιν ἴγεπ. Αρ. ΤΊβοῃ, [ οτι. 73. 

98. πολις] δα. αυτη 58. Ἀγτ. | οπι. 
1τεπ. (αρ. Τίκοι. 121). 

- εχει 1Γεπ. (αρ. ΤΙ5εΙ.) | εχη 7. 

- φαινωσιν] Τ αἀἀ. εν 5. δδδα,͵ 91. ΙΕ. 

Εμία, 1 οπι. ΑΝΧ. 1. 7. 988. ῬΩ. 92. 

(εί αυτῃ) Απι. Αιπι, μη, Ὀγτ. ἴγεη. 

(αρ. ΤΙ6ομ.) 0γπιδ. Εν. 

-- αυτην] αυτν ἔτ. 

ϱ 
ὅτι κυριος Ίτεπ. 

98. αυτη ἡ γαρ Ῥ. | αυτη γαρ ἡ Ω. 92. | 

αυτη οτι ἡ Ίγεπ. (αρ. ΤΟΠ.) 

94, και περιπατήσουσιν τα εθνη δια του 

φωτος αυτης ΑΝ. 7. 88. ΡΟ. 91. 92. 

Ὑμπὶσ. (Μεπιρῃ.) Ανπ. «ΑΠ. ὅγυ. 

Ἔτπις. ΟἸηρῖ. (απίο τα] ὃ ΝΑ. σου.!) | 

και τα εθνη των σωζοµενων εν τῷ 

φωτι αυτης περιπατήσουσι ο. Γ2γ. 5ῖς 

804 οπι. | 444. τα εθνη δια του 

Φωτος αυτης Ἱ. 

- φερουσιν] 844. αυτῳ Ω. 92. 

---την δοξαν] οἵη. την ῷ. 92. |. [444. 

και την τιμὴν «-.- 7. ϐϱ. (οπι. την) 91. 

γμῖς. Μεπιρα. (Ατιη.) ὅτ, [οπα. ΑΝ. 

1.38. Ῥ. δια. Ῥτηις. Εν. 

των εθνων . 92. 

εν 1. 

π- αυτων Ῥ. | 

Μεπιρῃ. 2. 

95. οἱ πυλωνες] οπι, οἱ τ. 
--- ἡμερας] -ραν ᾿ξ Ἐς (εουγ) | αάά. 

και νυκτος Ατπι τη. 

--- εσται] εστιν 93. 

96. αὐ ΠΠ] αλλ) ηνεωγμενοι αει, και 

νυξ ουκ αλλ᾽ ἡ δοξα και ἡ τιμὴ των 

εθνων ΑΤΙΠ. 

- Βπ. | αἀά. ἵνα εισελθωσιν 88. ϱ. 99. | 

οἵη. νου. Εν. 

19, 90. Βεραπάπα αὐ ἀποᾶσοίσιατα ΟἹ. | 28. 
Ἰασοδηῦ ἴῃ θὰ ΟἿ, | 24. ἴῃ Ἱαπαῖπθ ε}115 6]. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

τος αὐτήν. Ρκαὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν | κοινὸν “ 
σα καὶ ὁ ποιῶν" βδέλυγμα, καὶ ψεῦδος" εἰ μὴ οἱ 

Ῥ νι ν ΦΑγραμμενθὲ ἐν τῷ ο. τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνιοῦ. 

ΧΧΙΙ Ἐπ’ 4 Καὶ ἔδειξέν μοι' ποταμὸν ὕδατος ζωη», λαμπρὸν 
4 Ζας, 1418. ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ 
Ἐεκ. 47:1. 

Ἐτεῖς, 47: 7. 

Ζαο. 14 11. 

, / ον / » ο 

“ἐν μπε της πλατείας αὐτης, 

ἐκεῖθεν," τ ξύλον ζωῆς, 
ἱ ἕκαστον ἢ ἀπο- 

θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 
καὶ τοῦ ποταμοῦ, ἐντεῦθεν καὶ 
ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα 
διδοὺς " τὸν καρπὸν αὐτοῦ: καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου 
εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 33 καὶ πᾶν ᾿ κατάθεµα΄ οὐκ 

ἔσται ἔτι: καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν 

ΚΙ σης 
αν 

μπα η απ, 3 Νεο Ιπιταδ]ό 
πη ἃ α]ηπίά οοϊπααἰπαβαπι 
/αο[εης αβοπιΙηαΜΙοπείη οὖ τηει- 
ἀποίατας, ηἰδί αϊ βου μῦϊ Βαπῖ η. 
Πῦτο γίιπο ἀρηΐ. 

"τ οβίθπαϊυ παϊμῖ Βανίαπη 
Άθμας γίναθ δρ]επάιάαπι πι 
α παπα ογγδια]]απη, Ῥτοσεάεπίεπα 
46 8646 ἀάὶ εἰ αρπί. 3 ΤΠ τηθ- 
ἀἷο ρ]αϊσαε εἶας εἰ εκ ὑὔσδα τ 
Ῥατίο Βιπιπίς Πσπαπι νίῖας 
Ἀβετοης ἔσαοῦιβ ἀποᾶσσίτα, Ῥογ 
ΙΠΘΗΡ65 εἵπραία  τοάἀεπίία 
Αποίαπη 8Η ΤΗ, οἱ Γο]ία Ησπῖ δὰ 
βαπίτηζεπι ρεηθίαπι, 3. Εὖ οπηπθ 
πια]οβἰούα πὶ ποπ. ογς απιρΙίΗ8. 
Έτ 5εἀε» 46] οὖ ἀρ] η ]]α εταητ, 
δῦ εαν εἶας 5οτνῖθηῦ 1] 3 εἰ 
νιάεραηΕ [αοἶθπα Εἶπδ, ο ΠΟΠΙΕΠ. 5 “ 3, Τὰ ΄- 5 - ΝΣ 

αὐτῇ ἔσται" καὶ οι δοῦλοι αυτου λατρεύσουσιν οἶας ἴῃ {οπβίθας ευταπ. 5 Εὖ 
ο ο λος νον Ν / 5. κι ν ν΄. ποκ πἶπα ποπ οπτ, οὖ ΠΟΠ 

αυτῷ' και ὄψονται το προσωτπον αυτου» ΚΟῚ το ομοῦπς 1απιοή Ιορίηπς ΠΟ] 6 
3, - » ΄- , ΕΣ ΄“ 5 Ν » : - Η͂ 

ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. ὃ καὶ νὺξ οὐκ μιας απο στο πος 
τὰ ο πας ἽΝ : ΤῚΣ νο 4δὰ8 ἸΠ]υτλ]πᾶὉ 1108, οἱ τερηᾶ- 

ἔσται ᾖ ἔτι καὶ ἶ οὐκ ἐχθυσίν, χρείαν φωτος ὕπὲ ἴῃ βδθθα!α Φάρο μ]ογυπο. 

58. 6ο: 10. 
/ Ν - σα 

λύχνου καὶ φωτος ἡλίου, ὅτι “κύριος ὁ θεὸς ᾿ φωτιεῖ 
μη 

ἐπ αὐτούς" καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. »ἱὶ 
ας 

97. εἰσέλθῃ, Α. 1. 7. 38. Ω. 91. Ίγοπ. 7. Μεπιρα. Εν. |. οἱ. ΑΝ. 58. ϱ. 91 Τὶςεµ. 191. |. εσται ἰαπίαπι 88. Ω. 95. 

αρ. ΤΙεοΠ. 190. | εισελθωσιν ἐξ. 92. Υιὶσ. αἱ νᾶ. Άνγπι, «0. ΥΓ. Μεπιρῃ. ΑΡ]. 

-- κοινον ΑΝ. 7. 88, ΡΩ. 91. 92. Ίτεπ. ΠΗΠ1. 995, Οπιρί. Γή. Ῥ.] δ. ουκ εχουσιν χρειαν δὰ. Μεπιρη. Ὀντ. | 

(Αρ. Τ15ςἱ.) Ώγηι. Οπιρί. | -νων 1. | 
Ἰ κοινουν «-. Εγ. 

- ὁ ποιων ΧΝ:3. 7. 98. | ποιων ΑΔ. 92. | 

πας ποιων Ίτεπ. αρ. ΤΙ56Ν. [1 ποιουν 
σ. 1. ΡΟ. 91. Εγ. | ὁ ποιωσει δ᾿. | 

οἵη. ΑΙ. 

- τοῦ αρνιου] του ουρανου ἰδὲ. 
1Τεπ. αρ. Γί5οἩ. 191. 

1. ποταμον] τ ΡΙΑΟΠΙ. καθαρον ασ. 1. 

Ἐν. | αάά. ἑά. 7. 58. 91. Ατπιι Οπιρί. | 
οπι. ΑΝΡΩ. 95. Υμ]ρ. Μειπιρί, «δι, 

ΘΥτ. ΠΠ]. 225. 

- λαμπρον Πιϊ. | οπι. 38 (4//.) Ατπι. 
- του θρ.] οπ. τοῦ ἰδ. 

95: 

9. εν μεσῳ] εµµεσῳ Α. | εκ µεσου 93 ΟΠΗ 

Ῥταθσθ. 

- εντευθεν και εκειθεν Α. 7. 58. Φ. ΑΥπι. 

ΒΥτ. | 1 εντευθεν και εντευθεν «. Ἱ. 

91. τ. | εντευθεν.... Ἑ. 99. | ενθεν και 

δὲ Ἐς (οπι, εκειθεν [5. εντευθεν] ἕυλον 

ζωης) | αἁά. ενθεν και (οπη. ξυλ. ζω.) 

δα, οὐ εκ τάφο ραχίο Πή.95.. | 

ζωης οπι. 92. 

- ποιουν 8. Τε]. | ποιων ΑΔ. 
- ιβ΄ ὃν, 92. 

- μηνα] µηναν Δ. | Ταἀἆ. ἑνα ς. 1. 

1014 

Ι οπι, 

|. του στοµατος 

9. ἑκαστον ΑΝ. 1. (7.) 91]. 99. (Ρρορί 

αποδιδ. 7. ϱ. 95. | απίοθ ΑΝ. 1. 98. 
Ῥ {(αεραί.) 91. | -στος 838. | -στῳ ᾧ. 

---- αποδιδους Ν. 7. 98. Ω. 91. 92. γαρ. 

ΟἹ. Οµμρῖ. 11 -διδουν 5. Δ. | -διδοντα 

1. Απ. Εμ. Αὐτὰ. Δὲν. Γή. Ῥ.] εἴπ- 

ρα]ῇς πη 515 τε ἄἀθὴβ {ποσα ΒΠΙ 

ΗΠΙ. 955, 
- τον καρπὸν Δ υϊρ. | οπι. τον 1. 92. 

Ἐγ. | τους καρπους ἃ. [ή. Ῥ.] 

--του ἕἔυλου Ῥ. αϊρ. Μοεπιρῃ, Ατπι, 

ΖΕ}. | των ἕυλων ἓ. 

- των εθνων] ΟΠ1. των ὃν. 

8. καταθεµα ΑΝ. 1. 7. 38. ΡΩ. 91. 99. 

Οπιρί. | καταγµα ὑ". 

σπορ 

--ετι ΑΝΟΑΡΩ. Υμὶς. 491. Ὄντ. Εν. | 

εκει 1. 7. 38. 91. μηρί. |. οτι. ἐδ -. 

ΜεπιρΗ. {εκει οὐκέτι ην ΑΙ.) | 

εσται θἱ9.] εστιν 92. 

- ὁ θρ.] οπι. ὁ Ν. 

-- αὐτου] του θεου 7. 92. 

- λατρευουσιν 838. 

4. επι] Ῥταεπῃ. και ἐᾷ, 

5, εσται ετι ΑΝΤΕ. 1. (α]ίτα ποτ δεῖν.) 

Ἁγτ. Ενπι. | 

(Αντι) Γγ. 

Ι { καταναθεμα 

Ἡ εστ. εκει τιν 1: {. 9]. 

Ι εσται εκει ετι Ίγεπ. Ἀρ. 

ουχ ἑξουσιν χρειαν Α. Υαἱς. (Ώτπις.) | 

{ χρειαν ουκ εχουσιν «τ. 1. Ρ. 91. Ε7. | 

ου χρεια 7. 98. ϱ. 93. Ατπι. 

--- φωτος λυχνου ΑΝ. 98. (λυχ. φωτ.) 

γι]ρ. ντ. [ ἔοι, φωτος 5. 1. 7. 
Ῥῷ. 91. Εγ. (λυχνον 1.) | οπι. λυχ. 

Μεπιρῃ. 

-- φωτος 3'.] φως ΑΕ. 

- ἡλιου ΑΝ. 1. 98. 91. Ψαἱς. Μεπηρη. | 
ο). 7. ὦ. 99. 

- ὅτι κυριος ὁ θεος] ὁ γαρ κυριος Ίγεπ. 

(αρ. Τ{ςς},) 

- φωτιεῖ ὃ. 1. 7. 38. Ω. 91. 95. Υι]ς. ΟἹ. 

Μοιιρῃ. 1γοπ. (αρ. Τῖβομ.) πρί. | 

φωτισει ΑΡ. | Ἐφωτιζει 5. Εν. Απ. 

ζ μία. Ἀγτ. |. αἀά. επ’ ΑΝ. Ιγεπ. (αρ. 

115οῦ.) Ένπις. | οι. 88. 

- Φασιλευουσιν εἰς αιωνα αιωνος Ίγεπ. 

αρ. ΤΊβοῃ. 

6. ειπεν ΑΝ. 1. Ῥ. Υαὶσ. Μεπιρῃ. «ΖΦ τη. 

1. | λεγει 7. 38. Ω. 91. 92. Αππι. Οππρί. 
- ὁ κυριος ΑΝ. 92. | ἔοι, ὁ ς.]. ΓΩ. 

91. τε]. Ἐτ. 

27. πο πίτα, ἵπ οσα αἰἸαποα ΟἿ. 
τηϊμϑ Ὁ] ΟΠ 6 πὶ Γαοἱθβ ΟἿ. 

1. νίταο Οἱ. | 2. βἴπρα]οβ τοάᾶσπ Οἱ. | 8. 5εά 
εεᾶοΒ Ποῖ Οἱ. 1 δ. Ιαπιίπο Ἱπσρτπαο Οὐ, {| 111ὰ- 
το πμιδίξ Οἱ. 

Ι δῦ αὖο- 
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κκ. 

να]ς. επιρῃ. 
Άτπι. 11. 8Υτ. 

ιτ] 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ.᾽ 
4 . Δ 

6 ω νά Ὡ ΄ / ᾿ς Α΄ ὦ 
Καὶ εἰπέν μοι; "Οὗτοι οἱ λογοι πιστοὶ καὶ ἀλη- 

«Φ 

6 Ἐπ αἰχὶς πε, Ἠαος νοτῖνα 
Πα πηι οὐ γοτὰ βαηῦ, οὕ ἀο- 

/ Ἔ ε/ ΄ ὧν ΚΓ ἃ 5 

ΞΘ’ θινοί: καὶ ο ΄ κύριος ὁ θεὸς τῶν ᾿ πνευμάτων τῶν ΜΠ Ὸ5 ἄθι8. οπιηϊροίος Ῥτγο- 

“Ὁ. 21:5: ΡΠ ΘΑ πὴ τη ΐδβι} ἈΠΡ ΘΙ ΠῚ δα πα 

Ὥς παν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τ Τόῖς οκἰοπᾷογο”"Βεχνῖς Βία Νο 
4Ρ δούλοι δεῖ θ 4 οροχιοῖ Πω οἵτο. 7 Ττ εσεο 

ζ ς αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσ αι ἐν τάχει. γοπῖο νε]οσίτο, Βοαῖιβ αἱ 
ο’ ο) .) δ ᾱρ ’ ΄, ε - Ν 

Καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὃ τηρῶν τοὺς 
/ “ -- Ὅ) 

λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ὅ᾿ 
3 

καγω 

οπδιοΚ(ς νοτρα Ῥγορβοιίπο Πρηῖ 
κ ν μίας "Ἠμο Ἰομαππο», φαί 

απο νι εί νι] Ἰασυο, οὐ Ῥουί- 

. ὁ : ἣν 5 ΄ εἰ ΄ ν / - / να »" ἀάλπι δια ἴββοιη. οὔ γἰά!βνεπῃ 
ϑ τα όν καὶ Ἰωάννης το ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα" καὶ ὁτε κου- οδΑΙ αἰ κάοτατεαι ΄απις ρεᾶσα 

᾿ ἵ τα ΔΏΡΟΙ ααϊ παπί Ὠαες οβθεηάο- 
πο. 19:10. σα και έβλεψα, " έπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν σας ο ἨῈ ἀῑοῖε πιμῖ Ὑ]ὰο πο 

ποδῶν τοῦ “ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός Ὧν ταῦτα. “ καὶ [υοοήδ: «οηΒέζνας δα 15 δι οἳ 
κ΄ πατάτα ἵποταπι ῬτορΠποίπγαπι 

λέγει μου Ὅρα μή: σύνδουλος σου ἐπ εἰμί, καὶ των εἰ εοταπι αἱ βουνϑηῦ γοτῦα 

ὩΣ [ο ο ο ν ο ΄ Πυγῖ παΐαβ: ἆθαπῃ δάοτα. ᾿᾿ Εἰ 

ες ελφών που πώ προφητών, και των τηρουντωῦ αἁῑαι πμ Νο εἰσπανετίς γετυα 

᾿ Η στ ᾿ 7 Ξ ἕν Βούϊαθ Πχ παἰτιβ : ὕθιη ρα - Ῥτορίμε οὶ ξ Ρ τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου: τῷ θεῷ προ- ΠΡ ους αν ἐπ ος 

σκυνησογ. πουθαί αά]ας, οὐ αὶ ἴῃ βουαϊ- 

10 ρα» οϑὺ βογάρβοαῦ. ας, εὖ 

ολ’ Καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς (πδιιις [δι βίαπι ἤλοῖαὶ αάλλιιο, οἳ 
τηε βαποίαβ βαποβοσείατ αἀμας, προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου: ᾿ ὁ καιρὸς γὰρ 

3 Ὗ, νε - . ΄ 

έγγυς ας ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι: καὶ ὁ ἶ ῥυ- 
ΣΤΡ ΚΓ ὦ 3/ κ το ῃ τε / 

παρος ᾿ ῥυπανθήτω" ετι καὶ ὁ δίκαιος, δικαιοσυ- 
νην ποιησάτω΄ ἔτι: «καὶ ὁ ἅγιος, ἁγιασθήτω ἔτι. 

6. πνευματων των ΑΝ. 7. 88. ῬΩ. 9Ι. | 8Β.επεσα δ8ι.3. ΑΝ. 1. Ετ. | επεσον καιρος -ὄ 1. 91. ΑδιΠ. 9. (τ. 

99, γης. ΟἹ. Ει]α. Μεπιρῃ. (211.) 

ντ. Έηπι. Οπιρ. | 1 ἁγιων ς. 1. 
Άππη. Ἠγ, |. οπιπϊροίοης Απ. 

--τον αγγ.] ΡΙΔεΠΙ. µε ἓ. 
Βνγ. 

7. και αὓ Ἰπ, ΑΝ. 7. Ω. 95. Υαἱς. πι. 

Ζωα. Ἔτη. Ῥντ. |. Χοπι. ς». 1. 98. 91. 

Μεπιρῃ. ἔγηιβ. τ. 

- ἐρχομαι] ερχονται Χ:ἃ. 

---ταχυ] «44. εκ ἱπιργονίδο κἶοιέ [ΙΓ 

«δν. ἤοπι. 

-- προφητειας Πἱοπ. 162. αρ. ῶ18. Ἡ.Ε. 

γ[ῖ, 25. (359.) | -τας ΝΑ. (2 οοτς.1) 
--του βιβλιου τουτου ΠὨίοπ. Αἶει. αρ. 

ἘΠπ|5.1 ταυτης Αιπι. 

8. καγω ΑΝ. 58. ᾧ. 91. ας. Πίο. 
Αἶεα. αρ. Ἐπβ. Οπιρί. 1 1 και εγω ς;. 1. 

7. (95.) τ. | οπι. και Απ. Γιᾶ, 

Μεπορῃ. 

-- ὁ ακουων και βλεπων ταυτα Α. 7. 

38. (οπι. ὁ) ϱ. 91. 95. Ὑπ]ς. (Ατπι,) 

Βντ. Έεπις. πρὶ. [1 ὁ βλέπων ταυτα 

και ακουων «:. 1. ιπ. τ. | ὁ βλεπ. 

κ. ακουων ταυτα ΧΝ. Μεπιρῃ. Πίο. 
ΑΙετ. αρ. Ἐιιβ. 

ὅτε ηκουσα και εβλεψα] οπι. 

“Ἔτη. | και ὁτε ιδον (απένπι 93. 

--έβλεψα ἓ. 1. 91. | εβλεπον Α. | 

ειδον 98. | ὁτε ιδον Τ. [. Ω.] 

(ὁπ...) 

“και 

Εἰς. 1. 38. 4.91. 
-- ἐμπροσθεν των] προ ΑΔ. (τῳ αγγελῳ 

Ατηι.) 

--- δεικνυοντος] δεικνυντος 7. | διγνυον- 

τος Δ. | δειγνυντος (πρὶ. 

9. ὁρα μη] µη πεσης ενωπιον µου και 
προσκυνήσῃς, και γαρ εγω Απτπι. | 
Ῥταοτηπ. πο Ργοβίετηας ἔθ τὰ] 41. 

πο [οοστῖς Ώγπις. 

---ειμι] ἵ Ῥιπε. γαρ «--. Υαἱς. Οἱ. 

(Ατπι) ΈΒγπιδ. | οπι, ΑΝ. 1. 7. 38. Ω. 

91. 95. Απι. Ειίά. Το. ει. Μοαιηρῃ. 

4811. Ῥντ. Εν. Ορ]. 
- και των αδ. ΒΥγ.| οτι. και 1. (ποπ Εγ.) 

-- τῶν προφητων] οπι. ΑΤΠΙ. [ οἴη. των 

1. Εν, 

- και των τηρ. Βγτ. Ἐγ. | οἱ. και 1. 91. 

Άτπι, Όσπι. ΟἸπιρί. 

-- λογους] αᾷά. της προφητειας 38. 

γΥπ]ς. ΟἹ. Μεππρῃ, Αὐπι. Εηπι. | οπη. 
Απι. Γαία. ΖΕ τι. 

10. και λεγει Εν. | οτι. και]. | οπι. 

λεγει μοι «8ίῃ. 

-- σφραγισεις 7. 

- λογους] αἀά. τουτοὺυς δὲ Ἐ- | οπι. Ορτ. 
254. 

---τουτου (Ἠρν. | τουτης οἱο. 38(4//.) 

---ὁ καιρο γαρ ΑΝ. 7. 58. ϱ 995. 

Ὑπ]ρ. Μεπιρὰ, Απ Ῥντ, 7 ὅτι ὁ 

οπι. ὁ) απ]α Ίαπα (επρα» Οὐρν. πι. 

(απῖα τ. 19) 

11. ετι ἀιδίου οπι. Αυπι. 

-- και ὃ ῥυπ. ῥυπ. ετι] Οὐρτ. Ῥγπιβ.} οπι. 
Α. 1. [ ὁ ῥυπαρος γαρ ΟΥΙ. ἵν. 4195. 

4414. 

- ῥυπαρος ὃ. 7. 9. 91. 92. ΟΥίᾳ. ἵν. δἱ5. 
Οπρί. | Ἡ ῥυπων ς. 88. Ετ. 

Οτίσ. ἵν. δἱς. Οπρί. | 

ῥυπαρευθητω 7. 38. ϱ. 91. 95. | 

} ῥυπωσατω 5. Ἐ}. 

ετι 864. 84 βπΠ. νετ.] 

οπι. 1. | ὁ ανοµος ανοµήσατω ετι, και ὁ 

δικαιος δικαιωθητω ετι Ἡρ. Υ. εί 1.. 

αρ. Επ5. Π.Ε. τι. 1. (510.) | 

καθαρος καθαρισθητω ετι Ογίῃ. ἵν. 

4195. 
- δικαιοσυνην ποιησατω ΑΝ.7. (ποιητω). 

Ὢ. 91. 92. Αι. μία. Το. Ὀεπι. 

Μεπιρῃ. Άγτ. | δάπας ]αείοτα Γαοῖας 

61}. 954. | 1 δικαιωθήητω «-. 38(44. 

αἷς.) Ψπα]σ. ΟΙ. Ατπι. Ἐν. 1 Ἱπδίαις εἰν 

“Ῥιμ. 
- και ὁ ἅγιος ἁγιασθητω ετι] οπη. 93. 

- ῥυπανθητω ὃ. 

ς 
- και ὁ δικαιος ..... 

ε 
και ο 

Γ ἀῑκιι ΟἹ, 

6. βυπῦ, οἱ νοτα ΟἹ. | Ῥεις αρΙγ πιά ϱΓο- 
Ῥ]λοµαταπη ΟἹ. 1 8. δὲ ἐπο ζ08ΠΠΕΒ (7, | 9. ο 

! εοΏβογνι5 δι τῇ ΟἹ. 1 ν γα ῬτομἨβ- 
τιαθ οἱ. {11. αὐ ἴῃ νοάίδας ΟἿ. {}1501Εᾶᾳ΄Ὄ ὁτατ 
Οι. 
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᾽ ᾿ κ 
ἷ . 

Γι 
α) 

ΑΝ {σα 

4.) 7. 88. 
0. 

91. 92, 
Χ ἴ58. 40: 19. 

καὶ τέλος“. 
Σ 6.7: 14. 

ΣΤ]. 3:2. 

165 

16. ἐν ταῖς ἐκκλ. 
8 [εα. 11: 1ο. ὍΣ ος ἅτ ῥίζα καὶ τὸ πως Δανεὶδ”, πό ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς 
λα Εὁ πρωινός’. καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, 

4 Μ Νε “ 

ο καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, ἱἔρχου" . καὶ ὁ διψῶν 
ἐ ἐρχέσθω," " ὁ θέλων ἱ λαβέτω" 

ι ΩΜΛΠΟΕΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

ἰδοὺ ἔ ἔρχομαι ταχὺ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, 
ή 

ἀποδοῦναι ὁ ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον 3 ἐστὶν αὐτοῦ : 
πὶ / 

: Άλφα” καὶ τὸ Ω, ᾿ ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ 

ε ; ἣν Ν ΓΕ ὼ ) 
ο Μακάριοι σΣοἱ πλύνοντες τᾶς στολας αὐτῶν”, "“ 

ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τ ζωῆς, καὶ 

τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. δ’ ἔξω ! οἱ 
/ ν ε Ν Ν ε ΄ Ν 

κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ 
« » / ΄: “-“ ΔΝ . -- 

οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς ' φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 
δν ὦ - 3/ Ν 3/ / 

Ἐγὼ. Ἰησοῦς επεµψα. τον ἄγγελον ο 
ρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς πι κο ἐγώ εἰμι ἡ 

' ὕδωρ ζωῆς δωρέαν. 

ΧΧΗ. 12. 

19 Ἠσορ γεπῖο οἵίο, δ ΠΠΘΙΟΕΒ 
13 τηθ8 πηθοστη 680, το:ἱἀθ6το πηΐϊ- 
ἐγὼ οπἵααθ βεσιπάα τη ορετα δυὰ, 

15 Ἐσο ΑΔ εἰ ὦ, Ριίπιας οὐ 

πον]δαίπωας, Ῥτποίρίαπ οὖ 
ἢ ηἶ8. 

Βοαίϊ ααἱ Ἰαθαπί (δίο 
βογρίαπι). δύο 8. 5πας, αὖ βἰῦ 
Ῥοΐθείας θογαπῃ ἴῃ Ἰΐσπο νἰῦαθ εί 
ῬΟΥΓΒ ἰπύγθηῦ πη οἰνταΐοπι. 
15 Ἐοτίθ ϱ8πο8 οὖ νεπεῆοὶ οί 
Ἱπιραάϊοι εὖ Ἠοπισίάαο οὖ 
149115. κοτνῖοπίος δῦ οπηπίς ηπαῖ 
δτηδῦ οί [αοῖς πιοηάαομπῃ. 

ἸδΏσο [6885 πιῖδὶ 
ΤΠΘΗΙΗ, ἰοβιῖβοατί νουῖ δα 
1π οσσ]οβῇῖς. Ἐσο 5απι ταςῖκ 
ες σεις Πανιὰ, βίε]]α ερί]θιι- 
ἀἰάα οὐ πιααίπα. "7 Εἴ ερὶ- 
τας οὐ βροῆβᾷ ἀϊσαπί, Ἡ η], 
Έτ απ απά]ς ἀῑσαί, Ψοπί, αἱ 
εἰς γεπίαί, ααἱ να]ῦὺ ααοὶρίαῦ 
δα δ ΠῚ ν]ίπε στα [ῖς. 

Ἀπσο]α πι 

19. ιδου] Τ Ρίβεπῃ. και. 1. δι. ΕΤ. | 

οπι. ΑΝ. 7. 88. Ω. 91. 95. Ψυ]ρ. 

Μεπιρῃ, Τ]ευ. (Τὰ. 140.) Απ ΥΓ. 

Ῥρηιβ. (1.954. ΟπημΙ. 

--ταχυ] 4ά. µακαριος ὁ τηρων τους 

λογους της προφητειας του βιβλιου 

τουτου 7. πο Παθεῦ (1ργ. 

-- αποδουναι] αποδοθηναι 83. (σουγ.ς5) 
-- εστιν αυτου ΑΝ.] αυτου εστιν 98. 

ε»ῖ ορΙ5 εἶας ὅσ. | αυτου εσται 5. 

1. 7. Εν. (Αππι. οπ1. εσται) | εσται 

αυτου 91. 95. Οπιρί. (εεεππάππι ορεΓα 

5υα ας. ἨΜεπρῃ, (21:) ἜῬππις. 

5εομπά πα Γποία δια Ορτ. 954.) 

19. εγω] ἵ δα. ειι ς«ς. υιὶς. ΟΙ. 
ΜειηρΗ. Αππι. «001. Ογἱᾳ. ἵν. 65. 919. 

(ργ. 394. Ῥργπιβ. Ἐγ. | οπι. ΑΝ. 1. 7. 

95.0. 91. 99. Απι. μά. (ωπρί. | γεγονα 

Οτῖφ. ἵν. 9984. 

--- Άλφα ΑΝ. 7. 91. Μεπιρῃ. Οπρί. | 1 αἱ 

ς. 1. 98. Ὁ. Τις. Ε;. Ογῖσ. ἵν. Ουρν. 
Ῥγηιβ. 

-- ὁ πρωτος και ὁ εσχατος, ἡ αρχη και το 

τελος Α. (οπι, ὁ δὲ5.λ δὲ, 7. 38. Ω. 92. 

γα]σ. (111) Ἀντ. Οτίᾳ. ἵν. 65. (5εὰ ἡ 

αρχ. κ. τὸ τελ. 8Πίθ ὁ πρωτ. και ὁ εσχ.) 

(Ονίᾳ. ἵν. 210, ἡ αρχ. και τὸ τελ. 8Πί6 το 

ακ.το ω). αρχηκαι τελος Ο[επι. 119.812. 

| 1 αρχη κ. 
εσχατος 5. 

τελος, ὁ πρωτος και ὁ 

1. 91. Αὐτὴ. (1). οπ. ὁ 

ἈΠίο εσχατος) | ὁ πρωτος και ὁ εσχα- 

τος] οἵπ, Μοπιρῃ, 

14. οἱ πλυνοντες τας στολας αυτων ΑΝ. 

. (πλυναντες). 98 (41 πλυνουντες 

δε) γὰρ. Αὐταὶ. τὴν. (αρ. αυ.) οι. 

1010 

᾿ -πς- φιλων και ποιων Δ. 

(Δ. ἵπ. βαηπσιῖπο ασπὶ πας ΟἿ. οτι. 

Αι. Γωά.) 1 1 οἱ ποιουντες τας ΕΥΤο- 
λας αυτου 5. 1. Ω. 91. 995. Μοαιπρῃ. 

(Ανπι,) γτ. “αἱ οκ ργαεσθρίϊς αραπί 

Τετ. ἆά Ῥυᾶ. 19. 61ρτ. 994. “' Τη- 
ἵοτρτος Ἰεσίθςο νἱάείις οἱ πλύνοντες 

τὰς στολὰς, 588 απᾶθ απο 5οφιαἰδατ ἐπ 

φαποιΐπε αὐπὶ ἢ παπῃ 1ὰ ααΐάοπη ἀρπᾶ 

ταεσοβ ΡΤΟΙΒΗ5 ποπ Ἰασῖιαγ,”. ΓΕ γασπιί 

Απποι. 

14, επι] Ῥίπεπι. ὡς δε ἡ εξουσια 3. 

15. εξω] { 4. δε ος. Ἐτ. Μεπιρὴ. 
(Αππι, 11.) 1 οπι. ΑΝ. 1. 7. 58. ϱ. 

91. 95, Υα]σ.πι. Ἀντ. πρ. | ΠΗἱρρ. 
Απί, 65 (33). Τεγι. 4 Ῥιιά. 19. 

- και οἱ πορναι] οἴῃ. Απ. | οπη. οἱ 1. 
Ηιρρ. Ετ. 

- πας] Τ δά. ὁ 5. 1. 7. 98. Άτπ 

Εν. | οπι. ΑΝΩ. 91. 92. Ηρ». Οπιρί. 
1. 7. 98. ϱ. 9ἱ. 

γπαὶς. (1.) Ῥντ. Αγ. | 

φιλων δὲ. ἍΗἱρρ. | ΟΠΙΠΕΒ 
Μεπιρῇ, | φιλων Αιπ. 

16. επι ταις εκκλ. δὲ, 7. ϱ. 91. Ψ Πρ. Θστ. 

| εν ταις εκκλ. Δ. 88. 

1. Αιπι, Ε7. 

- ἡ ῥιζα] οπι. ἡ Εγ. 

- τὸ γένος 5αρία ταῦτο 1. 

- Δαυειδ] Τ Ρίπεπι. του σ. 1. 7. δγ. | 
οπι. ΑΝ. 88. ϱ. 91. 95. Αγ. | αάὰ, 

ὡς Ἀγτ, 

ποιων κ. 

ΓαοἱοπίοΒ 

[ οι]. εν 8. επι 

- ὁ λαμπρος] οι. ὁ ἔν. 

-- ὁ πρωινος Α (προ.) Χ. 7. 88. Ω. 91 

(προ.) 95. ὅγν. Οπρί. | Ἱ και ορθρινος 

σ. Εν. |. Ῥταεπι. και ἃ. αἱς. 

17. τοπν.| οπ1.το δὲ, (π’ πν δὲ, πποϊαξαπη!.) 
- ἡ νυμ. | οπι. ἡ δὲ. 

--ἔρχου ὑΐδ εὐ ερχεσθω ΑΝ. 7. 98.0. 91. 
95. 6πρί. | Τελθε δὶς οὐ ελθετω ς--. Ἐν. 

- ὁ ακουων | οπι. ὁ 9]. 

- και ὁ διψων οπι. και Απι. 

- ὁ θελων] Τ Ῥίαεπι. και 5. Εν. γα]ς. 

Οἱ. Αππι, ΘΥΣ. | οπι, ΑΝ. 7. 38 5. (414) 

Ω. 91. 93. Απι. Μεπιρα. Έτ]. Οπιρί. 
-- λαβετω ΑΝ. 7. 38, Ω. 81. 99. Οπρί. | 

1 λαμβανέτω ἴτο” 5. Εν. 

18, μαρτυρω εγω Α(Ν). 7. 58. Ω. 91. 

99.πι. «πι. Αὐτὰ. Ἀγτ. Οππρί. (ρΓαεπῃ. η 
δὲ) | { συμμαρτυρουμαι γαρ 5. ἔτ. | 

οομίεείος επίπι Υαἱς. ΟΙ. οὐ μία. | 

ἑεβίου αιίοπι Μεπρ]ι, | οἳ ορο (οβῖθ 
«ἨΠ. 1 ἴεριογ 6ο ομαππος γης. 

-- παντὶ τῳ ΑΝ. 7. 98. ϱ. 95. Ανπι. | 

Ἐοπι τῷ 5. 91. Εν. 

- της προφ. του] οἴῃ. της εὖ του Ἐγ. 

- εαν] ει δ’. 
π- επιθῃ Α. 7. (-θει) 38. Ω. 91. 92. 

Οπρί, | ᾧ ἐπιτιθῃ «-. Εν. | επιθησει ἐδ. 
ναο {ΠΠπ4 δι )᾽οἰθπεϊθ8. απ ἀοίγῃθηιῖ- 

θὰ5 7Ζεγί. ο. Ηοιπι. 32. 
-- επ) αυτα ΑΝ, 7. 38. ϱ. 91. 92. Οπρί. 

[ἐπ᾿ αυτον Ν. | Ἰ προς ταυτα --. ἔτ. 

--επιθησει Α Νεα, 7. ϱ. τ. 1 -θησεται 

88.91, |. επιθησαι (πρὶ. (οπ. επιθ. 

ἐπ᾿ αυτον 8). 

--- επ) αυτον Πο ὁ θεος 91. 6ιπρί, | οπι. 

Α. | ἐπ᾿ αυτῳ 92. 

19. ορο Βαπι ΟἹ. { 14. δαα5 αὐὠά. ἴῃ 5πἩ- 
ραίΐπο Ασηῖ Οἱ. 1 οἳ Ροτ ρονίας ΟἿ. | 17. οὗ αὶ 
ΒΙ16, νοπῖαξ: οἳ αι να! ΟἹ, 



ο 

ΧΧΙΠ.2Ι. 

ντα]ς. Μεππρῃ. 
Άτπι, 11, 8Υτ. 

ΟΡ’ 
εῬοιι 4:5. 

12: 32. 

« / { 

αγιας, 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΟΥ. 

΄ - ΄ / Ν / 

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ " παντὶ ᾿τῷ ἀκούοντι τοὺς λο- 
΄ - , ,ὔ δι 6. 

γους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου" εαν τις 
Ε.- να ὃν δα. Αα ἜΠΗ » ΄ ε Ν 5.1.9 3, ον ΔῸΣ 

ἐπιθῇ" | ἐπ᾿ αὐτὰ", ἐπιθήσει ὁ θεος επ αυτον τα; 
᾿ ἊΝ ΄, .» 3 ο / / ώ 19 Ν 

πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ τ καὶ 
’ 1. , “ » ΔΝ - / . / σε 

ἐάν τις ' ἀφέλῃ" ἀπὸ τῶν λόγων Στοῦ βιβλίου τῆς 
"“ ε Ν Ἂν ΄ » ο 

προφητείας ταύτης, ᾿ ἀφελεῖ ὁ θεος το µέρος αὐτοῦ 
Ν Ξ / “ - κ τ - / - 

ἀπὸ "τοῦ ξύλου" τῆς ζωῆς, καὶ [ἐκ] τῆς πόλεως τῆς 
τῶν γεγραμμένων ἐν 

- “ὦ 

ΠΡ βιβλίῳ τούτῳ. 

4 

18 Οοπίθείιογ εσο οπιπῖ αἰι- 
ἀῑσπιϊι νοτὺα Ῥτορμοιῖαε Πυτί 
Ἠπϊαδ, 81 418. αρροξιοτῖς δὰ 
παθς, αρροπῖϊ ἆοις 5πρεγ Πα 
Ῥ]ασαδ. ποπρία8 Ίπ Πῦτο ἰβῖο: 
οι. δἳ απ ἀσπιπιετι ἆ9 
γοτρῖβ Ῥτοριθίίαο Ἠπῖς, απ- 
ἴσου. οι Ῥατίοπι οἶαβ ὧδ 
Πσπο Υἱΐδθ οὖ ἆᾳ οἰν]αίο 
Βαποία. οὐ 49 Πἱ5δ απαο βοπρία 
Βππῖ 1} Πῦτο ἰδϑέο. 20 Ὀἱοῖ αἱ 
ἐοβιπιοπίαπα Ῥετβ]ραί Ιβίοτάπα 
ἨμΜαπι, νϑηΐο οἷο.  Απιθη, 
γοηῖ, ἀοπιῖπε Ίεει. 

φ0 λ / ς ο. ο Ν ἄν ” -α 3 ἦν 

λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναὶ ἐρχομαι ταχὺ" ἀμὴν. 
3 / Ἵ “- 

Γερχου, Κύριε Ἰησοῦ. 
φιε ΄ - “ Ν “- πλαν) Μὲ 
᾿ Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ! Ἰησοῦ ' μετὰ ' τῶν ἁγίων .". 

ΤΕΛΟΣ. 

31: αταϊῖα ἀοπιηπϊ ποβιτῖ [658 
Οδ οα σι ΟΠΙΠΙΡΗΒ, 8ΙΠΠΘΗ. 

18. πληγας] ΡΙΕΠΙ. επτα ϱ. 91. Αυτη. 
Οπρί. 1 οπι. ΑΝ. 7. 88, α]δ. πι. 

Μεπιρῃ. ΑΡ. Βνγ. Ε}. 
-τῳ βιβλιῳ ΔΝ. 7. 838, ϱ. 91. 92. 

Οπρί. 1 Σοπι.τῳς. 
19. εαν] αν Χ. ει Εν. 

--- αφελῳ ΑΝ. 7. 58. 91. 95. Οπρί. | 
αφελειται Ω. | 1 αφαιρῃ 5. Εν. 

- λογων] 844. τουτων ὃὲ, 

-- του βιβλιου ΑΝ. 7. 858. ϱ. 91. 92. 

Ορ]. | οὐχ. πι. [1 βιβλου 5. Εν. 
--- αφελει ΑΝ. 7. ϱ. 92. (-λι 8.) | αφελοι 

38. 91. (Κ΄ δ 6.) Οπρί. | αφελη 91 

(Μ11ψ.) | 1 αφαιρησει 5. Ἐν. 
- του ἔυλου ΑΝ. 7. 58. Ω. 91 (Β1ἶψ.) πι. 

πι. Ώεμ. Αιπι. ίΠ. ντ. Οπιρί. | 

Ίβιβλου «ς. 91(}7. ἃ 6) ναὶς. εἰ 

μά. Μεπιρη. Ώνπις. ΕΥ. 

--- εκ της πολεως] ΧΝ. 7. ῷ. 91. Υα]σ. 

Αγιι. ἄτη. Ῥντ. γῆι. | οἵη. εκ ἃ, 98. 

Μεπιρῃ. Ε). (οἵῃ. εκ της). 

19. των γεγρ.] Τρίπεπι. και -- Υαἱρ. ΕΥ. 

Ι οπι. Αὐὲ. 7. 58. Ω. 91. 95. Μεπιρῃ. 

Άτπι. ΖΕ 1. ντ. Ῥηπι. Οπιρὶ. 
- τῳ βιβλιῳ ΑΝ. 7.88, Ω. 91. 92. Ατηι. 

Οπρί. | Ἑοπ.τῳ ς. 
90. ταυτα] αἀά. ειναι ὃν. (σουτ. ἳ) 

- ναι ερχοµαι Τμευ. (ΤᾺ. 198.) (ωπῃ. 

ναι Ατπι. Ρ/πιδ.) ααοα εταπί εἴ γοπ[επί 

Μεπιρῃ. 

--αμην Ψπ]μ. Ἀντ. Όγπι. | οπι, ὃν, 

Μεπιρῃ. 

---έρχου  ΡΙΔΕΠΙ. ναι «--. 58. 91. Εγ. | 

και 7. | οπι. ΑΝΩ. 99. Ψαἱς. Μεπιρῃ. 

Ατπι. 4941. Βρηις. 

-- [ησου] αάά. χριστε Χς. 38, Μοπιρη. 

Άτπι, | οπι. ΑΝΧ. 7. Ὁ: 91. Υμ]β. 

201. Ἀγτ. Ἐν. 
91. κυριου] { αάά. ἡμων σ. ΕΤ. υ]ρ. 

Μαππρα. Ατπι. Θντ. | οπ. Αἰὲ, 7. 58. 

Ω. 91. 92. Οπιρί. | οπι. κυριου ἡμων 

23Η, 

31. Τησου] { 844. χριστου ς-. 7. 88. Ω. 

91. Ὑμὶρ. Μειπρα. Αππι ιπ. 8ΥΓ. 

Ἐν. | οπι. ΑΝ. 

--των ἅγιων ἰδ. | παντων Α. πι. | 

Ζ παντων ὕμων ασ. Ἐγ. | οπιπίρας 

νορίς Ψπ]μ. ΟἿ. Εωιά. τα. | παντων 
των ἁἅγιων 7. 88, Ω. 91 (οι. 

των Υ΄. ὃ 6.) 95. Μεπιρῃ. Αγ. ὅ'υσ. 
πρ. 

ΞΞ- δη. Τ 568; ἀμὴν 5. ὃ: 7. 98. ϱ 91. 

Ὑπ]ρ. Οἱ. Απι. Μεπιρῃ. Αὐη. Άι]. 
Ῥντ. Εν. [ οἵη. Α. 92. Για. 

Βαῤβοιϊριίο, 

αποκαλυψις Ἰωαννου ΑΝ. 

πμ] 7. Ὁ. 38, 91. 

18. σοπζεβῖοτ επίαι οπιπῖ ΟἿ. | αρροποί ΟἿ. | 
19. 4ὲ νετυῖς ΠΥ ρτορμθίῖαο Οἱ. | ἂε 1θτο 
γιΐδθ ΟἹ. | 31. οταπῖΌιΒ τοὺῖς ΟἹ. 
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ο ΤῊΝ ΕΣ Επ 
κ.α) νι ἐὰ ἔν, ἐν 

ἣ ου. ΜΠ ν᾿ 
᾿ 

᾿ πι 

ὧν 

ΤΥ 

ΚΕ Ὁ) 











ΠΠ| ΙΙ. 


